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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

Emmy Maren Myren 
Døpt i Fjære kirke 27. april

Aksel Johnsen 
Døpt i Fjære kirke 27. april

Ellinor Helleland Rivera 
Døpt i Fjære kirke 2. mai

Live Øksenberg Jespersen 
Døpt i Fjære kirke 2. mai

Ella Kvalø Pettersen 
Kvaløya 22. mai

Ella Stiansen 
Døpt i Fjære kirke 23. mai

Ella Nordbø 
Døpt i Fjære kirke 30. mai

Jonas Nevestveit 
Døpt i Fjære kirke 30. mai

Frida Hørte Igland 
Døpt i Fjære kirke 30. mai

Kristian Christensen 
Knut Are Skjeggedal 
Jan Arvid Aagre 
Magne Reinert Øynes 

Rasmussen 
Agnes Knutsen 
Kenneth Aarak Kiland 
Karen Marie Kristiansen 
Gunn Alise Lea 
Bjarne Gunnar Johnsen 
Leif Kåre Thomassen 
Esther Marie Hansen 
Christian Wille Borchgrevink 
Egil Heimdal 
Nils Jørgen Thorsen 
Kim Elm Bleika 
Per Kristian Berntsen 
Karin Magrete Hoset
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Når vi nå skal prøve å stable et «postpandemisk» liv på 
beina, har vi lært noe om utestengelse. Vi har i lang tid vært 
avskåret fra å utfolde oss naturlig, etter lyst og behov. Noen 
har blitt rammet hardere enn andre, og har hatt det enda 
verre enn før coronaen tok nakketak på oss. Det «nye» i 
situasjonen er at også de som normalt har vært vant til at 
«det ordner seg», har fått føle på maktesløsheten og 
UTENFORSKAP. Og det er det begrepet jeg snublet i i dag.  

Utenforskap kan defineres som det motsatte av felles-
skap, et utenfor i stedet for innenfor, at man ikke regnes 
med når andre blir det, at man ikke har det flertallet har 
osv. osv. Og fellesskapene er mange, så utenforskapet kan 
være kjempedigert, og gjelde langt flere enn vi liker å tenke 
på. Og pandemien kan ha forårsaket at tallet på mennesker 
som opplever en eller annen form for utenforskap har økt 
betydelig.  

Det positive midt i det hele kan være at flere har fått opp 
øynene for dem som har falt utenfor det ene eller andre 
fellesskapet. Det gjelder ikke bare dem som har mista 
jobben og brått er utenfor jobbfellesskapet. Noen er blitt 
aleine. Noen er blitt kronisk syke. Men mange har fristet 
tilværelsen i utenforskap lenge — lenge før pandemien slo 
til. De sliter med å slippe til i det norske samfunnet, de har 
aldri lært data — det lærte jeg i dag, at 320.000 over 65 år 
har aldri lært databruk. De sliter i det superdigitale Norge, 
med nettbanker og Altin og hele dets vesen. Hvem bryr seg 
om dem? «Vil du være med så heng på …» 

Bare lesning av dagens avis (Vårt Land) kan opplyse meg 
om en rekke typer utenforskap, og bak hver kategori 
skjuler det seg tusener av enkeltmennesker som har en 
tung og krevende hverdag preget av å være uten eller uten-
for et fellesskap. 

I tillegg til de arbeidsledige, til innvandrere som venter og 
venter, og datablanke 65+’ere, er det unge og voksne med 
såkalt «avvikende seksuell legning» som fortsatt skjuler seg 
og skammer seg over seg selv, i frykt for å miste tilhørighet 
i menighet og familie, eller må «flykte hjemmefra» for å 
finne et fellesskap hvor de kan være seg selv. Det er foreldre 
som vet at barna vil dø tidlig som følge av uhelbredelig 
sykdom, og som lever i en venteboble, ofte alene og uten 
støtte. For ikke å snakke om barnet selv, som kanskje er 
lenket til en sykeseng eller et liv ut og inn av sykehus før 
døden innhenter dem. Hvem bryr seg? Og alle som bære 
en sorg i omgivelser hvor «alle hjerter gleder seg».  

I det hele tatt. I det store utenforskapet er det mange, 
som på en eller annen måte kjenner seg utenfor et felles-
skap i form av ensomhet, redsel, utrygghet, utilstrek -
kelighet, uvilje, mindre verdig het, sorg, maktesløshet … 

Det må være et ønske og et håp og et mål at vi som kirke 
og samfunn etter pandemien har lært noe om å ta vare på 
hverandre, åpne fellesskapene, være på tilbudssiden med 
utstrakte hender og varme hjerter, slik at også den utenfor-
stående kan våge å nærme seg, våge å ta imot støtte, våge å 
stole på. Tillit er en umistelig verdi i vårt norske demo-
kratiske velferdssamfunn, som vi ser mangler i mange land, 
og som gjør livet utrygt, kaldt og ensomt. 

Plutselig dukker det opp i minnet en strofe fra en 
gammel bedehussang: Gå omkring i Jesu navn. Hjelpe, trøste, 
stille savn, vise medynk, tørre tårer, lege det som hjertet sårer. 
Virke sådann i det stille, Det var det jeg gjerne ville. 

15.05.2021: 
Marit Heggland og  
Anders Dommerud  Tellefsen 
 
22.05.2021:  
Ingebjørg Konnestad og 
Glenn Ronny Myrvang 
 
05.06.2021:  
June Kjeåsen og  
Kim Arild Moe 
 
05.06.2021:  
Anne-Lene Helleland 
Pedersen  og Torge Flaath

VIGDE
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MENIGHETSKONTAKT

Diakon 
Trygve Nordby Bergland 
tnb@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 25 
 
Menighetssektretær 
Synnøve Espeland 
se@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 22 
 
Kirkegårdsarbeider 
Helge Flaath 
T: 37 09 01 01 
 
 
Kirketjener i Fjære 
Karen Hortemo 
T: 937 09 01 29 
 
 
Kateket 
Kjell-Olav Haugen 
koh@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 16 
 
Musikalsk leder i Fevik 
Kirsti Pedersen Haugen 
kph@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 17 / 40 
 
Kapellan 
Tore Laukvik 
tl@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 09 

Daglig leder 
Ingvild Wangensteen Limm 
iwl@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 13 
 
Kantor 
Andrea Maini 
am@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 15 
 
Kirketjener/prosjektstilling 
Erik Nielsen 
erik.nielsen@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 29 
 
Menighetspedagog 
Ingunn Metveit Olsen 
imo@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 18 
 
Kirkegårdsarbeider 
Rune Skomedal 
T: 37 09 01 74 
 
 
Sogneprest 
Helge Spilling 
hs@grimstad.kirken.no 
T: 37 09 01 12

FJÆRE MENIGHET, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad 
Sentralbord: 37090100 / 37090113

vipps TIL  
FJÆRE MENIGHET 

Fjære kirke   #127519 
Fevik kirke   #106439 
Nye Fevik kirke   #547177 
FMU   #107824

Støtte til  
Fjæreposten 
Det er veldig hyggelig når 
folk spør hvordan de kan 
gi sin støtte til utgivelsen 
av Fjæreposten.  
Du kan enten betale til  
konto: 2840.31.19581, 
merket «Fjæreposten», 
eller du kan bruke Vipps 
til #663514, ev. scanne 
QR-koden (under) som 
tar deg direkte til rett sted 
på Vipps.
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742.917

VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 12/6

Sakte men sikkert øker summen av innsamlede kroner til ny 
kirke på Fevik. Her er summen pr i dag, 12. juni.

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no

Simen Humlebrek Opdal 
Døpt i Fjære kirke 30. mai

Tomine Waage Christensen 
Døpt i Fjære kirke 6. juni

LUK. 18,16-17 
De bar også spedbarna til Jesus for at 
han skulle røre ved dem. Da disiplene 
så det, ville de vise dem bort. Men 
Jesus kalte dem til seg og sa: «La de 
små barna komme til meg, og hindre 
dem ikke! For Guds rike tilhører slike 
som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den 
som ikke tar imot Guds rike slik som et 
lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Johan Saanum Vale 
Døpt i Fjære kirke 21. mars

Angelica Regevik Bredesen 
Døpt i Fevik kirke 18. april

Mina Madshaven 
Døpt i Fjære kirken 18. april

NY 
KIRKETJENER 
PÅ FEVIK 
I forbindelse med  
at noen slutter og 
noen flytter på seg i 
kirkestaben, er det 
også noen nye som 
begynner.  
Petter Torgersen  
blir ny kirketjener  
på Fevik. Vi kommer 
tilbake med en 
grundigere presen -
ta sjon av ham i 
neste utgave av 
Fjæreposten.
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STÅLNE SYKLER OG SELVBILDE

GI :
en god start
BLI FAST GIVERRiktig svar: 

     1. X Paulus 
     2. 2 kamelhår 
     3. 1 ravn 
     4. 1 Elia 
     5. X Babels tårn

1  Hvem var teltmaker av yrke? 
1. Peter   X. Paulus   2. Abraham 

2  Hva var klærne til døperen Johannes laget av? 
1. silke   X. saueskinn   2. kamelhår 

3  Hva slags fugl var det Noah slapp først ut av arken? 
1. ravn   X. due   2. ørn 

4  Hvilken profet forbinder vi med Sareptas krukke? 
1. Elia   X. Jeremia   2. Elisja 

5  Hvilken fortelling fra Det gamle testamentet blir ofte pinsens språkunder  
    sett i sammenheng med? 

1. skapelsesberetningen   X. Babels tårn   2. Moses mottar de ti bud

BIBEL quiz

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 høsten 2021

Min sønn gikk nylig av bussen 
etter endt skoledag, og skulle 
sykle hjem fra busstoppet 
etter å ha tatt av sykkellåsen. Å 
sykle var imidlertid ikke mulig 
da både sykkelsetet og for-
hjulet manglet. Han ble både 
lei seg og sint over det som var 
skjedd. Etter en delerunde på 
Facebook og kontakt med po-
litiet, fikk vi tips fra øyenvit-
nehold og dette førte til at for-
hjulet kom til rette igjen. 
Supplert med blant annet 
sykkelsetet fra en sykkel han 
brukte da han var litt yngre, 
kunne en glad sønn ta sykkel-
en i bruk igjen. 

