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Disse to orda har blitt aktualisert på så mange måter den 
siste tiden, globalt, nasjonalt, lokalt og individuelt. Et lite 
virus satte på kort tid hele verden på hodet. Brann og flom 
av ufattelige dimmensjoner, ekstremvær og jordskjelv har 
vist oss hvor sårbare vi er. Mange har kjent på redsel og 
angst og usikkerhet. Noen har helt sikkert følt at fremtids-
håpet var truet. At klimaet på kloden er skiplet av måten vi 
forbruker naturressurser, er klart for (nesten) hver og en 
som vil se det. I tillegg har gapet mellom rik og fattig blitt 
større, og tanken om et større vi er under press.  

Om få dager skal vi velge dem blant oss som vi tror har 
de beste svarene og den rette viljen i  møte med reform-
oppgaver knapt noen politikere har stått overfor her til 
lands, i alle fall på svært, svært lenge. Mange varsellamper 
blinker og forteller at kursen for velferdsstaten Norge må 
legges om, og at vi som foregangsland. med økonomiske 
muskler, har et ansvar for å vise verden hvordan de nye ut-
fordringene kan og bør møtes og løses. 

Det gamle testamentet er ikke alltid lett å forstå, eller 
hvilken relevans disse tekstene har får vår tid. Men ett 
trekk er lett å kjenne igjen: Mennesket, folk, som trosser 
Guds gode vilje og gode bud for menneskelig sameksistens. 
Menneskene har hatt en hang til å gjøre tingene på sin 
måte, egenrådig gjøre seg smarte og moderne, for så å 
måtte ta følgene av sine «smarte valg».  

Ordene fra Jeremia 6,16-18 kunne godt vært med i siste 
alvorlige FN-rapport om verdens klimautfordringer: 

«Så sier Herren: 
       16 Still dere på veiene og se! 
          Spør etter de gamle stiene, 
          etter veien til det gode! 
          Gå på den, 
          så skal dere finne hvile for deres liv. 
          Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.» 
    17 Jeg satte vaktmenn over dere. 
          Lytt når hornet gjaller! 
          Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.» 
    18 Derfor, hør, dere folkeslag, 
          og forstå, dere som er samlet, 
          hva som skjer med dem.» 
 
Jesus summerte opp hva «de gamle stiene» og «veien til 

det gode» er: «Du skal elske Herren din Gud og din neste 
som deg selv». Det er min ærbødige påstand at mye av det 
trøbbelet vi har bragt verden opp i, kan spores tilbake til at 
nestekjærlighet ikke akkurat har stått øverst på agendaen. 

Kanskje var pandemien en øvelse i samhandling hvor 
fellesskapet fikk testet evnen og viljen til å løfte i flokk og 
bære hverandre og vise omsorg for hverandre. Klimaut-
fordringen blir en ny prøve. Enten vi er velgere eller på valg 
utfordres vi i våre valg — velge rett, like mye med tanke på 
vår neste, og neste generasjon, som meg og vårt. 

Bibelens Gud er i alle fall klar på hva han ønsker for oss 
alle. Selv om ordene i Jeremia 29,11-14 er sagt til et annet 
folk i en annen tid, tror jeg de er overførbare til oss i dag: 

«11 For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, 
fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. 

    12 Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg 
høre på dere. 13 Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når 
dere søker meg av et helt hjerte, 14 lar jeg dere finne meg, sier 
Herren.»
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Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 årDøpte

26.06.2021: 
 Linda Haglund og  
Kjell Håkon Bjornes Kvinlaug 
03.07.2021: 
Torill Irene Thingvold og 
Remi Andre Terjesen 
10.07.2021: 
Helene Lindstøl Larsen og 
Markus Lind Aase 
10.07.2021: 
Lina Kristine Hansen og  
Per Christian Rosmo 
17.07.2021: 
Michelle Sørensen og  
Thor Andreas Berg-Larsen 
17.07.2021: 
Cathrine Fossdal og  
Thomas Thorsen 
17.07.2021: 
 Ine Emilie Tønnessen og 
Stian Tusse Kårvang 
Tønnessen 
07.08.2021: 
Eliza Marie Delos Santos og 
Øyvind Andersen

