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P  åskens drama er som en brutal krig, mer brutal enn vi 
kan fatte, hvor angriperen får rulle frem med hele sitt ar-

senal av våpen, taktikkeri og demonisk ondskap. Satt i scene 
gjennom enkeltmennesker — venn som fiende — grupper, 
makter og myndigheter. Og målet er Jesus. Han får føle alt 
sammen. Beskyldninger, misunnelse, svik, løyn, skadefryd, 
sammensvergelse, maktmisbruk, råskap, hån, latterlig-
gjøring, forakt, gjengmobbing, grov tortur, og til slutt drap. 
Det vil si, rett før bødlene får det som de vil, opplever Jesus 
det verste av alt; å bli forlatt av Gud. «Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg?» (Matt. 27,46). Han skriker det ut 
idet alt ser ut til å være tapt. Hva nå? Ikke bare blir han forlatt, 
men han skjønner ikke hvorfor! Hvorfor Gud? Hva skjer? Hva 
tenkte han da? Vi er midt i mysteriet. Jesus skal sone for all 
verdens synd.  

Jesus opplever at han er forlatt, og ingenting annet gjen står 
enn å møte soningsdøden aleine. Ingen kan berge ham. Ikke 
engang Gud. Likevel er hans siste ord: «Far, i dine hender 
overlater jeg min ånd» (Luk. 23,46). 

Selv når alt er bekmørkt og meningsløst vondt, svikter ikke 
troen. Han opplever seg forlatt av Gud, og likevel gir han seg 
maktesløs over til Gud — som han vet er der — i håp og tro. 
For han visste at dette umulig kunne være slutten. Han visste 
om oppstandelsen. Det hadde han snakket om før helvetet 
brakte løs. Men visste han om alt han måtte gjennom først? 
Oppleve seg totalt forlatt? At han måtte helt til bunns, aleine? 

Og så snur alt! Plutselig er det livet som er på offensiven. 
«Djevelen triumferte på langfredag, men Gud lurte ham førs-
te påskedag!» er det en som har formulert. Livet seirer over 
døden. Det gode seierer over det onde. 

TRO er ikke lett å definere. Men når jeg ser hvordan Jesus 
går sin død imøte, skjønner jeg at over givelse er «omtrent 
synonymt» med tro, og at den ikke kan konstrueres eller 
skapes av noe jeg selv rår over. «Troen gir sikkerhet for det 
som håpes, visset om ting en ikke ser» lød 1978-versjonen av 
Hebr. 11,1 (selve troskapittelet i Bibelen). 

Svein Wojes dikt, som jeg innledet med, er en favoritt. Med 
få ord får han sagt både hva som kan komme i veien for tro, 
hvis fokuset er feil, og hvordan troen skapes ved overgivelse.

Wendy Fiona Jacobus og 
Harald Arnvid Rabben-
Johansen giftet seg 27. febr. 
2021 i Fjære kirke.
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En forsinket julegave? 
Kjære leser! Siste utgave av avisa hvert år har 
vi pleid å legge inn en giro i avisa, så de som 
ønsker det kan gi en gave til Fjæreposten. I 
2020 var det «mye greier» mot slutten av året, 
og vi skrev om det ene gode formålet etter det 
andre som kalte på din støtte. Det førte til at vi 
rent glemte oss selv. Heldigvis var det noen 
som husket på oss likevel, og sendte sin 
julegave, og det er vi svært takknemlige for. 
Tusen takk! 
 
Men vi er ikke snauere enn at vi frimodig tar 
opp tråden nå: 
Kan du, og vil du, gi en forsinket julegave til 
driften av Fjæreposten? 
Da kan du betale til konto: 2840.31.19581, 
merket «Fjæreposten». 
Du kan også bruke Vipps til #663514, eller 
bruk QR-koden (her til høyre) med mobil -
telefonens kamera, som tar deg til rett sted i 
vipps, hvor du kan gi din gave. 
Til alle glade givere sier vi hjertelig takk!

Jenny Landa Bendixen 
Døpt i Fjære kirke 21. februar

en god start

• De fleste aktiviteter for barn og 
unge har gått sin gang til tross 
for pandemien. De har fått tros-
opplæring, trygge møteplasser 
og gode opplevelser. 

• Vi ønsker at menigheten fortsatt 
skal ha et rikt tilbud for barn og 
unge. Vi ønsker oss en menighet 
yrende av liv og gode felleskap. 

• Menighetens arbeid blant barn 
og unge er avhengig av faste 
givere. Vi vil gjerne takke alle 
som har vært med i givertje-
nesten og gjort det mulig å for-
tsette dette viktige arbeidet. 

• Vi håper at enda flere vil være 
med i 2021. Menigheten har fått 
et nytt system, Solidus, til hjelp i 
arbeidet med givertjenesten. Det 
gir enklere muligheter for 
påmelding. 

For påmelding: Gå inn på 
menighetens nettside på 
www.fjærekirke.no, velg <Om oss> 
og <Fast givertjeneste>. Bruk opp-
gitt link til giversystemet for regist-
rering.  
Du kan også kontakte Ingvild på 
epost iwl@grimstad.kirken.no  eller 
på tlf 370 90 113.  
Gaver kan betales til konto 
2840.31.19581. 
 

Takk for din gave! 
 
NB: Alle givere er med på en trek-
ning før påske. Den heldige vil få 
en hyggelig overraskelse.

GI :
Nytt år og nye muligheter for barn og unge

Takk for 
gaven til  
«Dråpen 
i havet»
Fordi vi ikke kunne ar-
rangere Julenattine i 
2020, og dermed heller 
ikke ta et tak for 
mennesker i som trenger 
en hjelpende hånd, opp-
fordret til å gi en lyn-
aksjon og gi en gave til 
«Dråpen i havet», som 
driver nødhjelpsarbeid 
blant flyktninger i Hellas.  
Aksjonen innbragte 
kr 4694. Pengene er sendt 
til «Dråpen i havet». 
I det store bildet er nok 
dette nettopp en dråpe i 
havet, men det er fortsatt 
slik at alle monner drar. 
 
Takk til alle dere som 
støttet lynaksjonen!

Rekk meg tvilen, 
sviket 
nederlaget 
din døde samvittighet 
gi meg forherdelsen 
la meg få alt 
du klarmerer deg til 
så hendene blir tomme 
og jeg kan skape 
av intet 
din tro 
Svein Woje 
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TROEN I HJERTET
RIKTIG SVAR 
1:  .X. Forbigang 
2:  1. Hodeskallestedet 
3:  2. Simon fra Kyrene 
4:  X. Rød (purpur) 
5:  1. Maria Magdalena

1 Hva betyr ordet «påske»? 
1. Gode nyheter   X. Forbigang   2. Frelse 

2 Hva betyr «Golgata»? 
1.   Hodeskallestedet   X. Soningsplassen   2. Helleplassen 

3 Hva het mannen som ble tvunget til å bære Jesu kors opp til Golgata? 
1. Josef fra Arimatea   X. Simon seloten   2. Simon fra Kyrene 

4 Hvilken farge var det på kappen som Jesus bar da han ble torne 
kronet? 
1. Hvit   X. Rød (purpur)   2. Kongeblå 

5 Hvem var den aller første som fikk se Jesus etter hans oppstandelse? 
1. Maria Magdalena   X. Johannes   2. Gartneren

BIBEL quiz
Adventsamling  
for 5-åringer 

I begynnelsen av desember 
ble 5- åringene invitert til 
adventsamling i Fevik kirke. 
Da hadde vi en begrensning 
på 50 stk i våre kirker, og alle 
plassene ble fylt opp denne 
ettermiddagen. Dukkene 
Frank og Fia var på plass som 
vanlig, Kirsti på pianokrakken, 
Ingvild var juletre mens 
Ingunn pyntet og forklarte 
hva julepynten betydde. 5-år-
ingene fikk med seg hjem en 
klistremerkebok om julens 
budskap. 

 
Julevandring 

Barnehagene i Fjære sokn 
ble invitert til koronavennlig 
julevandring i Fevik og Fjære 
kirke. Dette ble faktisk en 
veldig flott opplevelse med 
både Josef og Maria, engler og 

hyrder, selv om Keiser Augus-
tus til enhver tid gikk to meter 
foran barna. På forhånd var 
antall barn som ble med på 
vandringen redusert, og inni 
kirkene var det målt opp 1- og 
2 meters streker med mas-
keringstape. Både ansatte i 
kirka og barnehagene, og alle 
barna var veldig takknemlige 
for at julevandringene ble 
gjennomført. Det er fint at 
noen tradisjoner kan gå 
nesten som normalt. 

 
Julekonsert 

Elle Melle kora var heldige 
og fikk holde sponset julekon-
sert utenfor Frivolltun og på 
Feviktun. Beboerne på Frivoll-
tun kledde på seg og gikk ut, 
satt på verandaen eller i 
gangen, og fikk med seg 
julestemning og juleglede, og 
noen få regndråper i håret. 

Hva gjør man ikke i disse 
dager. De fikk høre både 
tradisjonelle og nye 
julesanger. Kora takker for 

oppdragene. Barna syns det er 
hyggelig å synge og glede 
andre. Gleden viste seg også i 
ansiktene til beboerne som 
smil og tårer på kinnet! 

 
Unik juletrefest 

3. januar var det duket for 
juletrefest i hagen til «Huset 
på toppen». Mørket begynte å 
falle på da vi kom inn gjen-
nom porten, og fikk servert 
gløgg. I hagen samlet vi oss i 
kohorter. Deretter begynte 
den utradisjonelle festen, med 
de tradisjonelle juletrefest-
sangene: Så går vi rundt om en 
enebærbusk, O, jul med din 
glede, Et barn er født i Betle -
hem og mange flere. Juletre -
gangen foregikk på en helt 
spesiell måte dette året. 
Denne gangen var det ikke vi 
som gikk rundt juletreet, men 
juletreet som gikk rundt oss. 

Søndagsskolelærer Anne B. 
Christiansen og Ingvild W. 
Limm hadde kledd seg ut som 
juletrær, og danset rundt blant 
forsamlingen, også iført 
munnbind og med meterstokk 
i hånda. Noen fant seg også et 
lite tre eller en busk å gå 
rundt, eller familien dannet 
egne små ringer. Etter «På 
låven sitter nissen», kom også 
i år, julenissen, til glede for alle 
barn. Med hjelp fra de 
vandrende juletrærne, fikk alle 
med seg en pose med godteri, 
før den 40 minutter lange 
juletrefesten ble avsluttet med 
en kort andakt og velsign-
elsen. Jeg tror vi kan være 
enige om, at av alle juletre -
fester vi har vært på, så 
kommer vi ikke til å glemme 
juletrefesten i 2020 med det 
første.

«Er Jesus i magen?» kommer plutselig et spørs-
mål fra baksetet på vei hjem fra barnehagen. Jeg 
skjønner ikke helt, «i magen? Tenker du på at 
Maria hadde Jesusbarnet i magen?». «Nei, bor 
Jesus i magen?» Hun sukker oppgitt over 
mamma som ikke skjønner noen ting. «Åh, du 
mener i hjertet?». «Ja, det var det!», svarer hun 
fornøyd.  