Facebook er et middel som 
kan brukes til både godt og 
vondt. Det kan også alle andre 
sosiale medier, og penger kan 
også brukes til å fremme det 
gode og det onde. Vi mennes -
ker har evne til å både gjøre 
godt og ondt. Da vi var barn, 
var det enkelt å dele men -
nesker i snille og slemme. I 
barnebøker og filmer er det 
helt tydelig hvem som er de 
snille og hvem som er de 
slemme. Tyver gikk i stripete 
fengselsdresser, var skitne i 
ansiktet og så ofte både sinte 
og farlige ut. Når vi blir eldre, 
lærer og erfarer vi at virke -
ligheten ikke er så enkel. Vi 
kan ikke nødvendigvis se av 
folks utseende og klær om de 
er ærlige eller ikke. Ingen 
men nesker gjør bare det gode 
eller bare det onde. Men det vi 
gjør, enten det er godt eller 
ondt, kan ha innvirkning på 
både oss selv og andre men -
neskers liv.  

Det er ikke så vanskelig å 
forstå at en ungdom blir lei 
seg når sykkelen — helt eller 
delvi — blir stjålet eller 

ødelagt. Og vi lurer på hvem 
som har gjort det - hvem er 
«den slemme tyven»? På 
sosiale medier er det faktisk 
mange «tyver». De utfører 
ikke nødvendigvis tyverier 
eller gjør hærverk på andre 
folks eiendeler, men de skader 
noe mye viktigere: Andre 
men neskers selvbilde! På 

sosiale medier er det lett å 
henge ut folk, dele ufine bilder 
og filmer, legge inn dårlig 
gjennom tenkte kommentarer 
osv. Hvem er disse slemme 
«tyve ne»? Det kan være hvem 
som helst. Det kan være deg 
og meg. Og det er så veldig 
fort gjort. Om vi står ansikt til 
ansikt med et annet mennes-
ke, er det litt vanskelig å slenge 
med leppa. Om vi snakker bak 
ryggen på folk, er det litt 
lettere, mens man på sosiale 
medier får følelsen av å nesten 
være anonym. Du ser ikke re-
aksjonen i den andres ansikt. 
Du ser ikke hva det gjør med 
den andres selvbilde. 

En lærer ville prøve å for-
klare til elevene sine hvilke 
skader vonde ord kan gjøre 
med et annet menneske. Han 
ba elevene ta et ark, krølle det, 

trampe og spytte på det og 
rive det. Etterpå fikk elevene i 
oppdrag å teipe sammen pa-
piret, glatte ut rynkene så godt 
de kunne og si unnskyld til pa-
piret. Samme hvor mye de 
prøvde ble ikke papiret like 
slett og fint som det var til å 
begynne med. Ordene våre 
kan såre, og det er ikke så lett å 

ta dem tilbake når de først er 
sagt. Det hjelper å be om unn-
skyldning, men noen ganger 
er det blitt krøller og rifter på 
selvbildet som ikke er så enkle 
å glatte ut. 

Det er menneskelig å feile. 
Ingen klarer å gå gjennom 
livet uten å gjøre eller si noe 
man ikke skulle gjort og sagt. 
Det er bare en som er god 
(Matt. 19,17) og det er Gud. 
Gud sendte sin sønn til oss, til 
korset, og tok vår skyld så vi 
skulle gå fri. Til Ham kan vi 
komme og få tilgivelse for 
stort og smått, enten det er 
andre menneskers sykkel eller 
selvbilde vi har stjålet eller 
ødelagt. I tillegg kan det være 
lurt å gjøre opp med de 
menneskene vi har såret.

«Hvem har bursdag på 17. 
mai?» Fevik barnehage er på 
besøk i Fjære kirke, og de er 
flinke til å rekke opp hånda: 
«Jo, det er Norge!» «Hvem har 
bursdag på julaften?», spør 
menighetspedagog Ingunn M. 
Olsen. «Jesus!» svarer flere av 
barna. «Men hvem er det som 
har bursdag i pinsa?»  «???» 

Det er mandag formiddag, 
strålende sol, godt og varmt 
ute, og litt kjølig inni Fjære 

kirke. Barna har fått kjøre med 
fmu-bussen og er strålende 
fornøyd med det. En gruppe 
begynner å gå en tur i bibel-
stien, mens den andre starter i 
kirka med sang og bibelfortel-
ling om pinse. Barna får høre 
om at i pinsa kom Den hellige 
ånd som flammer som satte 
seg på hodet til disiplene, og 
de kunne snakke om Gud til 
folket på mange forskjellige 
slags språk. 3000 mennesker 

ble kristne. Dette ble begynn-
elsen på menigheten og 
starten på hele den verdens-
vide kirke. Så, hvem har 
fødselsdag i pinsa? Jo, kirka 
eller menigheten! Ikke bare 
Fjære kirke, men alle kirkene i 
hele verden.  

Etter bibelfortellingen går 
barna en liten «labyrint» i 
kirka. De følger etter fotspor 
og kikker etter bilder av 
flammer plassert rundt om-

kring i kirka. Når de oppdager 
en «flamme» roper de: 
«Pinse». Ved labyrintens ende 
ligger det et lite pinsepus-
lespill til hver, som barna 
pusler sammen.  

De to små dukkevennene, 
Frank og Fia, liker å stikke 
innom når det er barn i kirka. 
De sitter på prekestolen og 
forteller historier om Fjære 
kirke. Etterpå tar vi en runde 
oppe på galleriet og en tur 

rundt kirka utenfor, før 
barnehagen spaserer opp i 
Fjæreparken for å gå den 700 
meter lange bibelstien. Her er 
det mye spennende å se på, og 
noen natursti-poster som man 
kan prøve å svare på. Endelig 
blir det matpause, lek og kos i 
Fjæreparken, før fmu-bussen 
skysser blide og fornøyde 
store og små tilbake til 
barnehagen. Takk for besøket, 
og velkommen igjen!

Fevik barnehage på besøk i Fjære kirke
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FRILUFTSGUDSTJENESTE  for store og små i 
Drottningvika søndag 13.juni kl. 11.00 
Tore Laukvik er liturg, Kirsti P. Haugen er or-
ganist, Ingunn M. Olsen og Ingvild W. 
Limm deltar. Innslag av tårnagentene. 
Parkering på hovedparkeringen til 
venstre i svingen ved Drottningborg vgs. 
Ta med noe å sitte på. Ved regn blir guds-
tjenesten avlyst. Følg med på Fjære 
menighet på facebook. 
 
 
 

 
SMÅBARNSSAMLING i Fjæreparken. 
Fjære menighet inviterer alle som er født i 
2018 og 2019 til småbarnssamling i 
Fjæreparken ved FMU-bygget mandag 
14. juni. Dette blir en hyggelig sangs-
amling med sangpedagog Ellen 
Halvorsen Lervold, og et møte med de to 
dukkevennene Frank og Fia (alias Ingvild 
W. Limm og Ingunn M. Olsen). Alle barna 
får en flott bok med seg hjem i gave. Ved 
dårlig vær, blir arrangementet flyttet 
innendørs. Da vil de påmeldte få beskjed. 
Påmelding med barnet navn og 
fødselsår, navn på foresatte som følger +, 
tlf. til menighetskontoret: 
imo@grimstad.kirken.no eller tlf. 
37090118/37090113. Mer info, se 
www.fjærekirke.no. Velkommen! 

det skjer 
SNART

www.conradi.as
www.toplandbegravelsesbyraa.no

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

Trygghet - Nærhet - Kvalitet

Daglig leder: TrondMagne Teistedal

14. 
juni

13. 
JUNI

Vi har den glede av å ønske alle i 2007-kullet sammen, med én foresatt, vel-
kommen til informasjons- og innskrivingsmøte for konfirmasjon 2022. 
Møtet holdes i Fjæreparken (bak FMU-huset) 17. juni kl. 17:00 for de med slekts-
navn som starter på A-J. Kl. 18:30 for de med slektsnavn som starter på K-Å. 
  