VIGDE

Eliah Erlandsen Buarøy 
Døpt i Fjære kirke 13. juni

Lageta Hope Lillereiten 
Døpt i Fjære kirke 13. juni

Philippe-André Gessner Tønnessen 
Døpt i Fjære kirke 27. juni

Johan Milmar Aas Ugland 
Døpt i Fjære kirke 27. juni

Henrik Bech Døsvik 
Døpt i Fjære kirke 27. juni

Bjørn Vidvei Hansen 
Døpt i Fjære kirke 11. juli

Jonas Heen Hegelstad 
Døpt i Fjære kirke 11. juli

Villemine Bendixen 
Døpt i Fjære kirke 25. juli

Leah Marie Lervik 
Døpt i Fjære kirke 25. juli

Ingrid Tjomsland Spilling 
Døpt i Fjære kirke 7. august

Kristin Arnevik Leifsen 
Døpt i Fjære kirke 8. august

Alida Hodnebrog 
Døpt i Fjære kirke 8. august

Elvira Del Carmen Kristiansen Ortiz 
Døpt i Fjære kirke 8. august

Vincent Christian Berg 
Døpt i Fjære kirke 8. august

en god start
Tar du utfordringen? 
• Fjære menighet har lange tradisjoner for gode tilbud til barn og unge. 

Mange har vært med på samlinger og turer og hatt gode opplevelser. 
• Vi vil utfordre deg som tidligere deltaker  til å bli fast giver til Fjære 

menighet. Dermed kan du være med å videreføre gode tilbud til barn og 
unge. 

For påmelding: Bruk link på menighetens nettside www.fjærekirke.no, velg 
<Om oss> og <Fast givertjeneste>. Du kan også kontakte Ingvild på e-post 
iwl@grimstad.kirken.no eller tlf 37 09 13 01. Gaver kan betales til konto 
2840.31.19581. 

Takk for din gave!

GI :
Lørdag 4. sept blir det stor auksjon i Fjæreparken.  
Vi starter kl 12.00, med visning fra kl 11.00. 

På grunn av smittesituasjonen blir det ikke loppe-
marked i år. Det vil vi komme tilbake med, når 
samfunnet igjen åpner for fullt. 

Auksjonen blir holdt med 1. meters avstand mellom 
stolene og smittevern i høysete. Mange fine ting har vi 
fått inn og her det er noe for enhver smak. 

Vi har en flott sag med alt utstyr, julenisser i alle 
fasonger, gamle telefoner og lp plater. Møbler og 
mange flotte vaser og pynteting, og mye mer! 

Vi har kortterminal, vipps og tar også kontanter.  
Da sees vi lørdag 4. sept kl. 11.00. for visning  
og kl 12.00 starter auksjonen. 
  

Loppekomiteen

STOR FMU-AUKSJON

4. 
sept.

UTGIVELSESPLAN 2021: 
NR 1 kommer 20/3, frist 15/3 
NR 2 kommer 12/6 frist 7/6 
NR 3 kommer 28/8, frist 23/8 

 
NR 4 kommer 16/10, frist 11/10 
NR 5 kommer 11/12, frist 6/12 



Tårnagentdager

Trosopplæring i Fjære menighet fra 0 - 18 år HILSEN 
KATEKETEN

INGUNN METVEIT OLSEN
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Riktig svar: 
     1:  1. 12 kurver 
     2:  X. En døvstum  
     3:  X. Silda-dammen 
     4:  2. Aten 
     5:  1. Vaktler

1. Hvor mye ble til overs den gang Jesus mettet 5000 med  
fem brød og to fisk? 
1. 12 kurver    X. 14 kurver    2. 7 kurver 

2. Hvem ble helbredet da Jesus sa: «Effata!»? 
1. En spedalsk    X. En døvstum    2. En blind 

3. I hvilken dam skulle en av de blinde vaske seg for å bli frisk? 
1. Betesda-dammen    X. Siloa-dammen    2. Hiskias dam 

4. I hvilken by fant Paulus et alter for «en ukjent Gud»? 
1. I Efesos    X. Antiokia    2. Aten 

5. Hva slags fugler sendte Gud til Israels-folket den gang de  
var lei av mannaen i ørkenen? 
1. Vaktler    X. Rapphøner    2. Duer