I Efeserne 3,17 står det: «Må Kristus ved troen 
bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunn-
festet i kjærlighet». Og i romerne 10,9-10 står 
det: «For hvis du med din munn bekjenner at 
Jesus er Herre, og i ditt 
hjerte tror at Gud har opp-
reist ham fra de døde, da 
skal du bli frelst. Med 
hjertet tror vi så vi blir rett-
ferdige, med munnen be-
kjenner vi så vi blir frelst». 
Vi kan tenke oss at det 
kanskje ikke er så lett for 
barne hage  barn å forstå at 
Jesus/troen er i hjertet. 
Barn i den alderen tenker 
bå de konkret og bok-
stavelig. Som gutten som 
var hos legen, og fikk høre 
på hjertelyden gjennom stetoskopet. Legen spør 
gutten hva han hører. Gutten tenker litt før han 
svarer: «Er det Jesus som banker?» 

Egentlig tror jeg ikke det er så problematisk for 
barna å tro. Tro ligger helt naturlig for dem. De 
tror på julenissen, tannfeen og påskeharen, …og 
Jesus. Nå bør vel egentlig ikke Jesus plasseres i 
samme kategori som de tre førstnevnte. De er jo 
ikke ekte og sanne. Før eller siden oppdager 
barnet at disse tre ikke finnes på ordentlig. Gans-
ke tidlig faktisk. Men hva med Jesus da? Er han 

på ekte? Eller er det med Jesus som med 
julenissen, påskeharen og tannfeen? Nå er det 
vel ikke så mange voksne som tror på disse tre, 
og det skjønner barna etter hvert. Men ganske 
mange voksne tror på Jesus eller Gud eller noe 
større enn seg selv. Derfor blir dette med Jesus 
litt annerledes. Men på et eller annet tidspunkt 
vil barnet/ungdommen vurdere og reflektere 
over denne troen, og forkaste troen eller bevare 
den videre i sitt hjerte. I denne prosessen kan 
foreldre, besteforeldre, venner eller kirken være 
en støttende part, en hjelper, en veileder. I møte 

med livet dukker det opp 
nye utfordringer, spørsmål 
og tvil. Finnes Gud? Bryr 
han seg om meg? Hva er 
meningen med livet? 
Passer Gud fortsatt inn i 
min virkelig -
hetsoppfatning?  

Ved dåpen velges det 
faddere for bar net, som 
har i oppgave blant an net 
å ha omsorg for bar net og 
be for det. Konfirmantene i 
Fjære har hver sin kon-
firmantfadder – en som de 

skal snakke om tro og liv med.  Gjennom livet vil 
barn, ungdom og voksne ha behov for litt for-
skjellige veiledere eller «faddere». I perioder kan 
det være en god venn som kan inneha denne 
veilederrollen, eller en lærer, en ungdomsleder, 
en nabo, en besteforelder eller en kollega. Inni-
mellom trenger vi alle noen å snakke med. 
Snakk med en «fadder», eller med Gud. Bevar 
troen, og «bevar ditt hjerte fremfor alt du be-
varer, for livet går ut fra det» (Ordspråkene 4,23).  

BARN OG UNGE / FAMILIE 
•FMU, FJÆRE MENIGHETS UNGDOM, FMU 
    FMU-huset mandag kl. 18:00 
    FMU-bussen går fra Haugeneskrysset ca. 17:35 
    Pause fram til over påske. 
•ALFSAM, FMU 
    FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00 
    Pause inntil videre. 
•BABYSANG, FEVIK kirke  
    hver mandag, fulltegnet. 
•ELLE MELLE mini, FEVIK kirke  
    hver tirsdag kl. 17:30-18:30, for førskolebarn og  
    1.-2. klasse. Kontakt Kirsti P. Haugen T: 48045506 
•ELLE MELLE tween, FEVIK kirke 
    hver mandag kl. 17:30, for for 3.-6. klasse 
    kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•JOY, FEVIK kirke 
    hver torsdag kl 15:30, for ungdommer 
•FAMILIETUR søndager etter gudstjenesten/  
    søndagsskolen. Følg med på Facebook. 
    kontakt Ingvild W. Limm, T:  995 88 564 
•ETTER SKOLETID, FEVIK kirke 
    Leksehjelp for 6.-7. klasse, tirsdager kl. 14:00 
    kontakt: Bent Sætra, T: 992 75 419 
•SØNDAGSSKOLE, Det hvite huset på FEVIK, 
    Følg Fevik søndagsskole på facebook. 
 
 VOKSNE  
Nasjonale tiltak fraråder fritidsaktiveteret for voksne.  
Det er derfor lav aktivitet i denne perioden. 
•MORGENMESSE, FJÆRE kirke 
    Hver torsdag kl. 09:00 
•FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke 
    øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30. Pause. 
• PROKOR, FEVIK kirke 
    øving onsdager i oddetallsuker, kl. 20:00-22:00. Pause. 
•ÅPEN KIRKE, FEVIK kirke 
    Kirken er åpen for stillhet og bønn  
    mandager kl. 20:30-21:15.  
•ÅPEN BIBELGRUPPE, FEVIK kirke 
    Torsdager kl 19:00 i partallsuker fra uke 42. 
    kontakt: Kåre Henningsen 988 06 372 eller 
    Roger Heen, T: 400 63 656. Pause inntil videre. 
•LIVSNÆRE GRUPPER/BIBELGRUPPER, FEVIK kirke 
    Det er nå 8 grupper. Er du interessert? 
    kontakt prestekontoret, T: 37 09 01 09 
•STRIKKE-KAFÉ, FEVIK kirke 
    Torsdager kl. 12:00.  Følg med på annonsering i  
    Grimstad Adressetidende. 
•SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
    Kl 12:00 4. torsdag i måneden.  
    Følg med på annonsering i Grimstad  
    Adressetidende. 
•SY-GLEDE, Det hvite huset på FEVIK 
    Onsdager, kontakt: Kari Aas, T: 477 64 773 
•TORSDAGSTRIMMEN 
    kl. 19.00. Facebook: «Torsdagstrimmen».  
    Kontakt Leif Hodnebrog, T: 97594772 
 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK: FJÆRE MENIGHET

det skjer 
FAST våren 2021

«Ser ut som alle  
får no’ godt hos Gud  
i kirken 
har bare et klissent drops  
i lomma 
Mamma holder meg fast 
jeg gråter slår men 
snart er jeg løs, Jesus 
løper alt jeg kan  
fram til bordet ditt og  
rekker begge henda: 
Her kommer jeg! 
Martin! 
Du husker vel Martin?»

En samling  
utbrudd fra 
fromme 
skurkeengler om 
Gud, himmelen, 
kirken og  
tilværelsen — 
refleksjoner fra 
barnesinn som 
ikke vet annet 
om Gud enn at 
han er til for å 
høre på dem 
akkurat NÅ! 
(1979)

glimtJule-

Lørdag 5. juni kl 15.00 i hagen til Huset på Toppen 
Første lørdag i juni planlegger Elle Melle Mini og Elle Melle 
Tween å framføre Hans Inge Fagerviks musikal «Å, så 
vakkert». Kora har øvd på de flotte sangene hans hele 
våren, og det brygger for et superkor med dyktige solister 
igjen, slik vi hørte kora i lag i forrige musikalprosjekt  
Ingenting men Alt-da med framføring i Fevikparken. 
Fagervik skriver gode tekster som både har skapt sang-
glede og forståelse for tema som engasjement for miljø 
og deling av goder på den lille blå kloden vår 
Konserten har værforbehold. 
Følg med på menighetens nettside...

5. 
JUNI
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det skjer 
SNART

Diakoniutvalget ønsker å 
synliggjøre diakonien i guds-
tjenestene og har startet et 
nytt tiltak; Diakoniens 
hjørne. Dette tiltaket vil etter 
planen bli opprettet i alle 
kirkene i Grimstad. I både 
Fjære og Fevik kirker er det 
allerede opprettet et fysisk 
diakoniens hjørne, som vil 
stå på et fast sted i begge 
kirkerommene. På de fleste 
søndagene vil en person, 
primært fra diakoniutvalget, 
betjene dette i etterkant av 
gudstjenestene. Om man 
ønsker hjelp til ett eller 
annet, er nedfor, i sorg, 
ønsker hjemmebesøk eller 
bare en prat, kan du stoppe 
innom her. Det vil kun være 
mulighet for en kort samtale, 
men ved et større behov har 
personen som betjener 

diakoniens hjørne mulighet 
til å opprette kontakt med 
diakon eller prest. Infor-
masjon om diakoni i Grim-
stad, besøkstjeneste og sorg-
grupper vil ligge fast på dette 
stedet, samt heftet «Tro og 
håp». Som kirke er det viktig 

å være til stede for folk som 
av ulike årsaker strever i 
livet, er i sorg eller som 
trenger noen å prate med. 
Diakonien oppfordrer oss til 
å være medmennesker for 
hverandre gjennom liv og 
tjeneste.

DIAKONIENS HJØRNE
I DAG  :  TRYGVE NORDBY BERGLAND, diakon

Diakoniens hjørne på 
gudstjenester i Fjære

STRIKKEKAFÉEN 
Program for våren 2021 
 
Torsdag 8. april kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Kirsti Lund Johannesen  
Tema: Hun forteller om sin barndom 
Torsdag 20. mai kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Kirsti Pedersen Haugen 
Tema: Vårsang 

VÅREN 
2021

SENIORKAFEEN for menn 
Program for våren 2021 
 
Torsdag 22. april kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Jarl Vidar Erichsen 
Tema: Om slektsgranskning med mer 
Torsdag 27. mai kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Peer Rødal Haugen 
Tema: Gabriel Scott og hans mangfoldige for-
fatterskap 
Smitteverntilpassede samlinger. Enkel lunsj. 
Utlodning.Ta med deg en venn og kom.

TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Venner over alt

Rørlegger  
Liene AS 

Fevikveien 34 
4870 Fevik 

Telefon: 37 25 81 90 
epost: post@liene-vvs.no 

Vakttelefon: 91812530  
ÅPNINIGSTIDER 

Mandag - fredag 07.30 - 15.30

Nå drar FMU i gang sin tradisjonelle vårbasar. Takket være 
pandemien har FMU ikke hatt særlig med inntekter i 2020, 
og vårbasaren kan heller ikke gjennomføres som et fysisk 
arrangment. Dermed blir den digital, ved at du kjøper lodd 
med vipps. Vi håper at riktig mange støtter opp og kjøper 
lodd. Som vanlig er det mange fine gevinster, og som alltid 
påhengsmotor som hovedgevinst. Men i år er det ikke bare 
én men to motorer, en bensindrevet 2.5 hk Yamaha, og én 
12-volt elektrisk Yamaha M-12. Men du kan også vinne 
bilder laget av Perdano, bordsag, flotte fiskestenger, lamper 
m.m. Trekningen er lørdag 17. april, og prisen er kr 20 pr 
lodd. 
 
Slik kjøper du lodd: Vipps beløp til Kjell-Olav Haugen 
93217137 og merk med ditt navn, så er du med. 

Digital FMU-BASAR 
med elektrisk hovedgevinst

Det har vært gjort et kjem pe -
flott arbeid med å legge grunn-
lag for bygging av ny kirke på 
Fevik.  