På samlingen presenterer vi de to oppleggene for konfir mantene; Høstkon-
firmant og Vårkonfirmant. Dere vil også møte noen av de som skal være med i 
konfirmasjonstiden. For mer informasjon, se www.fjærekirke.no.  
Velkommen som konfirmant i Fjære menighet! 

Velkommen som konfirmant 2022 

Alle barn som er døpt i Den norske kirke blir 
medlemmer og får automatisk trosopplærings-
tilbud fra Fjære menighet. Det betyr at barna 
får invitasjon i posten til å bli med på f.eks 4-
årsbok utdeling i kirka. Alle samlinger, gudstje-
nester og trosopplæringsmateriell som deles ut, 
er gratis. 

Foreldre som er medlemmer i Dnk, kan re-
gistrere at de ønsker trosopplæringstilbud til 
barna sine som ikke er døpt. Også foreldre som 
ikke er medlemmer av Dnk har mulighet til å 
registrere seg som trosopplæringsabonnenter 

og motta trosopplæringstilbud til sine barn 
som ikke er døpt. Da vil barna få tilbud fra 
Fjære menighets trosopplæring på lik linje med 
barn som er medlemmer. Det koster ingenting 
å være trosopplæringsabonnent eller å motta 
trosopplæringstilbud. 

Hvordan gjøres dette? Logg inn på: 
www.kirken.no/minside, og registrer der. Da 
vil barnet ditt få invitasjoner om trosopp-
læringstilbud i Fjære menighet, og trosopp-
læringsmateriell helt gratis. 

Fjære menighet tilbyr blant annet følgende 
tiltak i trosopplæringen: 

Invitasjon til 1– og 2-års gudstjeneste i kirken 
 Invitasjon til 3-årssamling i kirken/FMU  
Invitasjon til 4-årsbok utdeling i kirken 
Invitasjon til 5-års adventsamling i kirken 
Invitasjon til 1.kl gudstjeneste for 6-åringer 
Invitasjon til Kodetropp TRO for 7-åringer 
Invitasjon til tårnagenthelg for 8-åringer 
Invitasjon til FMU-mini for 10-åringer 
Ved hvert tiltak får barnet utdelt en gave fra 

menigheten.

Vil du at barnet ditt skal få 
trosopplæringstilbud 
fra Fjære menighet, 
selv om det ikke er døpt?

MUSIKAL. Lørdag 5.juni, framførte  Elle melle Mini og Tween Hans Inge 
Fagerviks musikal «Å, så vakkert» i hagen foran DET HVITE HUS. Sola 
skinte og hagen fyltes med slekt og venner som fikk oppleve flott sang og 
musikk denne formiddagen. De to korlederne, Ellen H. Lervold og Kirsti P. 
Haugen, hadde fått med seg Gard Håkedal på bass, Fredrik Songe på 
trommer, ogTrygve Songe til å styre lyd. «Å så vakkert» er en musikal for 
barn, med  tema om å ta vare på den vakre jorda  vår — at den er bare til 
låns — og at også barna har ansvar for at både mennesker og dyr har det 
bra her. Denne konserten og gudstjenesten i Drotningvika søndag 13. juni 
markerer slutten korsemesteret, og korlederne håper å se alle tilbake i de 
ulike kora når vi starter opp igjen i begynnelsen av september. Hvis det er 
noen som har lyst til å bli med er det bare å ta kontakt! (Se info under «Det 
skjer fast» s. 5)

KONFUSION 
 

16 mai hadde vi en happening for 
konfirmantene i  hele Grimstad 
kommune, Vi hadde leid kultur-
huset og leide inn tryllekunst-
neren Ruben Gazki, The Voice 
Erlend  var på plass, Sunniva 
Songe likeså og Allegro ballett. Vi 
måtte ha 2 forestillinger på grunn 
av smittetrykket, men det gikk 
veldig fint. Et flott orkester laget 
rammen rund det hele. En flott 
opplevelse som vi håper å gjenn-
ta.          KOH

«Å, så vakkert»
17. 
juni



På kirkevergens bord den 
dagen vi har audiens, ligger det 
dokumenter som forteller at 
han jobber med juridiske 
spørsmål blant annet knyttet 
til ansettelser. En kirkeverges 
arbeidsfelt er rimelig bredt. 
Det handler ikke bare om øko-
nomi og personaladminist-
rasjon. Juss er ett område. IKT 

(informasjons- og kommu -
nika  sjons teknologi) et annet. 
Og gjennom kontakten med 
de som er ansatt i kirka i Grim-
stad kommer han i kontakt 
med mange ulike yrker og 
deres arbeidsoppgaver. For om 
mulig å lære enda mer om 
hvordan det er å stå i de ulike 
jobbene har han sågar bedt 
om å få hospitere hos noen av 
dem. 

— Er du en handyman?  

— Jeg er vel det, innrømmer 
han, og forteller at han for 
tiden holder på å totalreno vere 
kjøkkenet hjem me.  

— Jeg har en onkel som jeg 
har lært en del av etter å jobba 
sammen med ham i noen 
ferier og litt sånn. Nytt kjøkken 
er ikke bare for å blidgjøre 
kona Gry. Han liker å lage mat 
selv også, understreker han 

Faren hans var bilmekaniker, 
så da er det vel knapt noen 
overraskelse at han også driver 
og skrur på bil. For tiden er det 
en tjue år gammel Land Rover 
det gjelder. Så kan vi se for oss 
praten over kaffen i service-
bygget når han besøker 
kirkegårdsarbeiderne.  

— Hva er egentlig jobb og ut-
danningsbakgrunnen din? 

— Det starter selvsagt med 
søndagsskolen, fortellerhan. 

Som liten gutt voksten han 

opp på Rise, hvor han bodde 
til han var en fem-seks år, og 
hvor han ble sendt av gårde til 
søndagsskole på bedehuset. 
Men han er døpt i Fjære, fordi 
foreldrene først året bodde ett 
år på Vessøya. Seinere flyttet 
familien til Arendal og Barbu. 
Han bor fortsatt i Barbu, ikke 
langt fra der han vokste opp. 

 
Drottningborg, NLM og 
økonomistudier 

Fordi jeg har snappet opp at  
herr Paul har gått på Drott-
ningborg (blåruss i 1996) og 
hadde min far som underviser 
i regnskapslære, må jeg stille 
ham et testspørsmål: 

— Hva er oppskriften på det 
perfekte sukkerbrød? 

Jeg har nemlig latt meg for-
telle at noe av det første ele-
vene hans i regnskapslære fikk 
presentert var denne opp-

skriften. Lett forvirret må Alex-
ander melde pass. Så enten har 
han sovet i timen, fokusert på 
det mer regnskapsmessige, 
ellers så fikk denne klassen rett 
og slett ikke del i 
hemmeligheten (4 egg, 50g 
potetmel, 100g hvetemel, 1 
toppet ts bakepulver, steketid 
30 min på 200°C. Avkjøles i 
formen opp ned på stekerist.) 

Introduksjonen til debet og 
kredit og til rettslære var nok 
viktigere. Og ikke minst at 
Borgen-årene ble et nytt møte 
med Jesus — på bakerste benk. 
Det ble også et nytt møte med 
Norsk Luthersk Misjons-
sambandet (NLM), som bes-
teforeldrene i Åseral hadde et 
varmt forhold til. Etter Borgen 
gikk derfor veien videre til 
NLMs bibelskole på Fjellhaug i 
Oslo. 

— BI innvilget meg ett års ut-
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det skjer 
ganske SNART

settelse på studieplassen og 
dermed fikk jeg anledning til å 
være på team for NLM — reise 
rundt på skoler, kirker og be-
dehus og informere og in-
spirere. Nytt det året var at 
teamet også skulle ha 3 mnd i 
Etiopia, for å få kunnskap om 
NLMs misjonsarbeid. Da reis-
te vi rundt med pastorer, 
bodde lokalt og på den mpten 
fikk vi nærkontakt med kul -
turen og folket — kunnskap og 
opplevelser som vi så skulle 
formidle til norske ung-
dommer. Også der kom det vel 
med å kunne skru på bil, når vi 
fikk til vår disposisjon den 
bilen som var til overs. MLen 
oppholdet var en kjempeopp-
levelse og en dannelsesreise, 
forteller han. 

Etter bibelskolen fortsatte 
han økonomiutdannelsen på 
HiA (nå UiA) i Kr.sand, 3 år på 

økonomi/administrasjon og 
var med på Misjons huset, 
NLMs bymenig het i Kris-
tiansand.  

— Gry, som  jeg traff på Fjell-
hauge, kom også til Kris-
tiansand, og vi giftet oss som -
meren 2000.  