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 
    Oppstart 6. september. 
•ALFSAM, FMU 
    FMU-huset annenhver torsdag kl. 18:00-20:00 
    Oppstart 2. september. 
•BABYSANG, FEVIK kirke  
    Kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
•ELLE MELLE mini, FEVIK kirke  
    hver tirsdag kl. 17:30-18:30, for førskolebarn og  
    1.-2. klasse. Kontakt: Kirsti P. Haugen, T: 480 45 506 
    Oppstart 30. august. 
•ELLE MELLE tween, FEVIK kirke 
    hver mandag kl. 17:30, for for 3.-6. klasse 
    Kontakt: Ellen Halvorsen Lervold, T: 971 15 888 
    Oppstart 30. august. 
•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 i Fevik kirke., 
    Følg Fevik søndagsskole på Facebook. 
 
 VOKSNE 
•MORGENMESSE, FJÆRE kirke 
    Hver torsdag kl. 09:00 
•FJÆRE KAMMERKOR, FJÆRE kirke 
    øver i Fjære kapell onsdager kl. 19:30-21:30 
    Kontakt: Andrea Maini 
• PROKOR, FEVIK kirke 
    øving onsdager i oddetallsuker, kl. 20:00-22:00 
    Pause inntil videre. 
•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. 
    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 annonser i  
    Grimstad Adressetidende. 
•SENIOR-KAFÉ FOR MENN 
    Torsdager kl. 12:00. Følg med på annonser i  
    Grimstad Adressetidende. 
•SY-GLEDE, Det hvite huset på FEVIK 
    Onsdager og 24/10 
    ontakt: 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

Tårnagentarrangementet er for 2. 
klassinger, og skjer kun en gang i 
barnas liv. Men tårnagent kan man 
være resten av livet, om man vil. Det vil 
alltid være mysterier og oppdrag å 
finne i kirka, i Bibelen og i livet. Som 
tårnagentsangen formidler, har vi «en 
far i himmelen som kjenner oss og ser 

oss. Vi kan gjøre en forskjell…for-
andre… bruke hjertet og hodet..sette 
gode spor…sånn at andre får en 
himmel over livet.» 

Etter flere utsettelser, fikk vi endelig 
gjennomført tårnagentdagene like før 
sommeren. Med agentbevis rundt 
halsen gikk agentene i gang med ulike 

oppdrag og mysterier som skulle løses. 
I år som i fjor ble arrangementet utført 
stort sett utendørs, med unntak av en 
tur opp i kirketårnet og laging av spise-
brikker i kirkerommet. Tårnagent-
gudstjenesten ble holdt i Drott-
ningvika i strålende solskinn, med 
tårnagentsang, skattekiste, og bibelfor-

tellingen om sønnen som kom hjem. 
8-åringene fikk utdelt en tårnagent-
tegneseriebok. Lykke til videre som 
tårnagenter i livet, og husk på Bibelens 
gode tårnagenttips: «…Let så skal dere 
finne. Bank på, så skal det bli lukket 
opp for dere (Matt. 7,7).» 

IMO

Skolen har akkurat startet, og 
mange nye førsteklassinger har 
inntatt klasserommene med 
stor spenning og glede. Mins-
tejenta vår er en av dem. 
Mange har laget seg ulike 
ritualer i forhold til første 
skoledag. Noen går på kafé, 
kjøper is eller lager en ekstra 
god middag hjemme. Skole -
starten er en av livets over-
ganger, og det er fint å mar -
kere. Barnet er ikke lenger et 
småbarn, og tiden som barne -
hagebarn er over. 

Er det nødvendig å ha 
tradisjoner og ritualer, og holde 
på dem for bestandig? Noen 
tradisjoner varer en tid, men så 
føres de ikke videre, fordi det 
ikke er nødvendig lenger. Som 
barn dro vi alltid til badeland 
hver påske, men da vi ble voks-
ne fortsatte vi ikke med det. Vi 
kan be aftenbønn med barna, 
men på et eller annet tidspunkt 
blir det unaturlig å skulle be 
«Jeg folder mine hender små». 
Bønnen om kvelden er likevel 
en tradisjon som kan fortsette, 
men innholdet må endres med 
alderen.  