Nå ligger saken i kommunen 
der det nå skal utarbeides en 
såkalt område plan for Fevik. 
Denne danner grunnlaget for 
en regulering av den tomten 
der det skal bygges en ny, flott 
kirke om noen år. 

Vidar Øvland, leder i menig -
hetsrådet, opplyser at de har 
bedt kommunen om at disse 
prosessene må gå mest mulig 
parallelt for å spare tid. 

Når reguleringsplanen er 
godkjent utlyses det arkitekt-
konkurranse. 

I mellomtiden har noen en-
tusiaster pusset opp og lagt til 
rette for at «Det hvite huset på 
toppen» skal gi litt avlastning. 

Kirka er sprengt mht kapa -
sitet og det har vært en kjær-
kommen mulighet for Fjære 
menighet å kunne benytte det 

gamle huset, selv om det 
arealmessig og arkitektonisk 
på ingen måte er et fullverdig 
alternativ til et nytt kirkebygg. 

Mens vi venter både på nytt 
kirkebygg og på at covid19 skal 
gå over, har det vært en 
idemyldring på hva huset kan 
brukes til.  

En gruppe på ca 20 perso ner 
kom med en masse innspill her 
er noen av dem i «kortform».  

 
Kafe 

Delvis som et åpent 
møtested, delvis med kultur-
arrangementer som passer til 
lokalet.  Det presiseres at dette 
skal være et møtested med 
«lav terskel» 

I kafeen skal det være salg av 
finere brukttøy og dette blir 
presentert av lokale modeller 
som skal gå på catwalken. 

 
Ungdomsarbeid  

Huset er blitt et «kult» sted 
som absolutt vil egne seg som 
et godt samlingssted for ung-
dom.  

Småbarnstilbud  
Vi vet at det er populært 

med barnesang og foreldre/  
barn-formiddag, huset vil være 
en flott ramme om disse ak-
tivitetene 

 
Sy- og strikkeaktiviteter  

Her er det allerede mye ak-
tivitet både i kirkas lokaler og 
på huset. 

 
Kultur, musikk,  
opplevelser 

Minikonserter, bokkafe, 
tanker om tro, delekvelder, fo-
redrag, hageselskap, manns -
treff. 

 
Lista er mye lengre og mer 

spesifisert, det som er viktig for 
oss som menighet er at dette 
blir et godt treffsted der 
mennesker i alle aldre og livs-
situasjoner blir tatt godt imot 
og kanskje til og med opplever 
det som «sitt» sted. 

 

Siste søndagen i januar inviterte Fjære 
menighet til samling på Grefstadvika, siden vi 
ikke kunne ha gudstjeneste i kirke-byggene. 
Mange familier samlet seg i det nydelige søn-
dagsværet. Alle fikk utdelt et ark og en blyant, 
og så begynte en vandring til forskjellige 
poster med bibeltekster, bønner, og ulike ak-
tiviteter. Temaet var tro, håp og kjærlighet. 
Deretter holdt Tore prest en korte andakt og 
lyste velsignelsen. Ellen stemte i med en 

barnesang som alle kunne være med på. 
Etterpå var det premie til barna. Flere bål var 
tent, så det ikke skulle bli for trangt om 
plassen under grillingen. Barna lekte på 
stranda, i og ved vannet. Noen spilte kub-
bespill på gresset, mens andre klatret i trær 
eller utforsket bekker som hadde fryst til is. 
Naturen er en fin katedral å samles i. Det kan 
nok hende at det blir flere utendørs-
arrangementer fremover.

F JAN INGE TUNGESVIK 
tekst

NY KIRKE  
og «Det hvite huset på toppen» 
En liten oppdatering 

Familietur i naturens katedral

Gjennom årene har vi hatt mange påfunn, ofte Kai Nærdal og 
jeg med ideene. 

  I forkant av 20års jubileum til FMU ville vi krydre pro-
grammet med noen videosnutter av kjendiser. Vi tok kontakt 
med  Karsten Isachsen og Kjell Magne Bondevik spurte om de 
ville sende over et lite videoklipp. Vi fikk noen snutter, men følte 
vi manglet kronen på verket. 

Da fikk vi den supre ideen, Øyvind Blunk og Hege Skøyen 
hadde show i Kristiansand teater. Vi sendte en forespørsel til 
teateret om det kunne la seg gjøre. Vi hørte ikke noe og hadde 
mer eller mindre glemt alt sammen da det plutselig ringte en 
fredagskveld, klokken var 17.30. og vi måtte komme med en 
gang. Forestillingen begynte 19.00 og da måtte vi være verdig i 
god tid før det. 

Vi hev oss i bilen og Kai Nærdal, som ellers er en sindig kar, 
trykte litt ekstra  på speederen. Heldigvis ingen kontroll på veien 
og da vi kom til teateret parkerte vi rett utenfor sideinngangen. 
Klokken var nå 18.40 og vi hadde dårlig tid. En ansatt i teateret 
geleidet oss opp trappene og inn i garderoben bak scenen. Der 
sto Øyvind Blunck og Hege Schøyen ferdig sminka og klar. 
Øyvind i sitt Fritjof utstyr med skinnjakke og sprekk i brille-
glasset. Vi forklarte fort hva som skulle skje og Fritjof tok 
poenget med en gang og sendte en gøy hilsen til alle jentene i 
FMU. Hege hadde migreneanfall og var litt redusert, men manet 
seg opp hold rundt undertegnede og sendte en flott hilsen hun 
også. Opptaket og hele opplegget tok akkurat 10 min og vi var 
ute på gata igjen 18.50. 

Utrolig sporty gjort av Øyvind Blunck og Hege Schøyen, og 
det ble vill latter i salen da innslaget ble visst på 20-årsfesten i 
Grimstad kulturhus. 

Påsken i ord og toner 
flyttes til Grimstad kirke  
 
Mandag 5. april kl 19.30 i Grimstad kirke 
•HVIS kirkene åpnes for litt større  arrangement 
i påska, blir det igjen «Påsken i ord og toner» 
Men denne gang er arrangementet flytta til 
Grimstad kirke.Her er det mulig å sitte mange 
med 2 m avstand.  
•Programmet vil tradisjonen tro veksle mellom 
solo- og gruppesang, allsang, verbale innslag 
og instrumentalt stoff når vi går gjennom alle 
påskedagene i ord og toner.  
•Kirsti Haugen er som vanlig musikalsk leder, 
og hun har med seg både voksne og yngre 
musikalske frender denne kvelden. 
Helge Spilling og Ellen H. Lervold bidrar som 
solister, samt trioen «Joy» og Emma Linnea 
Hodnebrog, Jenny Z.Haugen på cello og Trygve 
Songe på bass. Tore Laukvik og Peer Rødal 
Haugen står for ulike verbale innslag. 
Kollekt kan vippses til det musikalske arbeidet i 
løpet av kvelden. 
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Sjefen 
gir seg

Kirkesjefen starter dagen rolig 
hjemme med å lese dagens 
aviser, før han går eller sykler til 
kontoret. I stedet for grytidlig 
ut, blir det heller seint hjem. På 
jobb møter han ulastelig an -
truk ket i ren og nystrøket 
skjorte hver dag. Slip set har han 
etter hvert drop pet, og en 
rikholdig slipssamling får stort 
sett henge i fred i skapet. Ved 
spesielt store anledninger hen -
der han tar fram OL-slipset fra -
94. Etter kort tid som kirkesjef 
skjønte han at blant kirkelig an-
satte var det litt løsere snipp 
enn det han hadde vært vant 
med i jobbsammenheng. 

— Kjøper du klærne dine sjøl? 
— Det gjør jeg, men jeg har 

kona som fast rådgiver. Hun er 
flinkere med farger og slikt en 
meg, innrømmer han. 

Mannen er ikke så lite per -
tentlig, med sans for orden og 
system, og naboer skryter av 
hans ryddige garasje.  

— Bilvask og en ryddig gara -
sje er mitt domene. Jeg er ikke 
praktisk anlagt, men jeg er god 
på høytrykkspyler, under  stre -
ker han.  

Også ombord i familiens 
seilbåt er han kaptein, men av 
det rolige slaget. 

— Fami lien konverterte fra 
combi camp til seilbåt i 1985, og 
han bedyrer at det er lave 
skuldre og en gemyt telig stem -
ning ombord. 

— Ingen båttabber? 
Han trekker litt på det … 
— På den første turen ankret 

vi opp i Middagsbukta, men 
stussa etter hvert på at så 
mange båter gled forbi. Men 
da et skjær gled forbi, skjønte 
jeg det var noe som ikke 
stemte. Da lærte jeg at noe om 
at det var ikke nok bare å senke 
ankeret ned, humrer han. 

— Hva med kjøkkentjenes te? 
— Der har jeg litt å ta igjen, 

og har fått noen oppfordringer 
om større deltakelse i matlag-
ingen. Så jeg er ikke helt fortapt 
der, og får jeg en grei oppskrift, 
så klarer jeg det. 

— Favorittmat? 
— Jeg er svært altetende, og 

etter en del turer til min sønn i 
Japan har jeg lært meg å sette 
pris på landets litt fremmed -
artede kjøkken, og etter hvert 
også fått sansen for sushi. 

 
Å skifte beite 

Jan Ivar Strømskodd kom til 
stillingen som kirkesjef fra 
privat sektor, med lang fartstid 
fra rådgiving og konsulentvirk-
somhet innen organisasjons-
utvikling, omstilling og team-
utvikling. Han hadde lagt sin 
hånd på store halvstatlige virk-
somheter som gikk fra å være 
monopolbedrifter til å bli mer 
konkurranse utsatt, samt en del 
store teknologibedrifter. Da 
dot-com-boblen sprakk rundt 
år 2000 var det en rekke 
prosjekter som stoppet opp 
eller ikke ble videreført. Job ben 

hadde innbefattet svært mye 
reising og bortetid, og han 
rundet 50 på den tiden. Nok 
var nok. Han valgte å hoppe av. 
Da stillingen som kirkesjef ble 
lyst ledig, følte han at det 
passet godt til det han hadde 
drevet med og hadde av job-
berfaring. Men også i forleng-
elsen av det menighetsarbei det 
han hadde vært en del av som 
frivillig i Helgerud menig het i 
Bærum, før familien flyttet til 
Grimstad på 90-tallet. Samtidig 
pekte det mot en litt annen 
type hver dag. 

  
Meningsfullt 
og spennende 

— Hva var det som virket til-
trekkende ved kirkesjef job ben? 

— Den virket meningsfull, 
det var en sentral stilling i 
kirken, det var en lokal jobb og 
det så ut til å kunne innebære 
en del spennende utfordringer. 
Jeg hadde vel ikke sett for meg 
at det skulle bli så mange år, 
men det er vel et uttrykk for at 
jeg har trivdes godt i rollen og 
at jeg har hatt mange gode 
samarbeidspart nere, slår han 
fast. 