 
Allsidig jobberfaring 
— Som nyutdannet fikk jeg 

jobb som revisor hos Ernst & 
Young i Arendal. Året etter 
skiftet jeg over til  Price 
Waterhouse Coppers, siden de 
hadde en satsing på IT som 
ikke Ernst & Young var klar for, 
og ble der noen år. Dernest 
hadde jeg en kort periode i et 
regnskapsbyrå, jeg starta også 
etter hvert mitt eget, som jeg 
drev i fem års før jeg solgte det 
til en kollega, og begynte som 
seniorrådgiver i Skatte direkto -
ratet i Grimstad. Etter vel fire 
år der skiftet jeg fra regnskap 
til IT, fikk jobben med å etab-
lere et nytt team som drifter 
bl.a. Norges mva-system. I 
2017 fikk jeg tilbud om en 
lederstilling på sykehuset i 
Arendal, som innebar å lede 4-
5 team blant helse sekre tæ -
rene, dvs. pasi ent admi nistra -
tivt arbeid for de kirurgiske 
fagene. Der var jeg til jeg be-
gynte her. Det at jeg har vært 
borti litt forskjellig var noe av 
det som gjorde denne stil-
lingen interessant, fordi jeg har 
får bruke mye av bredden min 
i jobben.  

— Tilleggsutdanningen i 
endringsledelse og personal -
juss får jeg også bruk for, og 
masteroppgave om IT-inova-
sjon kommer også vel med i 
den nye jobben. 

 
Misjonskirka i Arendal 

Alexander forteller at de  
brukte litt tid på å finne seg til 
rette i en meninget i byen, og 
vandret først litt rundt, før de 
landet i Misjonskirka. Der 
møtte de unge voksne og 
familier som dem selv, noe de 
ikke hadde funne mye av i 
andre menigheter. Fordi de 
bodde i Barbu ble det naturlig 
å sende barna til barnehage i 
Barbu menighet, men etter 
hvert var det helt og holdent 
Misjonskirka hvor de kjente de 
hørte til. 

— Jeg satt 10 år i styret i 
menigheten, og var aktivt med 
i prosessen med å bygge nytt 
kirkebygg på  Myra. Situasjo-
sjonen var den klassiske, at det 
gamle bygget ikke inneholdt 
de mulighetene som skulle til 
for å drive det arbeidet man 
ønsket. Man kan ikke drive 
med alt mulig, men må gjøre 
noen valg, og forsøke å legge til 
rette for de valgene man tar.  

Forhåpentligvis nyttige er-
faringer med tanke på det som 

skal skje på Fevik i åra frem-
over. 
Etter pandemien 

Den forrige kirkesjefen var 
klar over at han overlot en stor 
oppgave til sin etterfølger, med 
å skaffe og sikre tilstrekkelige 
midler til trosopplæringen. Be-
vilgningene fra staten, etter at 
kirka overtok ansvaret for kris-
tendomsundervisningen har 
aldri kommet  i nærheten av 
det behovet som ble beskrevet 
fra kirkens side, i form av stil-
linger og bevilgninger. I tillegg 
er det en generell utfordring å 
få tak i og holde på ulønnede 
medarbeidere. Menigheten er 
helt avhengige av dem, 
samtidig som en ser en trend i 
Norge at det blir stadig vans-
keligere å rekruttere nye frivil-
lige, ikke bare i kirka, men også 
innen idretten og i annet or-
ganisasjonsarbeid som er 
avhengig av et korps av frivillig 
medarbeidere. 

— Kanskje må de lønnede 
medarbeiderne i større grad være 
med i rekrutteringen? 

— Det kan hende, og i så fall 
er det noe vi må diskutere, og 
eventuelt innarbeide allerede i  
tilsettingsfasen. 

— Hva står øverst på agendaen 
din, nå som du har fått litt til å 
områ deg på? 

— Hvis smittesituasjonen 
tillater det ser jeg frem til en 
storstabsamling i august, hvor 
vi på bred front kan drøfte 
hvordan kirken er og blir etter 
pandemien. Vi kan ikke regne 
med at det bare er å slå på en 
bryter og tro at vi kan fort sette 
der vi slapp. Situa sjonen har 
vart såpass lenge at mange har 
endret vaner, og for noens 
vedkommende har nok smit -
te frykt gjort dem mer 
tilbakeholdne og kvir seg for 
møter med mange folk til-
stedet. Vi må ta for oss alle 
grupper; barn, tweens, unge, 
unge voksne, de med barn, de 
uten barn, seniorer — hva er 
det de trenger, og hvordan kan 
vi være kirke for dem. Jeg ser 
fram til gode og verdifulle 
samtaler om dette, også 
sammen med prestene.  Midt i 
alt vi har tapt tror jeg vi har en 
gylden mulighet ved dette 
veiskillet. 

 
Lederfilosofi 

— Jeg har en enkel leder -
filosofi. Min jobb som leder er 
å tydeliggjøre ram mene vi har 
rundt oss —hva vi har å for-
holde oss til. Dernest se til at 
alle vet hvor vi skal — hva som 
er målet. Og så legge til rette 
for og dyktiggjøre med-
arbeiderne, slik at alle kan få 
gjort jobben.

Det er mange av- og påstigninger blant 
kirkelig ansatte for tiden. En av dem som 
har hoppet på i fart er Alexander Paul (45). 
Han har tatt over jobben som kirkesjef, selv 
om stillingen nå heter kirkeverge. Etter en 
måned i jobben begynner utfordringene å 
ta form. En av dem er å møte 
kirkevirkeligheten i en «etter corona-tid». 
Han undres hva det har gjort med gudstje-
nestevanene våre... 

Alexander Paul 
kirkeverge

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto
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SENIORKAFEEN for menn 
Program for høsten 2021 
 
Torsdag 26. aug. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Torstein Gundersen 
Tema: Mannens hjerte 
Torsdag 23. sept. kl 12.00 på FMU-huset 
Gjest: Øystein Krogstad 
Tema: Fra UP-sjefens hverdag 
Torsdag 28. okt. kl 12.00 i FMU-huset 
Gjest: Peer Rødal Haugen 
Tema: Gabriel Scott og hans mangfoldige 
forfatterskap 
Torsdag 25. nov. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Arnold Bjørklund 
Tema: Fra mitt liv på Fevik. 
Smittevernreglene følges. Enkel lunsj. 
Utlodning.Ta med deg en venn og kom.

STRIKKEKAFÉEN 
Program for våren 2021 
 
Torsdag 9. sept. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Elisabeth Kjølsrud 
Tema: «Ansikt til ansikt» 
Torsdag 14. okt kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Kirsti Lund Johannessen 
Tema: «Min barndom» 
Torsdag 11. nov. kl 12.00 i Fevik kirke 
Gjest: Terje Sandkjær 
Tema: Barnevandrerne 
Torsdag 9. des. kl 12.00 i Fevik kirke 
Jul. 

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

BIL & KAR.VERKSTED 
Lillesandsvn. 29, 4877 GRIMSTAD 
Tlf. 37252930  •  www.jpthygesen.no

HØSTEN 
2021
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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

TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

BålbyggereTHE VOICE
Jeg skjønner godt at det tar litt 
tid å ta inn over seg at man 
brått er blitt eier av en spill ny 
Mustang. Kan bli misunnelig 
av mindre. Erlends kom-
mentar er:  

— Det er heilt villt! 
Men for ikke å drukne i mis-

unnelse må vi skifte tema. 
Erlend var med på sin første 
FMU-tur i 2008, og siden har 
han vært der, bortsett fra tiden 
han avtjente som utskrevet 
sersjant (USK) i Finmark. I 
FMU gikk han gradene; gjen-
nomførte minilederkurs, ble 
med i bandet, og rykket etter 
hvert opp som vanlig leder, 
noe han fortsatt er. De siste 
årene har han markert seg i 
lokal miljøet både som habil 
sanger/musiker og skuespiller. 
Som lokalpolitiker har han 
også gjort seg bemerket med 
tydelige meninger dette og 
hint. 

Underveis i The Voice ble 

det stadig poengtert hans evne 
til — og ønske om — å for-
midle gjennom valg av sang 
og tekst. I tillegg til den flotte 
og stødige stemmen og det 
store registeret, var det kanskje 
hans sterkeste kort i kampen 
om seieren. Det skinte igjen-
nom at han vil noe med 
sangen sin. 

 
Selvtillit og formidling 

Vi som har hatt anledning til 
å følge litte grann med på 
Erlends musikalske og 
sceninske virke de siste åra, 
kunne nikke gjenkjennende til 
det. Men det vi kanskje ikke 
helt kjente igjen var de stadige 
hentydningene til manglende 
selvtillit. 

Som pur unggutt kom han 
og ønsket å synge «O helga 
natt» (udødeliggjort av den 
svenske storsangeren Jussi 
Björling) i en julegudstjeneste 
i Fjære kirke. Det er ikke noe 
småtteri å gi seg i kast med, og  
selv skolerte sangere har gått 
på trynet i forsøket. Men 

Erlend besto. Han har  stått på 
scenen i Fjæreheia som 
syngende skuespiller. Og ikke 
minst gav han seg på egen 
hånd i kast med Ibsens «Terje 
Vigen», lærte det utenatt, 
lagde sin egen forestilling, og 
fremførte det flere ganger for 
fulle hus og til strålende kritik-
ker.  

— Manglende selvtillit? Hva 
var det for noe? 