Vi har flere tradisjoner i 
Norges land, og i kirka. Vi 
feirer 17. mai, jul, påske, burs-

dag, dåp, konfirmasjon og 
bryllup. Dette er glade dager 
med fest og feiring, men vi har 
også tradisjoner og marke -
ringer ved de tunge og triste 
dagene, som for eksempel be-
gravelse. Rundt om i landet har 
byer og kirker på ulike måter 
markert 22.juli hendelsen, som 
fant sted for 10 år siden i år. 

Trenger vi fortsatt tradi sjoner 
som dåp, konfirmasjon, bryl -
lup og begravelse? Flere opp-
lever dem som gammeldagse 
og unødvendige, og ser ikke 
helt poenget med hvorfor det 
gjennomføres. 

Tradisjon betyr «å gi det 
videre» eller «overføre». «En 
tradisjon er en sosial praksis, 
en forestilling, en institusjon 
eller et produkt som overføres 
over flere ledd (for eksempel 
fra generasjon til generasjon), i 
et samfunn eller i en gruppe 
(wikipedia)». Tradisjoner er 
samlende og styrkende. Vi står 
sammen som folk på 17. mai. Vi 
står sammen som familie og 
fellesskap rundt barnet som 
blir døpt, ungdommen som 
blir konfirmert, ekteparet som 
blir viet, og i sorgen i en 
gravferd. I Norge ønsker vi å gi 
videre feiringen og takknem-

ligheten over et fritt land til 
neste generasjon, lære dem om 
historien som ligger bak. Som 
kirke ønsker vi å gi videre troen 
på Jesus, håpet om evig liv, 
kjærlighet til Gud, seg selv og 
sin neste. Vi ønsker at barn og 
ungdom skal få en tro med 
dype røtter som overlever både 
i gode og onde dager. Kirka 
ønsker å gi videre gode tradi -
sjoner. 

Siden Norge stengte ned 12. 
mars 2019 pga korona pan-
demien, har vi hatt lange pe-
rioder uten tradisjoner. Vi har 
opplevd å ikke få feire 17. mai, 
bursdager, gudstjenester, bryl -
lup, og dåp. Konfirmasjoner 
har blitt utsatt, og begravelser 
har blitt gjennomført med an-
tallsrestriksjoner, restriksjoner 
på klemming og håndhilsing 
og med både 1 og 2 meter av-
stand. En lang periode uten 
tradisjoner og fellesskap gjør 
noe med oss. Vi har savnet 
hverandre, fellesskapet og «det 
normale» som vi har tatt for 
gitt. Nå ser det ut til at vi igjen 
skal få gi videre. Velkommen til 
dåp, konfirmasjon, bryllup, 
gudstjenester og andre tradi -
sjoner vi står sammen om.

TRADISJONER



Eventyr slutter jo gjerne med 
at en eller annen arver — oftest 
prinsessa — og hele eller halve 
kongeriket. Camilla har sin 
prins, Jostein prest, men hun 
arver ansvaret for FMU, som 
jo i høyeste grad er et eventyr 
og et «kongerike». 

Vi slår oss ned ved et vinds-
kjevt bord i Fjæreparken for å 
prate. I bakgrunnen kjemper 
«avtroppende konge», Kjell-

Olav seg frem med gress-
klipperen i høyt grass. Han 
trener visst på arbeidsopp-
gaven han har antydet han 
skal påta seg som pensjonist. 
Jeg vet ikke hvor mye sym -
bolikk en skal legge i det, men 
vi hadde ikke prata lenge før 
lyden av gressklipperen for-
stummet. Startsnora på klip -
peren var røket, og vete ranen 
måtte gi seg … 

Mer av Kjell-Olavs FMU-
historie kommer i neste num -
mer, når vi takker ham av etter 
45 år med ungdomsarbeid i 
Fjære meninghet. 
 
Illustratør 

Camilla er utdannet barne -
hagelærer og har jobbet mer 
enn 20 år i barnehage, av dem 
11 år i Resvik barnehage. Hun 
har også ett år i Fevik barne -

hage (2005-2006). Ved siden 
av barnehagejobben har hun 
hatt engasjementer i Landvik 
menig het med trosopplæring 
og med et konfirmantkull i 

Grimstad menig het. Forfatter-
prestemannen, Jostein Ørum, 
har vært prest i Landvik og 
jobber for tiden i Randesund 
frikirke.  