— Den norske kirke har en 
kompleks struktur…  

Dette kan ta tid, tenker jeg, 
men han holder seg til lokale 
forhold, enn så lenge … 

— … med mange og ulike 
typer ansatte, fra teologer til 
kunstnere og kirkegårdsarbei -
dere. Men jeg ble veldig godt 
tatt i mot av de ansatte. Spesielt 
vil jeg legge vekt på at jeg gjen-
nomgående har hatt et svært 
godt fungerende kirke lig felles-
råd. Det er en kirkesjef svært 
avhengig av, som et styre, som 
kan dele en felles visjon, som er 
opptatt av å finne gode løs-
ninger for alle sognene i Grim-
stad. 

— Hvordan har du opplevd for-
holdet mellom kirkelig fellesråd og 
menighetsrådene? 

— Her kan det jo ligge an til 
spenninger og i verste fall kon-
flikter, men det har jeg ikke 
opplevd i Grimstad. Da jeg be-
gynte var det noen spenninger 
knyttet til det med ressursfor-
delingen mellom menighetene. 
Det ligger jo til fellesrådet å for-
dele alle ressursene man har 
klart å forhandle seg frem til. 
På dette tidspunktet vedtok 
kom mune styret en sparepakke 
som også omfattet kirken.  Vi 
måtte da lage en plan og 
involverte ansatte, tillitsvalgte  

og menighetsråd. Målet var å 
nå frem til gode kriterier for å 
fordele alle ressurser — både 
mannskap og økonomi. Det 
førte til en enighet om en for-
delingsnøkkel av personal -
ressursene mellom menig -
hetene. Den har fungert nå 
gjennom 15 år og gitt god ro 
omkring fordelingen. Noen har 
tatt til orde for at det kanskje er 
tid for å se på denne nøkkelen 
på nytt, men det er ikke blitt 
gjort enda. Til nå har den vært 
et veldig godt verktøy for å 
skape ro rundt noe som 
potensielt kan skape ved -
varende uro.  

Jeg kom til å følge opp med å 
stille enda et spørsmål om noe 
som hadde med kirkens or-
ganisering å gjøre — og fikk en 
lang og detaljert forelesning 
om hvordan kirken er or-
ganisert, opp og ned og hit og 
dit. Tro meg. Det er ikke for 
amatører. Men så er jo ikke 
denne mannen akkkurat ama -
tør heller da, selv om han bare 
sjefer over kirken i Grimstad. 
Like fullt har det vært av stor 
betydning for den jobben han 
har gjort i Grimstad, at han har 
fulgt med i timen på det som 
har skjedd «rondt forbi». Nett-

opp fordi han har turnert or-
ganisasjonskart og lobby ter -
reng før, tør det være hevet 
over enhver tvil, at uten Jan 
Ivars årvåkenhet og nese for 
slikt, er det en rekke prosjekter 
— kostbare pro sjek ter — som 
ikke hadde blitt løst like greit 
eller blitt noe av i det hele tatt. 
Han har en egen evne til å 
finne penger. 

  
«Jan Ivar finner penger» 

Jan Ivar har fått et slags rykte 
på seg for å kunne «trylle 
fram» midler fra de rareste 
steder. 

— Hva kan det ha seg at du har 
fått dette «ryktet»? Er det et eget 
talent? 

— En må følge med, lese 
aviser og kunngjøringer, og 
ikke minst lese Statsbudsjettet. 
Der står det mye av betydning. 

— Jeg har vært veldig opptatt 
av å følge med på «alle tog som 
går» og når de går. Nylig var 
det «coronamidler» som vi 
bruker til å restaurere kirke-
benker i Fjære, og syssel -
settingsmidler som vi brukte til 
å reparere tak i Landvik kirke. 
Riksantikvaren delfinansierte 
sprinkleranlegg i Fjære kirke.  
Slike «tog» må en være obs på, 

finne ut hva som skal til for å 
kunne «løse billett» og «at en 
kommer med når toget går.» 

— Ikke minst handler det om 
å følge med i det politiske 
miljøet og holde kontakt med 
politikere. Det har vært veldig 
viktig, særlig med tanke på de 
store ved likeholds- og oppgra -
de rings jobbene vi har utført på 
kirkene våre. Flere med lemmer 
i fellesrådets styre er også ak-
tive i lokalpolitikken.  I det hele 
tatt å pleie forholdet til 
kommuneadministrasjo nen, 
den politiske ledelsen og kom-
munestyret, er viktig, og at vi 
argumenterer godt for inves-
teringsplanene vi har. Drifts -
tilskuddet fra kommu nene ut-
gjør ca 80 prosent av driftsøko-
nomien vår, un der streker han. 

— Det handler om lang-
siktighet i den økonomiske 
styringen og å ha god oversikt.  
Vi tar ut regnskapsrapporter 
regelmessig, og er tidlig ute 
med årsoppgjør.  Nå har vi lagt 
en personalplan som vi mener 
er godt tilpasset vår økonomis-
ke situasjon, i alle fall frem til 
2024.  

— I gode perioder hender det 
vi klarer å spare litt i forhold til 
budsjett, og setter det på fond 

for å kunne møte en vinterdag 
og uforutsette utfordringer 
uten panikk.  Vi er robuste øko-
nomisk sett, slår avtroppende 
sjef fast. 

  
Store prosjekt 

— Du nevner det store arbeidet 
med vedlikehold — er det andre 
store prosjekt du er fornøyd med å 
ha bidratt til gjennomføring av på 
din lange vakt? 

— Vi har hatt en stor og 
krevende, men også verdifull 
jobb med å regulere kirke -
gårdene våre.  Dette arbeidet 
har frigitt en rekke gravplasser, 
og kirkegårdsarealet vil he-
retter bli mer effektivt utnyttet.  
For Fjære kirkegård betyr det 
at det har vært mulig å skyve 
på tidspunktet for å ta nye 
gravfelt i bruk med flere år.  
Sammen med den nå ferdig-
stilte kirkegårdsut videl sen har 
gravplassituassjonen endret 
seg fra prekær til svært god.  
Om et par år kan en regne med 
at det nye feltet på Fjære har 
satt seg og er klart til bruk, for-
teller han fornøyd. 

Noe av det siste han har 
arbeidet med, er en gjen-
nomgang av stillinger og virk-
somhetsområder som invol -
verer flere av de ansatte i de 
fire sognene. Det er ikke bare 
Jan Ivar som trer av til 
sommeren. Fordi flere ansatte 
slutter og nye begynner, har 
det vært nødvendig med en del 
endringer, som vil tre i kraft fra 
sommeren/høsten av. 
Arvtakeren etter Jan Ivar er 
også ansatt. Han heter Anton 
Aleksander Håkon Paul.  

— Det er et godt tidspunkt å 
skifte kirkesjef nå, for fra 
01.01.2024 vil det trolig skje en 
omorgani sering av Den norske 
kirke lokalt, til en større lokal 
enhet. Min arvtager vil både 
trenge tiden fram til da med å 
bli varm i jobben, men også for 
å forberede det som skal skje 
før omorganiseringen trer i 
kraft. Det er også tilfreds-
stillende at etterfølgeren min 
får stabile rammevilkår med en 
god finansiell situasjon. I stedet 
for nedskjæringer har vi tvert 
imot lagt på et halvt årsverk på 
kirkegårdsavdelingen. Alle stil-
lingene som blir ledige etter de 
som slutter, vil bli fyllt opp 
igjen. I Fjære kommer det det 
bl.a. ny menighetspedagog, når 
Ingunn Metveit Olsen overtar 
kateketjobben etter Kjell-Olav 
Haugen, som slutter til høsten. 

— Er det noe du ser at arv -
takeren din får å jobbe med som 
ikke er bragt i havn? 

— I trosopplæringen er vi 
fortsatt svært langt unna mål-
oppnåelsen om 315 timer tros-
opplæring til 70 % av alle døpte 
mellom 0 og 18 år. Men her har 
heller ikke Stortinget fulgt opp 

med å finansiere de stillingene 
som trengs for å kunne 
planlegge og gjennomføre 
opplæring i et slikt omfang, 
understreker han. 

— Det pågår også en debatt 
om samlokalisering av felles-
rådets virksomhet.  Fellesrådet 
og menighetsstabene i Eide, 
Landvik og Grimstad har kon-
torer i leide lokaler på Odden-
senteret.  Fjære-staben holder 
til i egne lokalerpå FMU.  Siden 
FMU-bygget er eiet av Fjære 
menighet, og bygget lett kan 
utvides ut, er dette en spenn-
ende lokasjon for å samle alle 
kirkeansatte i Grimstad.  Det å 
betale husleie til seg selv i 
stedet for til andre, vil virke 
positivt inn på kirkens øko-
nomi.   I tillegg kan det opp  nås 
gevinster gjennom teamarbeid, 
kunnskapsdeling, spe siali se -
ring og bedre kost nads -
effektivitet.  

Det høres ut som en oppgave 
som krever mer enn en ny og 
pågående kirkesjef og en 
nytilsatt trosopplærer. Ikke 
desto mindre vil det være et 
område det er viktig at den nye 
kirkesjefen ofrer en del opp-
merksomhet. 

  
Minner 

— Er det noe du ser tilbake på 
med spesiell glede eller stolthet, 
eller som morsomme minner fra 
disse åra? 

— I 2009 lånefinansierte vi en 
større ombygging og utvidelse 
av Fevik barnehage som holder 
til i Fevik arbeidskirke.  Ved 
årsskiftet er dette lånet ned-
betalt.  Jeg er glad for at 
barnehagen fra 2021 ikke 
lenger må betjene avdrag på 
lån.   

— De årlige personalturene 
for alle ansatte i fellesrådet er 
noe jeg ser tilbake på med 
glede.  Disse turene er innrettet 
mot å gi faglig påfyll ved opp-
starten av høstsemestret. 
Turene har vært hyggelige og 
lærerike, men ikke minst 
bidratt til et bedre samarbeid 
og nærere fellesskap.  Vi har 
vært i Rogaland og lært om 
frivillighet, gått pilegrimstur fra 
Hauke liseter til Røldal og  be-
søkt Worms og Wittenberg i 
forbindelse med Luther-
jubiléet. Jeg tror dette har vært 
et viktig verktøy for å skape en 
større grad av samhold på tvers 
av stabene. 

  
En ny tilværelse 

— Hvordan kommer pensjo -
nisttilværelsen til se ut? Er det noe 
ugjort som ligger og venter? 

Økonomen griper om fing-
rene og begynner å telle opp. 

— Jeg er heldig som er ved 
god helse og fortsatt har mye å 
gi, og ser ikke bort fra at jeg vil 
engasjere meg  — akkurat i hva 

vet jeg ikke.   
Han griper om første finger. 
— For en del år siden tok jeg 

opp en gammel musikkinter-
esse, kornett, og spiller i 
Frelsesarméens hornorkester 
både i Arendal og Kristian sand. 
Der er det et flott musikkmiljø 
og et kristent fellesskap, så det 
vil jeg fort sette med.   

Kirkesjefens musikalske side 
er det flere som har stiftet be-
kjentskap med. Ingen som har 
sittet nær kirkesjefen når han 
synger, har kunnet unngå å 
legge merke til den vanvittig 
dype basstemmen — en oktav 
under «alle andre». At han for-
tsatt kan sin kornett har vi også 
hørt, særlig rundt jule tider.  
Dessuten har musi ka li teten 
sikkert kommet godt med i  
diverse orgelsaker de seinere 
årene. 