Han smiler av det. 
— Det er stor forskjell på å 

opptre i trygge omgivelser, for 
et publikum der du kjenner 
mange, som bare er positive 
og vil deg vel, og hvor du har 
trygge støtter med deg på 
scenen, som for eksempel 
Kirsti (Haugen). På audition i 
TV2, da vi satt der og venta, så 
så jeg meg rundt: Han er ut-
danna, han ble nummer seks i 
Idol et år, ho har jobba med 
opera, han har sunget opera i 
femten år…  Da meldte tanken 
seg: Jaja, jeg som ikke har noe 
sangundervisning — kan jeg 
egentlig dette her? Jeg har jo 

bare prøvd meg frem… Jeg 
tenkte jeg jeg kunne bli avslørt 
på sangtekniske ferdigheter. 
Der var Tom («Matoma») en 
veldig god støtte. Og det har 
jeg jo skjønt etter hvert, at det 
handler jo egentlig ikke om å 
være teknisk god, men om å 
fortelle en historie, om å for-
midle et budskap og treffe 
folks følelser. Du kan ha laget 
verdens fineste sang, men så 
ble den ikke kjent før noen 
andre gjorde den, fordi 
skaperen var best som låt-
skriver. Og det har kon-
kurransen også vist, at de som 
ikke helt hadde kontakt med 
låta, enten de hadde fått den 
eller lagd den sjøl, ble mer 
opptatt av partier hvor de 
kunne få vist stemmen sin, og 
så har de fallt litt igjennom. Da 
var det fint å få Toms backing 
på at jeg hadde personlighet i 
stem men. Derfor var det et 
veldig stort ønske å komme så 
langt at jeg kunne få fremføre 
finalelåta, og det fikk jeg jo, og 
det var jo gøy, smiler vinneren. 

Platekontrakt 
— Jeg har fanget opp at noen 

ikke ser på en seier i The Voice 
som noe å trakte etter, fordi en 
seier der fort kan føre til at de 
kommer i lomma på platesel-
skapet som vinneren får kontrakt 
med, og mister styringa over 
egen musikalsk fremtid, at egne 
valg ikke blir tatt hensyn til. Får 
du forsatt lov til å styre? 

— Jeg hadde et møte med 
dem før jeg reiste fra Oslo, og 
det var veldig hyggelig. Vi 
prata litt om hva de så for seg 
og hva jeg så for meg. Og da sa 
jeg at hvis det var noe tekstlig 
som jeg ikke kunne stå inne 
for, så kom jeg ikke til å gjøre 
det. Og hvis noe bare er svada 
og uten innhold, så er det 
heller ikke aktuelt. Dessuten 
blir det gjennomskuet om du 
bare er ute etter å tjene en 
million eller om du har noe på 
hjertet. Når det har vært seer-
rekord hver uke mens The 
Voice har gått, så er jo det også 
klar tale om hva folk liker å 
høre. Og det var platesel-

skapet helt enig i. Jeg ser fram 
til det samarbeidet. De var 
også inne på om jeg ville 
synge på norsk.  

— Vi du helst synge på eng-
elsk? 

— Ja, egentlig, men jeg tror 
det har mest med dialekt å 
gjøre. På den annen side så 
har jeg jo erfaring fra for ek-
sempel begravelser, hvordan 
norsk tekst berører på en 
annen måte fordi det blir mer 
direkte uten først å måtte 
gjennom oversettelsesfilteret. 
Men så kan det av og til føles 
som den norske teksten blir 
for nær og intim. 

— Hva går egentlig platekon-
trakten ut på? 

— Plateselskapet har for-
pliktet seg til en singel, med 
en sang jeg skal lage. Og så 
har jeg forpliktet meg til å stå 
klar med x antall utgivelser 
hvis de synes singelen blir 
bra. Jeg skal være med i en 
skrivesession sammen med 
låtskrivere og se om vi kan 
komme frem til noe brukbart. 

Jeg forsøker å involvere noen 
lokale folk i innspillingen. 
Hvis vi kunne gjøre innspil-
lingen hos Torjus og 
Hildegunn (Vierli/Garnes) i 
Lia, så hadde det vært utrolig 
gøy. Vi får se … 

 
Musikaldrømmen 

— Hvordan er det med 
drømmen om å være med i en 
musikal?  

— Det er forsatt en stor 
drøm det … Problemet har 
vært at en blir stopppa nesten 
før en får hilst på folk, fordi 
en ikke har utdanningen de 
krever, uansett hvor god du 
er. Med mindre en har vært 
med på noe som The Voice. 
Som de sa i produskjonen så 
gir deltakelsen veldig mye og 
unik erfaring. Du får jobbe 
med Norges beste band, du 
får scene- og kamera erfaring, 
intervjuerfaring etc. Veldig 
profft og veldig komprimert, 
og som helt sikkert vil være 
nyttig ved eventuelle seinere 
produksjoner.  

Gartner på si 
— Hvordan blir arbeidsdel-

ingen nå mellom anleggs-
gartner og musiker? 

— Jeg har ikke helt fått landa 
planen enda, men tanken er å 
fortsette som anleggsgartner 
og bo i Grimstad, men at 
musikkjobbingen får første -
prioritet.  Så må gartner -
jobbingen tilpasses. Det betyr 
at jeg ikke tar på meg så store 
jobber, men skalerer det ned 
en god del, med en redusert 
maskinpark og utstyr som har 
vært mynta på vinterjobbing. 
Jeg har også fått med meg en 
kar som gjør at vi kan få job-
bene unna raskere. Og dess -
uten vet jeg om flinke folk 
som jeg kan henvise til om 
kundene absolutt ikke kan 
vente de ukene det tar før jeg 
er klar. Men erfaringsmessig 
så kan de vente … 

— Men til vinteren blir det 
bare musikk? 

— Det blir det, og kanskje en 
ferie, for det blir det ikke mye 
av i sommer!

Bortsett fra den røde Mustangen — 
halve premien for seieren i The 
Voice — var alt som før da vi møtte 
FMU-leder Erlend Gunstveit (25) for 
en prat. Han hadde nettopp sunget 
i en begravelse i Fjære kirke. Med 
påfølgende takk og takk. 

Det har ikkek vært 
fokusert så mye på 
premien som vinneren 
av The Voice får. Men 
her er det håndfaste 
beviset på den en 
delen, en splitter ny 
Ford Mustang Mach E. 
Det er vel en passende 
bil for en countryartist? 

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Da jeg søkte jobben som menighetssekretær/klokker i Fjære 
menighet, med bosted på Fevik, hadde jeg ingen anelse hvor 
dette var. Jeg fant fram et gammelt leksikon og søkte på Fevik. 
Det eneste som sto om Fevik var et sort hvit bilde av Strand 
Hotel, med en flott badestrand i front. For en bergenser var 
dette noe helt eksotisk — en flott sandstrand. 

 Jeg bestemte med for å ta jobben, lånte kr 5000 av min 
onkel, kjøpte en grønn Boble 69 mod og satte kursen mot 
Fevik, over Haukelifjell, ned Setesdalen og til Fevik. Seint på 
kvelden parkerte jeg Bobla på utsiden av huset i Skippergata 
der jeg hadde fått hybel. Søstrene Henningsen hadde ordnet 
hybel hos John Bie. Bilen gikk på tomgang og jeg hørte en 
tikkelyd som jeg ikke hadde hørt før. Jeg trodde det var noe 
galt med ventilene, slukket bilen og det tikket likevel. Det var 
gresshoppene som spilte i gresset, noe jeg aldri hadde hørt i 
Bergen. 

Jeg traff noen folk som viste seg å høre til ungdomsfor-
eninga på Fevik. Vi møttes i det gamle bedehuset, nå Zion, vi 
skulle planlegge St. Hans. Det var Oddvar Svalastog, Berit 
Henningsen, Oddbjørn Jørgensen, Anne Ribe, Dagfinn 
Grandalen pluss sikkert noen fler. Husker jeg reagerte litt på 
at Oddvar Svalastog lå på plattformen, men da jeg ble forklart 
at han hadde vondt i ryggen ble jeg beroliget. 

Vi skulle samle inn til bål i Randvika, og jeg og Oddbjørn 
dro av gårde, rundt til alle folk på Fevik som hadde noe å 
brenne. Vi holdt på hele kvelden og da vi var ferdig tenkte jeg 
at jeg måtte høre hva han drev med i livet. Oddbjørn varte på 
sin litt beskjedne, innesluttede måte: «Jeg er bådbygger», jeg 
hørte ikke hva han sa og spurte igjen: «Bålbygger, kan du leve 
av det da, er ikke det veldig sesongpreget.» «Jeg er båd-
bygger»,  sier Oddbjørn og ler. Når jeg tenker på dette mitt 
første møte med bådbygger Oddbjørn Jørgenesen er det 
veldig komisk. Jeg trodde jo han var profesjonell bålbygger. 
Siden fikk jeg lære denne flotte mannen bedre å kjenne og 
skal si han kunne bygge båter.
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INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET
LEDER  :  VIDAR ØVLAND

MER SOM NORMALT.   Endelig kan vi igjen samles flere til 
gudstjeneste og flere aktiviteter ser ut til å starte opp igjen «som 
normalt» til høsten. I menighetsrådet er vi glad for at ting ser ut 
til å normalisere seg, slik at vi igjen kan være en menighet for 
alle, der vi kan møtes og bli en del av et inkluderende og åpent 
felleskap. 