Camilla Ørum (48) 
er den som «arver 
FMU» når Kjell-Olav 
Haugen trekker 
seg tilbake og blir 
pensjonist i 
oktober. 

Forfatterjobben har også en-
gasjert Camilla. Tidligere i år 
gav de ut en bok sammen, pås-
keboken «Det lille, store 
eselet», en illustrert barnebok 
hvor Jostein har skrevet 
teksten og Camilla har illu -
strert. I disse dager er hun i 
innspurten med tegningene til 
bok nummer to, hvor det er 
julen som er tema, og det er 
sauer som er aktører. 

— Illustratør… hvor kom det 
fra? 

— Tegning og maling har 
lenge vært en hobby, men det 
fikk litt ny fart da hele familien 
var på noen måneders opp-
hold på Hawaii. Der gikk jeg 
på et illustratør kurs, og da tok 
det litt av, og så ble det bok til 
slutt. Gøy at Lunde forlag ville 
utgi den. 

 

Ny jobb og  
nye utfordringer 

— Hva fikk deg til å søke denne 
jobben? (for hun har faktisk søkt 
altså,  ikke arvet ...) 

— Jeg trivdes godt i barne -
hagejobben, men kjente sam -
tidig at det hadde vært gøy å 
forsøke seg på noen nye ut-
fordringer. Da det ble utlyst en 
full stilling i Grimstad kirkelig 
fellessråd, så tenkte jeg at jeg 
måtte bare søke. Og her er jeg. 
Og Kjell-Olav er her fortsatt. 
Det er fint å kunne overlappe 
med ham. Det er ikke alt fra 
hans lange tid her som er 
samlet i arkiv, permer og pro -
to koller… så det er fint å kunne 
spørre om ting. Men jeg blir 
ingen ny KO. Og jeg kjører 
ikke buss, det må andre ta seg 
av. 

— Men du har noe av sprellet 
og humoren i deg som også har 
vært viktig i FMU? 

— Jo, det har jeg nok. Humor 
er viktig. 

Camilla kan fortelle at hun 
har drevet en del med dukke -
teater og drama, og ledet semi -
narar om det. Kanskje er det 
tiden for å blåse liv i et nytt his-
toriespill i Fjæreparken? 

— Hva er mest spennende ved 
å gå inn i denne jobben? 

— Det oppleves på mange 
måter som en ny start, både 
fordi det blir uten KO, som har 
vært her hele FMU-tiden, og 
fordi det siste halvannet året 
har vært spesielt. Derfor var 
det veldig fint å være med på 
en fantastisk sommer tur med 
FMU til Fjærland og få treffe 
folka og bli litt kjent. 

— Hvilke utfordringer ser du 
for deg? 

— Vi står på mange måter 
foran en slags restart… FMU 
ligger litt nede akkurat nå, så 
jeg håper vi kan få opp kon-
firmantdeltakelsen og komme 
i gang med ledertrening. Jeg 
har også som mål å få i gang et 
tweens-arbeid (5. - 7. klasse) 
som ikke er kor, men mer ak-
tivetet inne og ute, i kom-
binasjon med en andaktstund.  

 
Bamble-jente 

Camilla er opprinnelig fra 
Rugtvedtmyra i Bamble. Der 
hadde hun sin oppvekst på 

Feset bedehus. 
— Der var det liv og røre, 

både med kor, bibelgrupper og 
andre aktiviteter. 

— Hva slags aktiviteter driver 
du med nå, ved siden av illustra -
tørvirksomheten — når du har fri 
og egentid? 

— Vi har jo fire gutter… Det 
krever jo sitt, men etter som 
det har blitt eldre (12-15-17-
18) har det blitt litt mer tid og 
mulighet til å drive med andre 
ting.  Jeg trives med hage, med 
blomster og litt grønnsaker. 
Jeg er glad i friluftsliv, særlig 
når det er litt flatt…  

 
Menighetspedagog  

Camilla skal stelle med mer 
enn bare FMU i sin nye jobb 
som menighetspedagog i 
Fjære, og hun skal ikke være 
noen «ny Kjell-Olav». I en ny-
fordeling av personalres-
sursene har Ingunn Metveit 
Olsen gåttover i kateketstilling, 
og Camilla overtatt jobben 
som menighetspedagog. Den 
skal grovt sett fordeles med 
40% med FMU, 30% med kon-
firmantarbeid og 30% med 
trosopplæring (8-12 åringer). 