— Så har vi jo seil båt som jeg 
håper å kunne bruke mer i åra 
som kommer. Og vi har barne -
barn i Japan som vi har pleid å 
besøke årlig. Så snart verden 
blir mer normal, øns ker vi å 
kunne reise litt igjen.  Hjem me 
har vi tanker om noen oppuss-
ingsprosjekter, og så går vi med 
planer om å skaffe oss en fri-
tidsbolig i Rjukanområdet, 
hvor kona kommer fra. Jeg er 
glad i å gå i fjellet både sommer 
og vinter, og rundt Rjukan er 
det mange flotte fjellområder.  

Han ser ikke bort ifra at det 
kan bli en leilighet nede i 
Rjukan. 

— For der er det jo ferdig 
måket, som han sier. 

— Så har du kanskje noe du 
skulle lest? 

— Ja, jeg har nok diverse på 
lista der, både skjønnlitteratur 
og faglittera tur. Jeg liker his-
torie og bøker knyttet til his-
torien. Bare ikke krim. Kanskje 
kan jeg lære litt mer språk? 
Friske opp både fransk og tysk, 
og kanskje er det aktuelt å lære 
et nytt språk … 

— Japansk? 
— Jeg kan noen enkle ord og 

setninger, men jeg skjønner 
ikke svaret, så da blir ikke 
dialogen så veldig lang. 

I tillegg til turer på ski, sykkel 
og til fots er han med i Frivoll -
trimmen.  

— Den ledes av to tidligere 
gymlærere. Der har jeg vært 
med siden 1995. Det er basket 
og volley ball og situps og rib-
bevegg og linjegymnastikk — 
hver onsdag. 

Han teller opp på fingrene: 
Hornmusikk, seilbåt, Japan-
turer, oppussing hjemme, fri-
tidsleilighet, lesing, oppfrisking 
av språkkunskaper, trim… og 
konkluderer: 

— Nei, jeg ikke redd for ikke 
å få noe å gjøre.

Det er ikke bare barne-tv som har «en 
sjef over alle sjefer». Den norske kirke i 
Grimstad har også en slik en — selveste 
kirkesjefen. JAN IVAR STRØMSODD kom 
inn i kirkesjefstillingen i 2003, og nå har 
han varslet at til sommeren får det være 
nok. Han stikker. Når han teller opp på 
fingrene alt han skal drive med som pen-
sjonist, kan det virke mer som en opp-
trapping av aktiviteten enn det 
motsatte, selv om det ikke akkurat har 
vært en helt vanlig 9-til-4-jobb han har 
hatt i 18 år.

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto



Ett år er gått med helt eller delvis nedsteng-
ning. Og slik vi ser det nå er det fort satt 
noen måneder igjen til vi kan «gjøre som 
før». Men selv om det er lite som skjer så er 
ikke alt satt på vent.  

 
Hvor to eller tre er samlet … 

Vi har gjennomført gudstjenester i 
februar med 10 personer til stede. Jeg har 
selv deltatt og synes det er rart med så få, 
spredd rundt i kirkerommet, men følelsen 
av å være sammen fikk jeg likevel. Det å 
synge sammen, delta i liturgien og motta 
nattverd er like flott om man ikke er 
mange. For Jesus sa jo at hvor to eller tre er 
samlet så er han med oss, så hvordan blir 
det ikke når vi er ti?  

 
Økonomien bedre enn fryktet 

Det nye året startet jo på samme hvis som 
det gamle gikk ut. I menighetsrådet har vi 
vært spesielt spent på økonomien for 2020 
og bortfallet av inntekter. Men året ble 
faktisk ikke så dystert som spådommene sa. 
Det er ikke flust med penger, men vi flyter 
og tar ikke inn vann.  

Det er selvsagt flere tiltak som har gjort 
dette mulig, men det aller største bidraget 
er loddsalget i forbindelse med St. Hans, 
Kunstuka og Høstbasaren. Alle dere som 
har vært delaktige her som planleggere, 
selgere og kjøpere skal ha en hjertelig stor 
takk! Dere gjør at vi fortsatt er rustet og 
klare til innsats når vi igjen kan samles sånn 
som før.  

 
Stillingsendringer 

I en menighet vil det fra tid til annen blir 
litt justeringer både i menighetsråd og i 
stab. I løpet av høsten vil Kjell-Olav bli pen-
sjonist og det er i disse dager utlyst en ny 
100% stilling som skal jobbe med ung-
dom/FMU, trosopplæring for de eldste 
barna og delta i konfirmantarbeidet. Til-
tredelse blir ca 1. august.  

I Fevik kirke vil det komme ny kirketjener 
fra høstsemesteret. Dette blir en 50% stil-
ling. 

 
Planarbeidet rundt Fevik kirke 

Fokuset på Fevik kirke er ikke glemt, selv 
om det skrives lite i mediene om saken for 

tiden. Fra kommunens side ventes det på 
en områdeplan for hele Fevik som de 
hadde som mål å vedta høsten 2021, men 
mye tyder vel på at denne blir noe for-
sinket. Fra menighetsrådets side har vi 
bestemt å sette ned en gruppe som jobber 
med oppfølging av denne planen, slik at vi 
som menighet er på i saken og kan bidra 
med oppdatert info.  

 
Årsmøtet utsatt 

Årsmøte for 2020 er foreløpig ikke satt 
dato for. Menighetsrådet mener det er 
viktig å kunne samle flere enn 5 for å få 
gjennomført dette og det vil bli annonsert 
en dato for årsmøte i forlengelsen av en 
gudstjeneste når vi igjen kan samles opp til 
50 personer.  

 
Påskegudstjenester eller ikke? 

Påska står for døren og den ser ut til å bli 
like nedstengt som i fjor, men det er enda 
håp om at vi her lokalt skal få lov til å 
samles igjen. Men frem til da må vi ta vare 
på hverandre! Bruk Herrens egen katedral 
– naturen – og nyt noen deilige vårdager, i 
solveggen hjemme eller på tur til en topp 
eller ei strand.  

 
 
 
 

 
Vi i menighetsrådet ønsker  

dere en velsignet god påskehøytid! 
«Han er oppstanden – Halleluja! « 
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MARIA BUDSKAPSDAG • 21. MARS 
46 Da sa Maria  «Min sjel opphøyer Herren,  
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.  
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes 
fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise 
meg salig,  
49 for store ting har han gjort mot meg, han, den 
mektige; hellig er hans navn.  
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som 
frykter ham.  
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm; han 
spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.  
52 Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp 
de lave.  
53 Han mettet de sultne med gode gaver, men 
sendte de rike tomhendte fra seg.  
54 Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin 
miskunn  
55 slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til 
evig tid.» 

Luk 1,46-55 
 
LESETEKST 1 
14 Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg oppfyller 
det gode løftet jeg ga til Israel og Juda. 15 I de dager 
og på den tid lar jeg det spire fram en rettferdig 
spire for David. Han skal gjøre det som er rett og rett-
ferdig i landet. 16 I de dager skal Juda bli frelst, og 
Jerusalem skal bo trygt, og dette skal hun hete: « 
Herren, vår rettferdighet». 17 For så sier Herren: David 
skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen i Is-
raels hus. 

Jer 33,14-17 
 

LESETEKST 2 
3 Velsignet er Gud, 
          vår Herre Jesu Kristi Far, 
          han som i Kristus har velsignet oss 
          med all Åndens velsignelse 
          i himmelen. 
4 I Kristus utvalgte han oss 
          før verdens grunnvoll ble lagt, 
          til å stå for hans ansikt, 
          hellige og uten feil. 
5 og etter sin egen gode vilje 
          avgjorde han på forhånd 
          at vi skulle få rett til å være 
          hans barn ved Jesus Kristus, 
6 til lov og pris for hans herlighet og nåde, 
          som han overøste oss med 
          i ham som han elsker så høyt. 

Ef 1,3-6

Påskebilder 
 
Har du noen bilder av påska? Kanskje det er lyse bilder av 
skitur på fjellet, en koselig tur i fjæra med ungene eller en 
rolig vårdag i en stille by? Gode bilder som bærer i seg 
minner om ferie, fellesskap, opplevelser, liv som bryter fram.  

Fjære kirke har noen fine påskebilder. Et alterskap med 3 
bilder som rommer i seg hele påska: I midten ser vi felles-
skapet rundt bordet på skjærtorsdag. De er der alle sammen: 
Peter som fornekta, svikeren Judas med pengepungen, unge 
Johannes som Jesus var spesielt glad i - og de andre kjente og 
ukjente disipler. Og krukka med vann til fotvaskinga – Mes-
teren som blir tjener for vår skyld. Til venstre har vi dramaet 
på langfredag, Jesus på korset, lidelsen og seieren – døden 
ligger ved hans fot –Maria og Johannes som gråter. Og til 
høyre er det påskedag med oppstandelse, forvirra soldater og 
tom grav.  

Bilder som gir oss påskebudskapet om død og liv, om offer 
og seier, om svik og nytt håp. Bilder av en Gud som bøyer seg 
ned, blir en tjener for oss, gir sitt liv for å gi oss liv og felles-
skap. Bilder som viser vei til det gode liv: Som jeg har elsket 
dere, skal dere elske hverandre. Gode påskebilder – som gir 
rom for ettertanke, glede og takk. Med ønske om ei GOD 
PÅSKE, med opplevelser av fellesskap, påskesol, vår og nytt 
liv som bryter fram! 
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INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET
LEDER  :  VIDAR ØVLAND

HILSEN 
PRESTEN 

SOGNEPREST  :  HELGE SPILLING

Hvor lett å tro på livet! 
Jeg går med glade trinn, 
selv om jeg kom til graven 
med tårer påmitt kinn. 
Men graven fant jeg åpen. 
Jeg gikk dit inn og så. 
Det satt en lysets engel 
på stedet hvor han lå. 
 

«Du søker Jesus Kristus.  
Han finnes ikke her. 
Vend om, stig ut i dagen, 
han venter på deg der. 
Her er det hvite kledet 
med merker av hans blod. 
Din mester er oppstanden 
tørk tårene og tro!» 
 

Jeg så Guds egenel smile 
da ordene var sagt og 
og bøyde kne ved stenen  
der Mesteren var lagt. 
En helligdom var graven, 
et tempel dette sted 
hvor livet hadde vunnnet, 
der fant jeg trøst og fred. 
 

Hvor lett å tro på livet! 
Det er mitt seiersord,  
selv om jeg går mot graven 
på denne dødens jord. 
Min Mester er oppstanden, 
han valgte livets vei! 
Hvor lett å tro på livet  
når Jesus bor i meg.

SALMEN   Fra EIVIND SKEIES salmebok «316 salmer»

VELKOMMEN til kirke 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN

Gudstjenester våren 2021
Denne vinteren har det vært 
lav gudstjenesteaktivitet i 
kirkene våre. Etter første helg 
i januar kom det strenge 
nasjo nale smitteverntiltak 
som tillot 10 deltakere på 
gudstjenester. Gleden var stor 
da neste store endring kom. 
Endelig skulle kirkebenker 
likestilles med fastmonterte 
seter. Vi kunne være 100 
stykker sam let til gudstjenes-
te på faste tilviste seter. Men 
gleden var kortvarig. For øye-
blikket er det lokalt forbud 
mot arran gement.  