ST. HANS.  Men selv om det åpnes opp mer og mer nå, så vil 
det heller ikke denne St.Hans være mulig å arrangere St.Hans-
fest i Randvika, slik som vi pleier. Det blir derfor dette året, som 
i fjor, et menighetslotteri med trekning 23.juni. Gevinstene er på 
plass og loddbøkene kommer ut denne uka, så her er det bare 
sikre seg lodd.  

NY KIRKETJENER I FEVIK.  Nå i juni begynner Petter 
Torgersen som kirketjener på Fevik i 50% stilling. Han vil overta 
for Erik som skal over i 100% stilling som kirketjener i Landvik.  

NY MENIGHETSPEDAGOG.  Fra 1.august begynner Camilla 
Ørum som menighetspedagog. Hun jobber i dag i barnehage, 
men har tidligere jobbet med trosopplæring i Landvik og en pe-
riode hatt konfirmanter i Grimstad. Hun vil ha ansvar for FMU, 
delta i trosopplæring for de eldste barna og bidra i konfirmant-
undervisningen.  

Vi gleder oss til å bli mer kjent med disse to.  
OMRÅDEPLAN OG REGULERINGSPLAN.  Etter mye 

ventetid er det nå kommet signaler fra kommunen at 
områdeplan for Fevik og reguleringsplan for nye Fevik kirke vil 
starte opp til høsten. Menighetsrådet har bestemt at det skal 
etableres en gruppe som skal ha som mål og følge prosessen, 
komme med innspill til den og snakke med andre grupper/inn-
byggere på Fevik slik at vi får et best mulig resultat på planen for 
hele Fevik.  

Arbeidet med områdeplanen vil trolig ta et år.  
ÅRSMØTE.  Årsmøte for menigheten er bestemt lagt til høsten 

2021. Det har ikke vært mulig å kunne invitere til et årsmøte eller 
årsfest med de begrensningene som har vært og menighetsrådet 
håper derfor at det til høsten vil være større mulighet for å samle 
alle de som måtte ønske å delta. 

REVIDERING AV LITURGIEN.  For noen år tilbake ble alle 
menighetene utfordret på å vurdere nye liturgiske ledd i sine 
gudstjenester. For oss ble det plukket ut litt forskjellige varianter 
for våre kirker, men også mye likt. De siste årene har mye av 
dette vært brukt fast og mere sporadisk i våre gudstjenester. 
Kirkerådet har nå bestemt at det skal strammes inn noe i den 
friheten alle menighetene fikk, for at gudstjenestebildet skal bli 
mer likt i våre kirker i hele landet.  

Menighetsrådet har satt ned en gruppe som ledes av Helge 
prest og som vil komme med et forslag til lokal ordning. Dette 
skal så vedtas av et menighetsmøte en gang i september.  

Menighetsrådet har valgt å avholde dette menighetsmøte 
samtidig med menighetens årsmøte.  

KIRKENS NYORGANISERING.   I høst vil et viktig arbeid for 
menighetsrådet, og kanskje spesielt for menighetsrådets leder, 
være oppfølging og uttalelse til høringen om ny organisering av 
Den norske Kirke. Det er jo ikke noe nytt at det sees på bedre or-
ganisering av vår store organisasjon. Men mange tanker skal 
tenkes på en gang for at det ikke ender opp med mer administ-
rasjon og mindre demokrati eller flere fordyrende ledd. Som 
menighetsrådsleder er Vidar valgt inn i flere råd og utvalg som 
skal jobbe mye med organiseringen frem til svarfristen rundt 1. 
desember 2021. Dette gir oss som menighet en særdeles god in-
formasjon om hva som rører seg i resten av landet og hva som 
blir de største utfordringene å løse for å enes om en ny og bedre 
organisering av kirka. Trolig vil det bli orientert litt om dette 
også på menighetsmøte i september.  

Husk at det er gudstjeneste hver søndag igjennom sommeren, 
selv om du har ferie. 

Menighetsrådet ønsker dere alle en velsignet god sommer!  

Søndag 6. juni ble Grimstad kirke fylt 
med de lekreste toner da Laila 
Thortveit, sopran, og Andrea Maini, 
orgel og piano, fremførte kjente 
stykke av Händel, Vivaldi og Purcell.  

 
Vi som var tilstede fikk kjenne på en nærmest 
svevende følelse på den varme forsommer-
kvelden. Kirkerommet ble fylt av smekre 
toner fra orgelet og med en klar sopran-
stemme som ga følelsen av uendelig varme.  

De utvalgte musikkstykkene viste en 
spenning fra det kjente og lette, til stoff som 
sjelden høres og er mer av det sarte 
slaget. Blant de siste vil jeg trekke frem er 
flott tolkning av «Cold song» som er kom-
ponert av Henry Purcell. Stykket er hentet fra 

operaen «King Arthur», som ble fremført 
første gang i England i 1691. «Cold song» for-
midler en følelse gjennom sopranens 
stemme om det å fryse så mye at man ber om 
og heller få dø. Om det var en varm kveld ute, 
var det ikke vanskelig å kjenne kulden langt 
inn i hjerte ved fremføringen gjennom ord og 
toner.  

To stykker fra Händels «Keiser Cæsar i 
Egypt» var også med i programmet og ble 
fremført med piano. Spennende stykker som 
vi ikke hører så ofte.  

Denne konserten var den første av tre kon-
serten de to skal ha i sommer. De neste kon-
sertene vil være i Hamardomen og i Vår 
Frues Kirke i Trondheim.  

Vidar Øvland

Smekre forsommertoner

Sopran Laila Thortveit 
og kantor Andrea Maini

Kafé og møtested

Jeg blir tatt imot i huset av Klara 
Tveito, Unni Jonassen og Liv 
Jorunn Tungesvik, og trak tert 
med ferske kanelsnurrer og 
kaffe fra hvitt porselen.  

De representerer gruppen på 
40-50 personer som på en eller 
annen måte er engasjert i ak-
tiviteter knyttet til huset.  

 
Kafé hver onsdag 

— Det er kaféen som blir det 
faste punktet når driften 
kommer i gang, med åpning 
onsdag 11. august kl 11-15. Fra 
da av blir det åpen kafé hver 
onsdag frem til 8. desember. 
Kaféen håper de vil bli et kjært 
treffsted for folk på Fevik, hvor 
man både kan sitte ned og 
prate med kjente og ukjente, og 
samtidig nyte fersk hjem me -
bakst. Det skal serveres godt 
påsmurte ferske rundstykker, 
også med et glutenfritt tilbud, 
og søte kaker, alt til spiselige 
priser. Fevik har ikke noe slikt 

treffsted i dag, borsett fra hos 
Arne Kjell og Bjørn Kåre på 
Esso. Det er et håp at DET 
HVITE HUSET PÅ TOPPEN vil 
være med på innfri ønsket og 
behovet for et slikt møte sted. 

— Vi tenker oss for eksempel 
at småbarnsforeldre kan or-
ganisere trillegrupper som 
bruker huset som utgangs-
punkt, og både starte og av-
slutte trilleturen her, sier Unni. 

I tillegg til de faste onsdagene 
blir det en adventsdag den 20. 
november. Da blir det salgt av 
julebakst og ferske brød, og det 
skal dufte av bakst i huset. 

 
Sygruppe 

— Sygruppa samles i huset 
hver første tirsdag i måneden, 
med start 7. september. Da er 
det åpent både for å ta med seg 
symaskinen og komme og sy, 
eller komme og se og få inspira-
sjon, sier Klara. 

— Det er en trend at mange 
er opptatt av omsøm og gjen-
bruk, så det er ikke umulig at 
det også blir et to-dagers sykurs 

på kveldstid. Noe av det som 
lages havner i genbruksbutik -
ken som også finnes i huset. 

— Det hadde vært gøy å lage 
til en catwalk og vise fram noen 
av plaggene på Strik kekaféen, 
sier Liv Jorunn. Strik kekaféen 
har sine samlinger på noen 
torsdager i Fevik kirke. 

 
Kveldsarrrangement 
av ulike slag 

I tillegg til den faste kaféen på 
onsdager planlegges det kultur- 
og filosofikvelder. Den første 
blir søndag 5. september. 

— Vi tror søndagskvelder kan 
være godt egnet til slike sam-
linger. 

De tre damene forteller at de 
har hatt en idemyldring om hva 
de kan tenke seg av aktiviteter 
på huset. 

— Vi må se det litt an når vi 
har fått kaféen opp å gå, hva 
som kan komme i tillegg. Lør-
dagssuppe har vært nevnt som 
et tilbud til de som er ute og går 
tur. Kurs og noe for unge voks-
ne. Barnesang for mor og far. 
Litteratur- og lesekveld. Hob -
by kveld hvor noen forteller om 
hobbyen sin. Hagesel skap. 

Liv Jorunn lister opp fra for-
slagene som har vært nevnt. 

— Det viser i alle fall at en-
gasjementet er stort, gjennom 
at folk stiller opp og tar et tak og 
har idéer til det videre livet i 
huset! Og det forteller mye om 
et udekket behov i denne byg-
debyen.