 
Ingen arveprinsesse 

— Nei, jeg føler meg nok 
ikke som noen arveprinsesse 
selv om eiendommen er stor 
og oppgavene mange. Det er 
heldigvis Fjære Menighets 
Ungdom som eier FMU og 
ikke jeg. Jeg skal bare forsøke 
så godt jeg kan å legge til rette 
og inspirere. En ting er sikkert; 
jeg kan ikke dra dette ung-
domsarbeidet alene. Heldigvis 
er det mange som brenner for 
FMU og ønsker at FMU skal 
fortsette å være et sted ung-
dom kan møte Jesus og 
hverandre. Og du som leser 
dette: Si gjerne i fra til meg 
eller Kjell Olav hvis du ønsker 
å bidra inn i ungdomsarbeidet. 
Her er plass til flere! Jeg trøster 
meg med at selv om Kjell Olav 
slutter, med all sin erfaring og 
kompetanse, så har vi fortsatt 
den virkelige kongen, Jesus 
som ikke går av med pensjon,  
og som leder gjennom alt. Han 
har ansvaret for både FMU-
godset og oss alle.
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F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Bok BARNEBOK 
Camilla og Jostein 
Ørum 
«Det lille, store eselet» 
Bildebok 
Lunde Forlag

Den første boken Camilla og 
Jostein Ørum har laget sam -
men forteller om det lille 
eselet Isak. Isak  har ikke 
videre tro på seg selv, og skulle 
ønske han var både stor og 
flink.  

Så møter han sin rake mot -
setning i katten Samson, den 
selvsikre oportunisten, som 
mener han kan lære Isak hva 
som helst. Men Isaks opptur 
kommer først den dagen det 
dukker opp noen trenger 
akkurat ham … 

I Josteins tekst og Camillas 
strek blir denne vinklingen på 
palmesøndag levende og 
morsom. 

Camillas klare og fargerike 
akvareller er både levende og 
morsomme, og litt tegneserie-
aktige. Boka fungerer ganske 
sikkert godt som inngang til 
bibelfortellingen og til en 
videre samtale.

Arve- 
prinse sse?

Hun kan se ut som del av det grønne skiftet, men saken er at CAMILLA ØRUM overtar lederansvaret for FMU. Her står hun midt i «sitt nylig arvede kongerike», som kan 
symbolisere at det forsatt er upløyd mark i Fjære menighet for den nye lederen å gå løs på. 

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

Dette skjedde i 2016 da vi skulle ha fest for 50 års kon-
firmantene. Vi hadde invitert alle til en liten fest på FMU- 
bygget etter at de ble presentert i kirka. At vi hadde en 
internasjonal stjerne blant oss var vi ikke klar over da Lillian 
Müller fra Fevik plutselig dukket opp. Vi hadde ikke sett 
henne i papirene, så noen mente hun hadde dukket opp et 
år for tidlig, men hun var nå der. For de som ikke vet hvem 
Lillian Müller er så kan jeg fortelle at hun er den mest 
avbildede modell i det litt vågale bladet Playboy. 

Da vi skulle spise etterpå var det som om noen av mann-
folka var litt starstruch. For ingen satte seg ned ved siden av 
henne. Vi kunne jo ikke ha hennes sittende alene, tenkte jeg, 
så jeg fikk sette meg der jeg da. 

Det var i allefall ikke vanskelig å holde samtalen i gang. 
Hun fortalte om tiden sin på Fevik, på Fredheim bedehus, 
der hun gikk på søndagskolen. 