Så hvor dan blir denne 
våren i kirkene våre? Det er 
rett og slett umulig å si. Vi 
velger derfor å ikke publisere 
liste over vårens gudstje-
nester i dette nummeret. I 
stedet vil vi oppfordre dere 

alle til å like Fjære menighet 
på facebook, og følge med på 
kirkeannonsene i Grimstad 
Adressetidene. 

Når vi kommer i gang 
igjen, vil ting være litt anner -
ledes enn det vi hadde i høst. 
Selv om det er lov å samle 
100 mennesker, forutsetter 
det at rommet er stort nok. 
Det er dessverre ingen av 
våre bygg. For å kunne synge 
salmer er det krav om to 
meters avstand mellom de 
forskjellige husstandene. Å si 
et nøyaktig tall på hvor 
mange vi har plass til lar seg 
ikke gjøre, da det kommer an 
på antallet fra hver husstand. 
Men en vanlig søndag har vi 
plass til rett over 35 stk i 
Fjære kirke og ca 40 i Fevik 
kirke. Når man kom mer til 

kirka blir man ønsket vel-
kommen og anvist en 
bestemt plass. Her må man 
bli sittende under hele guds-
tjenesten. Med unntak av å 
gå til nattverd.  

Smittevernreglene, som vi 
nå kjenner godt, er også gjel -
dene. Hold avstand på vei inn 
og ut, registrering, god hånd- 
og hostehygiene og bli hjem -
me om man har symptomer.  

Vi gleder oss stort til å 
kunne samles igjen. Velkom -
men tilbake til kirka. Ta vare 
på dere selv og hver andre. 
Og ta gjerne kontakt med en 
av oss om det skulle være 
noe.  

Hilsen de ansatte  
i Fjære menighet

Haglund Regnskap AS 
Autorisert regnskapsførerselskap 
Regnskap - Bedriftsrådgivning 
Tlf. 37 25 61 00 
www.haglund.no www.conradi.as

www.toplandbegravelsesbyraa.no

Tlf. hele døgnet: 37 04 65 95 / 481 84 403

Trygghet - Nærhet - Kvalitet

Daglig leder: TrondMagne Teistedal

Baler du med store spørsmål?  
Skulle du gjerne fortalt noen noe som du 
tenker virker hverdagslig? 
Er du lei deg eller sliter med vonde tanker? 
Stort eller smått - trenger du en å prate med?  
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT!  
For første kontakt kan du ringe eller sende sms til: 
• Trygve N. Bergland (diakon) 977 60 569 
• Helge Spilling (sokneprest) 419 32 411  
• Tore Laukvik (kapellan) 900 70 693  
  - eller søk opp Tore prest på messenger.
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Matt 26,6-13: 
 

6 Mens Jesus var i Betania, 
hjemme hos Simon den spedals-
ke, 7 kom det en kvinne bort til 
ham med en alabastkrukke 
med kostbar salve. Den helte 
hun ut over hodet hans mens 
han lå til bords. 8 Disiplene så det 
og ble forarget. «Hva skal denne 
sløsingen være godt for?» sa de. 
9 «Salven kunne vært solgt for en 
stor sum og pengene gitt til hjelp 
for de fattige.» 10 Men Jesus 
merket det og sa til dem: «Hvorfor 
plager dere henne? Hun har 
gjort en god gjerning mot meg. 
11 De fattige har dere alltid hos 
dere, men meg har dere ikke all-
tid. 12 Da hun helte denne salven 
ut over kroppen min, salvet hun 
meg til min gravferd. 13 Sannelig, 
jeg sier dere: Overalt i verden 
hvor dette evangeliet blir forkynt, 
skal også det hun gjorde, for-
telles til minne om henne.»

Luk 22,14-23: 
 
14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet 
sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: 
«Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette pås-
kemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier 
dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det 
er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, 
ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mel-
lom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri 
mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er 
kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, 
ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for 
dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme 
måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette 
begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst 
for dere. 
    21 Men se: Han som forråder meg, har hånden 
her på bordet sammen med meg. 22 For Mennes-
kesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det 
mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å 
trette om hvem av dem det kunne være som skulle 
gjøre dette.

Det er rett før påske. Det er 
fest i Simons hus. Den 

spedalske som var blitt hel-
breda av Jesus. Det er livlig prat 
rundt det lave bordet. Jesus og 
de andre gjestene sitter og del-
vis ligger på puter og tepper 
ved bordet. De spiser og så 
synger de, slik de alltid pleide å 
synge når pilegrimer kom til 
Jerusalem til de store høy -
tidene. De synger festreisens 
salmer fra den bibelske salme-
boka, salmer med glede over 
Herrens nærvær i templet og 
Hans store gjerninger i historia. 

Salmer med tillit til Gud som 
leder sitt folk på vandringa, 
salmer med håp om den mes-
sianske kongen som Herren 
skal sende.                                                                               

Det er i dette fellesskapet 
med samtale, glede og sang ho 
bryter inn, kvinna som bærer 
på ei brunaktig krukke. Det er 
ei alabastkrukke fylt med 
nardussalve. Denne salva med 
oljeaktig konsistens var im-
portert fra India og ble brukt til 
parfyme. Den var ekstra 
kostbar og et nyttig inves-
teringsobjekt. Det er nok der-

for noen protesterer når kvinna 
heller denne dyre salven eller 
oljen over Jesu hode. Dette er 
sløsing! Men Jesus lar det skje, 
ja, han sier det er godt og riktig 
det som kvinna gjør. Ho salver 
på forhånd Jesu legeme til hans 
gravferd. Det skal fortelles om 
henne og denne salvinga over-
alt der evangeliet i framtida 
skal bli forkynt. 

I bibelsk tid er det kun 
konger og øversteprester som 
blir salva på denne måten. 
Moses får beskjed om å salve 
Aron til øversteprest. Profeten 

Samuel salver også gutten 
David til konge over Israel. Nå 
bekrefter Jesus at kvinna gjen-
nom sin gjerning salver han til 
Messias. I synagogen i Nasaret 
hadde han selv sitert ordene 
om Messias hos profeten 
Jesaja:  

«Herrens ånd er over meg, 
for han har salvet meg til å for-
kynne et gledesbudskap for 
fattige».  

I Simons hus skjer den kon-
krete salvinga. Men det er også 
en salving til hans gravferd. Det 
er gjennom sin død på korset 

han utfører sin offertjeneste 
som prest og vinner fram til 
seierens krans som konge. 
Salving til død og til seier. Jesus 
går inn i påskens drama – fra 
fest i Simons hus til kampen i 
Getsemane, arrestasjon og for-
hør, til korsfestelse og den 
tomme grav – til møtet med 
Maria i hagen. Den lidende 
Messias og den seirende Mes-
sias.  

GOD PÅSKE! 
Kilde: «Åtte dager i 

Jerusalem», av Ole Christian 
Kvarme

Palmesøndag HELGE  
SPILLING

PREKEN 

TEKSTEN

Skjærtorsdag TORE  
LAUKVIK

PREKEN 

TEKSTENSALMEN 
NR 703  
T: Samuel T. Francis omkr 1900 
O: Tormod Vågen 1928 
M: Thomas J. Williams 1890 
 
Å, for djup i Jesu kjærleik! 
Utan grenser, botnlaus, fri! 
Som ei mektig havsens bylgje 
har han løynt mi syndetid. 
Over, under, rundt omkring meg 
er hans sterke kjærleiks straum, 
driv meg fram imot mitt heimland, 
dyre, fagre framtidsdraum! 
 
Å, for djup i Jesu kjærleik! 
Sprei hans pris frå hav til hav: 
Kor han elskar alle, alle, 
frelser oss frå synd og grav, 
kor han vaktar sine kjære 
som han kjøpte med sitt blod, 
kor han bed for veike vener, 
sender kraft og trøyst og mod! 
 
Å, for djup i Jesu kjærleik! 
Ingen stad eg kviler så. 
Som eit mektig hav av signing, 
som ei hamn av fred og ro! 
Å, for djup i Jesu kjærleik! 
Der min himmels himmel er. 
Mine lengsler stig mot trona, 
mine augo Lammet ser.

En fengselsprest fortalte 
meg en gang om 

samtalegrupper han hadde i 
fengselet. En av tekstene som 
bestandig skapte til dels 
høylytt diskusjon var den om 
den første nattverd. For 
fangene var det helt uten-
kelig å sitte ved samme bord 
og spise sammen med en 
som sviktet så totalt og med 
en som tystet. Hver gang jeg 
hører om dette måltidet, 
tenker jeg på fangenes re-
aksjon. Det minner meg om 
at de som satt rundt bordet 
ikke var der fordi de var 
perfekte eller ufeilbarlige. De 
fikk være der til tross for feil, 
mangler og gale valg. Det er 
et sterkt vitnesbyrd om at 
Jesus ikke bare er for de med 
alt på stell og at nattverden 
ikke kun er for de som er 
verdige.  

Jesus innstifter sitt måltid i 
den natt da han blir forrådt 
og sviktet av alle. Måltidet 
mål bærer at Jesu kjærlighet 
ikke forråder noen! Om jeg 
er troløs er Jesus trofast. Alle 
fikk del i brødet og vinen. 
Også Judas og Peter, også de 
som sovnet og de som flyktet 

da det røy net på som mest 
for Jesus i Getsemane. Alle 
fikk brød og vin og alle fikk 
høre: Dette begeret er den 
nye pakt i mitt blod, som blir 
utøst for dere. De samme 
ordene lyder for mennesker i 
dag, for alle men nesker uan-
sett hvordan man ser på seg 
selv. 

Jesus og disiplene starter 
måltidet etter tradisjonen, 
men denne kvelden fornyer 
Jesus innholdet i denne insti -
tusjonen som måltidet var. 
Han holder sitt eget måltid, 
Herrens måltid, Nattverden. 
Jødenes påskemåltid var et 
minnemåltid. Det vitnet om 
Guds nåde og frelse for sitt 
folk, men skapte og et håp 

om at Gud skal gjøre det 
igjen. Når Jesus skaper nytt 
innhold i måltidet er det 
fremdeles et minnesmåltid, 
men også noe mer: Brød og 
vin er hans kropp og blod 
som gis for, eller utøses for 
mennesker. I den gamle pakt 
skulle blodet strykes på dør-
stolpene og beskytte mot 
død. I den nye pakt gis blodet 
til mennesket for tilgivelse og 
frelse. Jesus sier at det er slik 
han vil møte sine venner og 
gi tilgivelse for all synd. Så i 
nattverden forenes vi med 
Kristus, og vi blir en del av 
hverandres liv. Hvordan 
dette skjer, vet vi ikke. Det er 
et av de hellige mysterier. 
Nattverden er et nåtidig 
møte med Jesus og i Jesus 
nærhet er det alltid plass. I 
nattverden får vi ta imot 
Jesus helt fysisk i brød og vin 
og vi får syndenes forlatelse. 
Måltidet og historien som 
følger viser at det ikke er noe 
liv eller noe sted der Jesus 
ikke tør eller vil være.  