Det mangler ikke ideer til hva som skal skje i DET HVITE HUS, bare 
man får pandemien på armlengdes avstand. Smitteverntiltakene 
satte en midlertidig stopp for hva som har vært mulig å få til av  
arrangement og samlinger. Men ildsjelene har ikke ligget på 
latsiden. I tillegg til oppussing og vedlike hold har tiden vært brukt 
til idédugnad. Nå er de spenna klar til å dra igang både det ene 
og det andre over sommeren, så langt smittevernet tillater.

F PEER RØDAL HAUGEN 
foto: Klara Tveito m.fl.

Vokalgruppa JOY fra Fevik deltok under fellesgudstjenesten i Kirkeheia Amfi 6. juni.

JOY
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Pinse — 
ut til alle folk

Der det nye livet lever, 
der tar ingen veier slutt. 
Alle hindringer og grenser  
har et nysatt fotspor brutt. 
/: Hvor det fører det vet ingen,  
men en vandring har tatt til. 
Med hele verden som sitt mål   
kan ingen gå seg vill. :/ 
 

Selv om landskpet kan skifte  
mellom sletter, fjell og skog, 
så er såkornet det samme, 
men det brukes ulik plog. 
/: Den som er et lys i verden, 
den som kalles jordens salt, 
og den som fisker mennesker, 
har arbeid overalt. :/ 
 

Slik som Peter og Johannes 
og Maria gjorde før,  
da de delt ut sin glede 
skal vi gå fra dør ril dør. 
/: Og når ordets nøkler åpner 
en lukket hjertegrind, 
går vi et skritt til siden slik 
at Jesus slipper inn. :/ 
 

Der det nye livet lever, 
der må planter sete frø, 
slik som dette livet startet 
ved at Jesus måtte dø. 
/: Det er han som eier livet, 
det er ham vi hører til. 
Med Jesus som vår hyrde kan 
vi aldri gå oss vill. :/

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 697  •  TEKST: Vidar Kristensen •  MELODI: Per Aamodt Tveit

VELKOMMEN til kirke 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN
3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
13. JUNI 
 
35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med 
to av disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så 
Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to 
disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. 38 
Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: 
«Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor 
du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De 
gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble 
hos ham den dagen. Det var omkring den tiende 
time. 
    40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som 
hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt 
etter Jesus. 41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til 
ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den 
salvede». 42 Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på 
ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal 
hete Kefas» – det er det samme som Peter. 
    43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han 
Filip og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, 
den byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff 
Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som 
Moses har skrevet om i loven, og som også profetene 
har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 
46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa 
Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så 
Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann 
israelitt, en som er uten svik.» 48 «Hvor kjenner du meg 
fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før 
Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da 
sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels 
konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under 
fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn 
dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 
Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp 
og gå ned over Menneskesønnen.» 
 

Joh. 1,35-51 
 

LESETEKSTER 
4 Herren Gud har gitt meg disiplers tunge så jeg kan  styrke 
den trette med et ord. Morgen etter morgen vekker han mitt 
øre så jeg kan høre på disiplers vis. 5 Herren Gud har åpnet 
mitt øre. Jeg var ikke trassig og trakk meg ikke tilbake. 

Jes 50,4-5 
 
28 Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, 
dem han har kalt etter sin frie vilje. 29 Dem som han på for-
hånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt 
til å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den 
førstefødte blant mange søsken. 30 Og dem som han på for-
hånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som 
han har kalt, har han også kjent rettferdige, og dem som 
han har kjent rettferdige, har han også herliggjort. 
   

Rom 8,28-30
TRENGER DU 
SKYSS TIL KIRKA?

FJÆRE KIRKE 
Beth Løhaugen, Kroken, tlf. 48277934 
Berte Marie Reiersølmoen, Bergemoen, tlf. 37042241 
Solveig Tønnesøl, Grefstad/Hausland, tlf. 37047191. 

KIRKESTED DATO KL UKEDAG ARRANGEMENT 
 
Drottningvika 13.06. 11:00 Søndag Friluftsgudstjeneste for store og små v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 17.06. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 20.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 27.06. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 01.07. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fjære kirke 11.07. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 15.07. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fjære kirke 25.07. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Hjalmar Bjerga 
Fjære kirke 29.07. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/ Hjalmar Bjerga 
Fjære kirke 08.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 12.08. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 19.08. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fevik kirke 22.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Tore Laukvik 
Fjære kirke 22.08. 11:00 Søndag Gudstjeneste v/Helge Spilling 
Fjære kirke 26.08. 09:00 Torsdag Morgenmesse v/Helge Spilling 
Fjæreparken 29.08. 11:00 Søndag Friluftsgudstjeneste for store og små v/Helge Spilling 

Vi har feira pinse, festen for Anden som kom til apostlane. 
Pinsedag starta ein bevegelse – ut til alle folkeslag.  

«De skal få kraft når Den heilage ande kjem over dykk, 
og de skal vera mine vitne i Jerusalem og heile Judea, i 
Samaria og heilt til enden av jorda.»  (Ap.gj. 1,8) 

Og dei gjorde som Jesus sa. Dei blei utrusta med kraft frå 
det høge, gjekk ut, vitna om Jesus i ord og gjerning, planta 
nye kyrkjelydar. Og den kristne kyrkja vaks – ut til alle folk. 
Det var tid for misjon – utsending. Les om den første 
spennande tida i Apostelgjerningane, der Lukas fortel. 

Pinse betyr fellesskap over landegrenser og kulturar – vi 
høyrer også til, vi er sendt. Vi har del i Guds løfter om frelse. 
Gjennom dåpen og trua på Jesus er vi ein del av dette 
verdensvide fellesskapet av alle folk. 

«Då skal din veg bli kjend på jorda, di frelse mellom alle 
folkeslag. Folka skal prisa deg, Gud, alle folk skal prisa 
deg!»  (Salme 67,3-4) 

Så fint å få vere med i denne store bevegelsen – frå 
pinsedag, ut til alle folk. Vi får vere med å vitne om Jesus og 
gi evangeliet om han vidare – i  Fjære, på Fevik, i heile 
Grimstad og Agder – og heilt til verdens ende. Vi kan vere 
med på ulikt vis, i kvardagen gjennom kontakt  og samtale 
med folk, i forbøn for nabolag, vener og kyrkjelydsarbeid, 
ved økonomisk støtte gjennom giverteneste til barne- og 
ungdomsarbeid og misjon. Du er viktig, du er ein Guds 
medarbeidar i denne store pinsebevegelsen, - ut til alle 
folkeslag og til alle slags folk.  

Der det nye livet lever, 
der tar ingen veier slutt.  
Alle hindringer og grenser 
har et nysatt fotspor brutt. 
Hvor det fører det vet ingen, 
men en vandring har tatt til. 
Med hele verden som sitt mål 
kan ingen gå seg vill.  (Vidar Kristensen) 

DIAKONIENS HJØRNE
I DAG  :  ved TRYGVE NORDBY BERGLAND, diakon

Sorggruppe i Fevik kirke 
 

Den norske Kirke har en lang tradisjon i å tilby sorggrupper over hele landet og 
nå er dette tilbudet også godt etablert for Grimstads befolkning. Fevik kirke har 
vært et godt og sentralt sted å arrangere sorggrupper. I vinter ble det holdt en 
sorggruppe for etterlatte etter selvmord i samarbeid med kirken i Arendal. Nå 
har vi nettopp startet en ny sorggruppe, denne gangen for enker og enkemenn.

MAI-BRITT GRYTING (50) er deltaker i denne 
sorggruppa, etter at hun mistet sin ektemann i 
juli 2020 og deler gjerne sine opplevelser med 
det å delta i sorggruppe: 

— Hva betyr det å gå i sorggruppen for deg? 
— Da jeg mottok informasjon om sorg-

grupper i Grimstad, tenkte jeg med en gang at 
dette hadde jeg lyst til å være med på. Dette var 
noe jeg trengte. Jeg har erfart i andre typer 
grupper gjennom jobben, at det å dele ting er 
godt og hjelper. Sorggruppearenaen er et sted 
der man kan være helt åpen. Også med de mest 
dystre og tunge tingene. Man verken kan eller 
skal dele alt med alle, men når en er i sorg er 
det godt og viktig å ha et sted der man kan dele 
alt, fordi de andre sorggruppedeltakerne kjen -
ner seg igjen og vet godt hvordan man har det. I 
forkant av oppstart av sorggruppa mottok jeg 
grupperegler og et temaprogram, noe som gav 
meg trygghet og som fortalte meg at det vi skal 
snakke om i gruppa er godt gjennomtenkt. 
Dette passet godt for meg, og jeg følger jeg får 
enda mere ut av gruppa da.  

— Hvordan opplever du selve sorggruppa og 
gruppesammensetningen? 