Min gamle grandtante gikk 
i mange år ikke til nattverd 
fordi hun ikke kjente seg 
verdig. «Jeg vil ikke spise og 

drikke meg til doms» pleide 
hun å si. Vi hadde mange 
prater om det og hvordan 
nattverden egentlig handler 
om det motsatte. Selv om 
gammel lærdom satt godt 
fast, gikk hun til nattverd 
igjen og fant glede og ro i det. 
For som hun skjønte, så kan 
vi komme til Jesus akkurat 
som den vi er og med alt hva 
vi bærer på. Vi som bærer 
mye, trenger det også aller 
mest. Det finnes ingen synd 
som Jesus ikke kan tilgi og 
det fin nes ingen følelse av 
uverdig het som kan gjøre 
vinen og brødet uvirk-
somme. Det er ingen Jesus vil 
vende ansiktet bort fra. Han 
forble jo i fellesskap med alle 
oss som svikter, tviler, sovner 
og forråder og han trakk ikke 
tilbake sine gaver. Til alt 
overmål tenner han håpet 
for alle, om en ny dag og et 
nytt liv i sin Fars rike, der vi 
skal få drikke vinen ny, med 
ham og med hverandre. En 
dag da alt er fullendt. Invi ta -
sjonen er like enkel som den 
er kjent: Kom for alt er gjort 
klart.  

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET

BIL & KAR.VERKSTED 
Lillesandsvn. 29, 4877 GRIMSTAD 
Tlf. 37252930  •  www.jpthygesen.no
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Vår lovsang skal møte deg, Kristus! 
Her lar du deg finne. 
Vi takker og tilber deg!  
Underets time er inne! 
 
Hva vi med vårt opprør mot Gud 
har lagt øde, skal bøtes 
den hellige time 
når død og oppstandelse møtes. 
 
Her er du, vår tjenende Herre 
og Mester, til stede 
blant oss som av vantro 
og nagende tvil holdes nede. 
 
Det liv som var tapt, har du vunnet 
og gitt oss tilbake, 
du gir oss deg selv i det måltid 
du lar oss få smake. 
 
Og vi som har sviktet deg,  
løftes til lovsang og glede! 
Du leder oss inn i ditt samfunn,  
i forbønnens kjede. 
 
Vi takker og tilber deg! 
Underets time er inne! 
Vår lovsang skal møte deg,Kristus! 
Her lar du deg finne.

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no
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TEKSTEN
Luk 23,1-46: 
 
1 Hele forsamlingen brøt nå opp og 
førte ham til Pilatus. 2 Der begynte de 
å anklage ham. De sa: «Vi har funnet 
at denne mannen fører folket vårt på 
avveier: Han vil hindre at vi betaler 
skatt til keiseren, og han gir seg ut for 
å være Messias, altså konge.» 3 Pila tus 
spurte ham: «Er du jødenes konge?» 
«Du sier det», svarte Jesus.     4 Da sa 
Pilatus til overprestene og folke -
mengden: «Jeg finner ingen skyld 
hos denne mannen.» 5 Men de sto 
på sitt og sa: «Han hisser opp folket i 
hele Judea med sin lære. Han be-
gynte i Galilea og er kommet helt hit.» 
    6 Da Pilatus hørte det, spurte han 
om mannen var galileer, 7 og da han 
fikk vite at han hørte inn under doms-
makten til Herodes, sendte han Jesus 
over til ham, for også Herodes var i 
Jerusalem i de dagene. 8 Herodes 
ble svært glad da han fikk se Jesus, 
for han hadde hørt om ham og 
lenge ønsket å treffe ham. Og nå 
håpet han å få se Jesus gjøre et 
tegn. 9 Han stilte ham mange spørs-
mål, men Jesus svarte ikke et ord. 
10 Overprestene og de skriftlærde sto 
der også og kom med sterke an-
klager mot ham. 11 Herodes viste 
ham forakt og hånte ham sammen 
med soldatene sine. Han la en prakt -

full kappe om ham og sendte ham 
tilbake til Pilatus. 12 Den dagen ble 
Herodes og Pilatus venner; tidligere 
hadde de ligget i fiendskap med 
hverandre. 13 Pilatus kalte sammen 
overprestene, rådsmed lemmene og 
folket 14 og sa til dem: «Dere har ført 
denne mannen fram for meg og 
sagt at han villeder folket. Nå har jeg 
forhørt ham i deres nærvær og kan 
ikke se at mannen er skyldig i noe av 
det dere anklager ham for. 15 Det kan 
heller ikke Hero des, for han har sendt 
ham tilbake til oss. Altså har han ikke 
gjort noe som fortjener dødsstraff. 16 
Jeg vil derfor la ham bli pisket og så 
løslate ham.» 17 *Men til høytiden 
måtte han gi dem en fange fri.• 18 Da 
ropte de alle som en: «Bort med 
ham! Gi oss Barabbas fri!» 19 —  Ba -
rab bas var en mann som hadde blitt 
fengslet for opptøyer i byen og for 
mord. 
    20 Pilatus talte da igjen til dem, for 
han ville gjerne gi Jesus fri. 21 Men de 
ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!» 
22 For tredje gang sa han til dem: 
«Hva ondt har han da gjort? Jeg har 
ikke funnet ham skyldig i noe som 
kan straffes med døden. Jeg vil derfor 
la ham bli pisket og så løslate ham.» 
23 Men de presset på og forlangte 
med høye skrik at han skulle kors-
festes. Og skriket deres fikk overtaket. 

    24 Da felte Pilatus dommen; det 
skulle bli som de krevde. 25 Han løslot 
den de ba om, han som var fengslet 
for opptøyer og mord. Men Jesus 
overga han, så de fikk sin vilje. 26 Så 
førte de ham bort. På veien grep de 
tak i en mann som kom inn fra 
landet, Simon fra Kyréne. De la korset 
på ham for at han skulle bære det 
etter Jesus. 
    27 En stor folkemengde fulgte med, 
blant dem mange kvinner som 
jamret og gråt over ham. 28 Men 
Jesus snudde seg mot dem og sa: 
«Jerusalems døtre! Gråt ikke over 
meg, men gråt over dere selv og 
barna deres. 29 For det kommer 
dager da folk skal si: ‘Lykkelige er de 
barnløse, de morsliv som ikke fødte, 
og de bryst som ikke ga die!’ 30 Da 
skal de si til fjellene: ‘Fall over oss!’ og 
til haugene: ‘Skjul oss!’ 31 For gjør de 
slik med det grønne treet, hvordan 
skal det da gå med det tørre?» 
    32 Også to andre forbrytere ble ført 
bort for å bli henrettet sammen med 
ham. 33 Og da de kom til det stedet 
som heter Hodeskallen, korsfestet de 
både ham og forbryterne der, den 
ene på høyre side av ham og den 
andre på venstre. 34 *Men Jesus sa: 
«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de 
gjør.»• Så kastet de lodd om klærne 
hans og delte dem mellom seg. 35 

Folket sto og så på, men rådsherrene 
hånte ham. «Andre har han frelst», sa 
de, «la ham nå frelse seg selv dersom 
han er Guds Messias, den utvalgte!» 
36 Også soldatene hånte ham. De 
kom og rakte vineddik opp til ham 
37 og sa: «Er du jødenes konge, så 
frels deg selv!» 38 For det var satt en 
innskrift over ham: «Dette er jødenes 
konge.» 
    39 En av forbryterne som hang der, 
spottet ham også og sa: «Er ikke du 
Messias? Frels da deg selv og oss!» 
40 Men den andre irettesatte ham og 
sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har 
samme dom over deg? 41 For oss er 
dommen rettferdig, vi får bare igjen 
for det vi har gjort. Men han har ikke 
gjort noe galt.» 42 Så sa han: «Jesus, 
husk på meg når du kommer i ditt 
rike!» 43 Jesus svarte: «Sannelig, jeg 
sier deg: I dag skal du være med 
meg i paradis.» 44 Det var allerede 
omkring den sjette time. Da falt det et 
mørke over hele landet helt til den 
niende time, 45 for solen ble for-
mørket. Forhenget i tempelet revnet 
etter midten, 46 og Jesus ropte med 
høy røst: «Far, i dine hender overgir 
jeg min ånd!» Da han hadde sagt 
det, utåndet han. 
 
(Hele teksten Langfredag er Luk. 22,39-23,46)

Matt 28,1-10: 
 
1 Da sabbaten var over og det be-
gynte å lysne den første dagen i 
uken, kom Maria Magdalena og 
den andre Maria for å se til graven. 2 
Med ett ble det et kraftig jordskjelv, 
for en Herrens engel steg ned fra 
himmelen, gikk fram og rullet stei -
nen til side og satte seg på den.        
3 Han var som et lyn å se til, og 
drakten var hvit som snø. 4 Vaktene 
skalv av redsel da de så ham, og de 
ble liggende som døde. 5 Men 
enge len tok til orde og sa til kvin -
nene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere 
leter etter Jesus, den korsfestede.       
6 Han er ikke her, han er stått opp, slik 
som han sa. Kom og se stedet hvor 
han lå! 7 Skynd dere av sted og si til 
disiplene hans: ‘Han er stått opp fra 
de døde, og han går i forveien for 
dere til Galilea; der skal dere få se 
ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.» 
    8 Da skyndte de seg bort fra 
graven, redde, men jublende glade, 
og de løp for å fortelle det til 
disiplene. 9 Og se, Jesus kom mot 
dem og sa: «Vær hilset!» De gikk 
fram og omfavnet føttene hans og 
tilba ham. 10 Jesus sa til dem: «Frykt 
ikke! Gå og si til mine brødre at de 
skal dra til Galilea. Der skal de se 
meg.»

I  45 år har jeg jobbet i Fjære kirke. Noe av det sterkeste jeg 
opplever i denne kirken er langfredagsgudstjenestene. Da 

lukkes altertavledørene, ingen pynt på alteret, bare en enslig 
rose. Lidelseshistorien leses opp. 

 Altertavlen i Fjære kirke har 3 bilder. Nattverden i midten, 
korsfestelsen og oppstandelsen på sidene. Plutselig er det som 
evangeliet stenges ute. Det som formidles er en stengt dør, uten 
noe annet budskap enn at her er det stengt. Jesus opplevde også 
det å bli forlatt, utestengt av sin egen far. 

Det å lukke dørene for noen er et sterkt bilde på at her er du 
ikke velkommen. Den følelsen av å være utenfor, ikke vel-
kommen, er noe mange kjenner seg igjen i. Du ble ikke invitert 
på festen, eller med på turen. Du fikk ikke oppleve konserten 
sammen med noen. Å bli stengt ute er en vond opplevelse, også 
i kirken er det noen som har følt seg utenfor og utestengt.  

Da Jesus åndet ut på korset var han forlatt av alle. I det han 
åndet ut revnet forhenget inn til det aller helligste i tempelet. 
Dette har 3 av evangelistene med i sine beskrivelse, så det må ha 
vært viktig. Jesus rydder vei inn til det aller helligste, inn til den 
hellige Gud. Dørene åpnes inn til en himmel vi en stakket stund 
tenkte vi ikke kunne komme inn til fordi dørene var lukket. Det 
å bli hengt på et kors var ikke noe spesielt for Jesus, mange ble 
korsfestet på den tiden, det var en vanlig straffemetode. Det som 
var spesielt for Jesus var at han ble forlatt av sin far og tok alle 
våre synder med seg i graven. 

Nådedøren ble åpnet da forhenget revnet og vi fikk direkte 
adgang til Gud. Da kan vi komme alle som vil og frimodig banke 
på himmelporten. Røveren på korset ble lovet plass fordi 
nådedøren ble åpnet av Jesus. 

Heldigvis åpnes altertavledørene i Fjære kirke på nytt 1. påske -
dag og minner oss om påskens budskap. 

Kanskje derfor at langfredag i England kalles «God Friday».  

Denne tidlige stunden ved graven 
har så mye innhold at det ville 

fylle en hel bok om detaljene rundt det 
som skjer. Og teksten som skildrer det 
som skjer og det som kan sees er med 
på å sette oss inn i både stemningen og 
følelsene rundt disse minuttene ved 
grava.  

«En stille, sorgtung morgen på vei 
mot en grav til en som ikke skulle vært 
død. Alt håp er ute. Ingenting, av all-
ting, er igjen. Men så … jord og himmel 
settes i bevegelse og steinen rulles bort 
av en Herrens engel og graven … 
graven er tom. Det ingen der, kun et 
linklede som Jesus, Messias, Herren, 
Guds Sønn, var tullet inn i … hva er det 
som skjer?» 

Underet som skal redde de som tror 
skjer nettopp her, i denne morgen-
stunden. Hyllesten på pal mesøndag på 
vei inn i Jerusalem, skjærtorsdags ut-
deling av den første nattverd, langfre-
dags anklage, pinsle og død – ingen av 
disse tingene ville hatt noen betydning 
om det ikke var for oppstandelsen. Om 
Jesus ikke her på påskedags morgen 
møter kvinnene og sier «Vær hilset!», 
men bare blitt liggende i grava, så ville 
alt håp vært ute. Den nye dagen ville 
aldri kommet, håpet om evigheten ville 
ikke vært i horisonten. 

Trygve Skaug er kjent for mange som 
poet, tekstforfatter og sanger. Han har 
skrevet en flott sangtekst som kan 
symbolisere mange sider ved livet. For 
meg ble det Jesu ord til oss før han 
møter dødens makt. Jesus pekte frem-
over for de som hørte ham, fremover 

mot oppstandelsen, men de forstod 
ham ikke. Mens vi i dag, som vet hva 
han pekte på, vet hva han har gjort, vi 
krever svar og bevis. Men Jesus ber oss 
bare tro. 

Når mørket må vike for dagens lys 
kommer alt til syne. Ingenting kan 
holdes skjult. Og slik er det også i livene 
våre når Jesus på påskedag setter lys på 
våre liv, ikke for å se feilene, men for å 
frelse oss ved å ta bort alt det som vi 
helst skulle la ligge i mørket. Jesus ber 
oss legge alt vi bærer med oss på hans 
åk, eller som Trygve skriver det «Hva er 
vitsen med meg (Jesus), om jeg ikke 
skulle bære deg». Gud har et eneste 
mål med å la Jesus lide, død og stå opp 
igjen. Målet er DEG! Påskedags 
morgen, i hagen et sted i Jerusalem, blir 
håpet stadfestet. Jesus har vundet 
seirene over døden engang for alle, og 
han gjør det for oss, for deg og for meg. 
Påskemorgen vil for alltid være den 
dagen som gjør oss til kristne.  

La ikke mørket holde noe skult i ditt 
trosliv, men legge det på Jesu skuldre 
og gå ut å invitere flere inn til pås-
kedagsfesten! Det er fortsatt god plass 
til flere.  

God påske! 

 
 
DET GÅR OVER 
T&M: Trygve Skaug 
   
Hvem har sagt, at det aldri skal bli dag 
Det er ikke sant, ikke et ord 
For det blir sol, du skal få se 
Er det noe jeg veit så er det det 
 
At du kan stole på meg  
når jeg sier at jeg lover 
At jeg veit det går over 
 
Hvem har sagt, at alt er din egen skyld 
Det er ikke sant, du må ikke tru 
At det er du, som graver høl 
Natta kommer seg hit helt av seg sjøl 
 
Hva er vitsen med meg,  
om jeg ikke skulle bære deg 
Når du er oppe igjen, 
da skal du få bære meg hjem 
 
Hvem har sagt, at du alltid skal ha det sånn 
Det er ikke sant, ikke et ord 
For det blir sol, du skal få se  

Når morran stiger opp og ut, av mørket 

SALMEN 
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Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid;  
den har oss givet lyset og livet, 
lyset og livet i dagning blid.  
Påskemorgen slukker sorgen, 
slukker sorgen til evig tid.  
 
Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!  
Helvede greder, himlen seg gleder, 
himlen seg gleder med lovsang ny.  
Redningsmannen er oppstanden, 
er oppstanden i morgengry!  
 
Sangen toner, vår forsoner,  
vår forsoner til evig pris;  
han ville bløde for oss å møte,  
for oss å møte i paradis.  
Sangen toner, vår forsoner,  
vår forsoner til evig pris.  
 
Bøtt er brøden, død er døden, død 
er døden som syndens sold!  
Nå ligger graven midt i gudshaven,  
midt i gudshaven i Jesu vold.  
Bøtt er brøden, død er døden, død 
er døden som syndens sold. 
 
 
 
 

 
 
Mørket greder, englekleder,  
englekleder de er som lyn.  
Om enn bedrøvet smiler dog støvet,  
smiler dog støvet ved englesyn.  
Mørket greder, englekleder, englek-
leder de er som lyn. 
  
Se, i skarer opp vi farer, 
opp vi farer fra grav i sky.  
Tungene gløder, Herren vi møter, 
Herren vi møter med lovsang ny.  
Se, i skarer opp vi farer,  
opp vi farer fra grav i sky.

SALMEN 
T&M: Bjørn Eidsvåg 
 
En tåre renner fra ikonet 
En mager mann med tornekrone 
Grepet ser jeg ned 
Min tro mitt håp min fred 
Jeg ser hva jeg har gjort 
Og legger kronen bort 
Straffen lå på deg 
Skammen bærer jeg 
 
Et ord, en mann, et speil, en gåte 
Forundret ser jeg speilet gråte 
Så lite tro jeg har 
Jeg overhører svar 
Jeg trodde det var meg 
Som skulle redde deg 
Skamfull ser jeg ned 
Det var du som led 
 

En mager mann som stille lider 
Evig Gud til alle tider 
I himmel og på jord 
Min frelser og min bror 
Jeg ser hva du har gjort 
Og legger kronen bort 
Straffen lå på deg 
Nåden bærer meg

«FORGIVEN»  
av Thomas Blackshear



Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i 
et område hvor flere tusen flyktninger 
fra Kongo har søkt tilflukt. Her bor 
Susan sammen med de seks barna sine i 
et lite hus med strå på taket.  
 
Tunge kanner 

Med høner som flakser rundt bena 
hennes, et barn på armen og et som 
holder i skjørtekanten, forteller hun om 
timelange gåturer for å hente vann før 
de fikk rent vann til landsbyen.  

— Mangel på vann ga oss mange 
helseproblemer. Elva var vår nærmeste 
vannkilde, og den var både skitten og 
full av bakterier. Vi var veldig ofte syke, 
forteller hun.  

Alternativet var å gå langt med tunge 
kanner. Flere timer måtte hun bruke for 
å hente rent vann. Det var det ikke alltid 
tid til med seks barn å ta seg av. Derfor 
ble vannet fra elva ofte den enkleste løs-
ningen. Vannet hun vasket klær i, 
drakk, badet barna i og lagde mat med. 
Vannet hun delte med dyr og innsekter.  

— Vi måtte gå store avstander for å 
komme til vannkilden, og det var vans-
kelig for familien min å få til det, for-
klarer hun.   

 
Brønn som endret alt 

Susen tar oss med inn i huset sitt der 
de er mange på liten plass. Litt av plas -
sen er satt av til oppbevaring av fisk og 
den populære grønnsaken, kassava, 
som smaker nesten som en potet.  

— Her ser du litt av inntekten min, 
smiler hun. For salg av både fisk og kas-
sava gir ekstra penger til storfamilien.  

Hun peker på de fargerike vannkan -

nene som står ved matlagingsplassen.  
— Nå trenger vi ikke lenger å gå langt 

for å hente vann. Takket være Kirkens 
Nødhjelp har vi fått rent vann i lands-
byen. Det er vi så takknemlige for. 

Landsbyen, med sine 1753 inn-
byggere, er en av mange landsbyer som 
har fått tilgang til vann av Kirkens 
Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en 
brønn. Det er viktig for oss at hele 
lands byen får eierskap til vannsystemet 
vi bygger. Derfor samarbeider vi tett 
med våre lokale partnere og vann-
ingeniører.  

Innbyggerne er med på tilrettelegging 
og velger en egen komite som ved -
likeholder og har ansvar for vannfor-
syningen.  

For Susan er det nå bare en kort tur 
bort til brønnen som er omringet av 
kanner klare til å fylles opp. 

— Nå kan jeg gi familien min rent 
vann. Det er jeg så glad for. 

Men selv om Susan ikke lenger er be-
kymret for å bli syk av skittent vann, har 
hun en annen stor bekymring. En be-
kymring hun deler med resten av 
verden: Covid-19. 

— Jeg er redd for å bli smittet når 
mange av oss er samlet, og jeg frykter 
for barnas og mitt liv. Covid-19 er 
virkelig og utgjør en fare for oss alle.  

Spesielt er hun bekymret for lange 
køer ved vannpumpa. For i landsbyen 
er det mange som setter pris på rent og 
trygt vann, og etterspørselen er derfor 
stor. 

— Min oppfordring er at det bores 
enda flere brønner for å møte etter-
spørselen, slik at enda flere får tilgang til 
rent vann og vi kan ha god avstand for å 
unngå smitte.  

 
Avhengig av hjelp  
for å hjelpe 

For at Susan og andre skal få rent 
vann trengs det hjelp fra oss. Også i 

2021 skal frivillige over hele Norge være 
med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
og samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som 
redder liv i fattige lokalsamfunn ute i 
verden.  

Verden står fortsatt overfor en 
pandemi som rammer oss alle på ulike 
måter. Kirkens Nødhjelp har nådd ut til 
over 2,4 millioner mennesker med 
koronaforebyggende tiltak siden mars 
2020, takket være deres innsats og bi-
drag.  

Tekst: Anette Torjusen

For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann 
kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte til mat, drikke 
og klesvask måtte hun hente i en skitten elv. 

Brønnen i Kasalaulo i 
Zambia er rett utenfor 
huset til seksbarnsmoren. 
Tilgang til rent vann har 
forandret livet hennes. 
Hun kan blant annet 
bruke mye mer tid på å 
dyrke kassava og mango. 

RENT 
VANN

FASTEAKSJONEN 2021

Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri at hun skulle få rent vann, men nå 
som hun har fått det kan hun bruke mer tid sammen med barna sine.  

TA GODT IMOT 
BØSSEBÆRERNE 
22. MARS