— Jeg er yngstemann i gruppa, der flertallet 
er pensjonister, men akkurat det opplever jeg 
som ubetydelig. Vi har alle mistet vår nærmeste 
og har det som fellesnevner. Det som er litt 
spesielt er at det bare er en mann i gruppa og 
syv damer. Dette er kanskje litt typisk at vi 
kvinner kanskje har mer behov for å snakke om 
sin egen sorg og følelser, samtidig som det nok 
er flere enker enn enkemenn. Likevel tror jeg at 
det er flere menn som kunne ha behov for å 
delta i sorggruppe og oppfordrer flere til å 
takke ja til et slikt tilbud. Man blir godt ivaretatt 
og gruppelederne er flinke til å ta hensyn til 
den enkeltes behov. Det å sette ord på sorgen, 
gjør at en får den litt ut av kroppen og får be-
arbeidet det en ellers ville holdt inni seg. I sorg-
gruppa snakker man systematisk om ulike 
temaer, som «tvinger» en til å sette ord på sin 
egen prosess. Jeg opplever at klimaet innad i 
gruppa er støttende, du føler deg heiet på og at 
de andre vil deg vel. Vi er forskjellig stilt i 
gruppa, med tanke på når vi mistet vår 
ektefelle, alt fra tre måneder siden til halvannet 
år. Dette er bare en fordel og jeg tror vi har godt 
av å se at sorgen har ulike faser alt etter hvor 
lenge siden en opplevde sitt tap. Rart å si det, 
men jeg gleder meg til hver samling, fordi dette 
gir meg en god styrke til veien videre. 

— Hva tror du din deltakelse i sorggruppen vil 
bety for deg i etterkant? 

— Jeg tenker nå at jeg er glad for å ha sagt ja, 
etter fire av åtte samlinger. Jeg opplever en 
større styrke i etterkant av hver gruppe etter å 
ha delt mine erfaringer og lyttet til andres. Jeg 
kunne ikke fått dette noe annet sted. Gruppe-
dynamikken i denne gruppen er unik. Jeg opp-
lever allerede nå et større nettverk og har blir 

kjent med flere nye mennesker. Det kan hende 
jeg tar kontakt med noen i sorggruppa etter at 
den er avsluttet, dersom jeg har behov for å 
snakke om følelser knyttet til sorg. Man deler 
av sitt mest sårbare, slik at man blir veldig godt 
kjent. Jeg merker at dette gir meg en god 
trygghet, som er god å ha med seg videre i livet. 

— Du sier du er åpen om din sorggruppedeltak-
else og gjerne anbefaler sorggruppe til andre. Hva 
er hovedgrunnen til det? 

— Gjennom sorggruppa kan en klare å 
fokusere framover og møte livet igjen. I starten 
virker dette uoverkommelig. Nå klarer jeg 
enkelt og greit ikke å se for meg noen som ikke 
ville ha nytte av en slik gruppe. Jeg vil legge til 
at det var Himle Begravelsesbyrå som introdu -
serte sorggruppetilbudet for meg. Deretter 
anbefalte pastor i Grimstad Misjonskirke, Knut 
Moholt, gruppa for meg. Det er fint at man på 
tvers av menighetsfellesskap kan framsnakke 
hverandres gode tilbud og spille på lag. 

 
Om sorggruppetilbudet 
i Grimstad og omegn 

Sorggrupper er en livssynsåpen «hjelp til 
selvhjelps-gruppe», som er for alle uavhengig 
av tro og livssyn eller menighetstilhørighet. Es-
sensen er at man deler egen livserfaring med 
hverandre, hvor dialogen er det viktigste verk-
tøyet.   

I Grimstad er sorggruppearbeidet primært et 
samarbeid mellom menighetene i Vest-
Nedenes prosti (Grimstad, Lillesand og 
Birkenes), der diakon Trygve Bergland er 
hovedansvarlig. Med diakoner også i Arendal 
og Froland, har samarbeidet utvidet seg øst-
over, som gjør at vi kan starte sorggrupper 
hyppigere og vi kan også tilby sorggrupper for 
etterlatte etter selvmord, foreldre som har 
mistet barn og for ungdom, i tillegg til generelle 
grupper.  

Dersom du er i en fase i livet der du kunne ha 
behov for å delta i en sorggruppe, ta kontakt med 
diakon Trygve Bergland, tlf. 37 09 01 25,  
e-post: diakon@grimstad.kirken.no

Diakon Trygve Bergland og Solveig Haga 
leder sorggruppa på Fevik.

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET

HILSEN 
PRESTEN 

SOGNEPREST  :  HELGE SPILLING



STØTT 
Swazihjelpen

konto 2801.13.70103

Støtt kampen mot 
menneskehandel 

og sexslaveri i 
India/Nepal

konto 3000.15.47107

STØTTEFORENING  RUSSISKE BARN

Trolldalen øst 15, Fevik 
konto  2801.02.58148

BLI FADDER!

SCOTT OM  
ØNSKER OG SAVN 

— Har jeg ikke uttrykt 
meg tydelig, skal jeg 
prøve å gjøre det nu. Kort 
og godt, jeg mener som så 
at hvis menneskene var 
tilfreds, ville de ikke ønske 
seg mer. Spørsmålet gode 
og dårlige ønsker var der -
med brakt ut av verden. 
Om vi derfor tenkte på å 
fylle menneskenes man -
gel og savn og stille dem 
tilfreds? 

Vårherre hørte tålmo -
dig på ham, så tok han til 
orde igjen: 

— Et øyeblikk, sa han — 
du ville ikke spørre meg 
hvorfor savnet skal være 
til. Jeg vil heller ikke 
spørre deg med hvilket 
rett me nesket på jorden 
krever oppfyllelse av 
ønsker og savn. Jeg vil 
bare minne deg om at 
ønsker også kan skyldes 
begjær. Og begjær er ikke 
savn, begjær er grådighet, 
vinningslyst, have syke, 
begjær er misunnelse, 
selvkjærlighet, lyst. Opp-
fyllelsen av et begjær kan 
bringe en kortvarig til-
fredshet, men så gaper 
det opp efter mer. Ville du 
stille menneskenes be-
gjær, stille dem helt til-
freds, som du sier — 
sandelig, du skulle få 
erfare at innen de første ti 
var tilfredse, hadde du 
skjenket dem hele jorden 
med alle dens rikdommer 
og all dens lyst. 

 
Fra 
«Det gylne evangelium» 
(GSS 2014, s. 214)

FOR TANKE OG TRO 
FRA GABRIEL SCOTTS 

FORFATTERSKAP

I tillegg til muligheten for å 
kjøpe lopp via mail eller 
telefon, så er det et kobbel 
av ivrige loddselgere der 
ute med loddbøker de 
svært gjerne vil bli kvitt, til 
glede for barn- og ung-
domsarbeidet i 
menigheten. 
 
En rekke givere har vært 
gilde å sponse lotteriet 
med gevinster, som bildet 
viser. 

Så må også årets St. Hans i 
Ranvika avlyses. Vi som hadde 
gledet oss til grillmat, bål, leker, 
vafler, konsert, kaffe, natursti, 
lykkehjul, sukkerspinn og lotterier.  

 
Vi er i gang med gjenåp nin gen, men alle 
som har tatt turen innom denne feiringen 
skjønner sikkert at en maksgrense på 200 
stk og 1 m av stnad blir for utfordrende.  

St. Hans har i alle år vært Fevik kirkes og 
Fjære menighets store inntektskilde. Frivil-
lige stiller ivrige opp for å hjelpe, og kjøps-
viljen blant folket er stor. Dette takker vi 
for. Som en erstatning til arrangementet 
har vi også i år laget et stort lotteri. Her er 
det mange flotte gevinster og overskuddet 
går til menighetsarbeidet, for både liten og 
stor. 

Frivillige har stilt med gevinster og vært 

rundt hos næringslivet og spurt. Her har 
givergleden vært stor, gevinstbordet er 
velfylt og vi er veldig takknemlige. Vi kan 
friste med SUP-brett, stor soundbox, lunsj 
på Strand Hotel, diverse gavekort, 
støvsuger, strikk og søm, solstoler, tur-
artikler, blomster, planter og urter, 
velvære, interiør, reker m/tilbehør og mye, 
mye mer. 

Frivillige i menigheten er utstyrt med 
loddbøker for å selge. Vi håper det er 
mange der ute som ønsker å gi menighets-
arbeidet sin støtte ved å kjøpe lodd. Man 
kan også kjøpe lodd direkte fra kontoret 
(se egen faktaboks om hvordan). Om det 
er noe du lurer på, er det bare å ta kontakt. 

En ekstra stor takk til våre sponsorer. Og 
til deg som kjøper lodd. Lykke til! 

Og neste år, da er vi klare for tidenes St. 
Hans-feiring i Ranvika.

SLIK KJØPER DU 
LODD i 2 trinn 
 
1  Send en mail til Ingvild, 
iwl@grimstad.kirken.no, 
med navn og telefon -
num mer, og hvor mange 
lodd du ønsker å kjøpe. 
Hvert lodd koster 20 
kroner. Evt kan du ringe  
37 09 01 13 i kontortid. 
2    Betaling gjøres enten 
på vipps nr 644999 (St. 
Hans lotteri) eller til 
menighetens bankkonto: 
3840 31 19581, merkes 
med lodd St. Hans. 
Når disse to stegene er 
gjennomført skriver vi ned 
navn og telefonnummer i 
loddboka og dere er 
med på trekningene av 
flotte gevinster

St.Hans-LOTTERI