Så kom øyeblikket der jeg skulle prøve å få 50 års kon-
firmantene til å mimre litt. Ingen sa noe. Det ble en litt pinlig 
stillhet, men så plutselig hørte vi Lillian Müller på brei fevik-
dialekt: «Dere nå skal dere høre. Jeg er så inderlig lei de 
mannfolka i USA. Nå har jeg 
tenkt å finne meg en ordent-
lig kjekk og fornuftig nor-
mann. Er du gift?» spør hun 
plutselig henvendt til meg. 
Litt overraska må jeg jo 
meddele henne at jeg er 
godt gift med ei grepa dame 
fra Lia. «Du der da?» Hun 
peker på sokneprest Helge 
Spilling, som også litt over-
raska må fortelle at han er 
godt gift med Kirsti. Det ble 
latter i forsamlingen. Jeg 
spør igjen om noen huske noe fra konfirmasjonen. Ingen 
husker noe. Jo, Lillian er frampå igjen. «Jeg husker», sier 
hun. «Jeg husker skriftordet som presten gav meg.» Og så 
begynte hun å fortelle hvor mye dette ordet hadde betydd 
for henne. Hun vitnet om hva søndagskolen på Fredheim 
betød for henne, og hvor stor plass Gud hadde i livet hennes. 
De andre 50 års konfirmantene husket ingenting, men hun 
hadde bevart disse ordene i hjertet sitt. Et sterkt møte med 
en flott dame som viste hva hun trodde på og sto for det.

28. AUGUST • 2021    Fjæreposten    7  

TILBAKEBLIKK 
«E’ KAN HUSKE…»

FMU : KJELL-OLAV HAUGEN

Konfirmasjonsminne

Her er en illustrasjon fra boka hun holder på å tegne ferdig.
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GUDSTEJENESTE 
FOR STORE OG SMÅ 
i Fjæreparken ved FMU-bygget 
søndag 29. august kl. 11.00 
 

OPPSTART AV ALFSAM torsdag 2. 
september. Alfsam er en tilrettelagt klubb 
for barn og ungdom med funksjons-
hemming. Kontakt diakon Trygve Berg-
land, tlf. 97760569  
 
PRESENTASJONSGUDSTJENESTE for kon-
firmant-kullet født 2007, deres familier og 
alle andre i Fjæreparken ved Fmu-bygget 
søndag 5. september kl. 11.00. Værfor-
behold. Ved regnvær blir gudstjenesten 
avlyst. 

FØRSTEKLASSES SAMLING for alle som har 
begynt i 1. klasse onsdag 22. september 
kl. 17.30 på Fmu-bygget ved Fjære kirke. 
Sang, lek, bibelfortelling, drama, 
skattejakt og hobbyaktivitet.  
 
SØNDAGSSKOLEGUDSTJENESTE 
søndag 26. september kl. 11.00 
i Fevik kirke. 

2. 
sept.

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

22. 
sept.

26. 
sept.

29. 
aug.

Sommertur er en av 
livsnervene i FMU. At 
vi ikke har fått dra på 
tur på grunn av 
pande mien, har øde -
lagt mye for FMU-
arbei det. Derfor var vi 
veldig innstilt på å få 
til en tur i år. Leder -
teamet hadde blinket 
ut Fjærland, siden vi 
måtte reise i Norge. 

 
Turen gikk via Bergen hvor vi 
ankom seint om kvelden. Tiden 
måtte nyttes maksimalt, så der-
for gikk vi rett til Fløi banen. 
Flott utsikt på fløyens topp. 

At det regner i Bergen må 
være et reklametriks, været var 
topp og stemningen god. Etter 
en natt på harde gulv, pakket vi 
sammen og reiste til akvariet, 
hvor vi lærte vi mye om 
pingviner, blant annet at 
hannene gir steiner til sin ut-
kårede og hvis hun nikker så er 
de kjærester. Etter handling i 
byen gikk turen videre til Fjær-
land. Dagens konkur ranse var å 
gjette hvor mange tuneller vi 
hadde kjørt gjennom. Tror vi 
landet på 107. 

Vi ble en uke i Fjærland, 
bodde på fine hytter og koste 
oss i det deilige sommerværet. 
Vi satte bygda på hode og fikk 
med oss alle severdigheter 
Fjærland hadde å by på. Vi 
hadde en fantastisk tur til 
toppen av Flatbreen, der vi 
klatret i isen. Vi lå ute under 
åpen himmel, vi padlet kajakk 
med nisene lekende rundt oss. 

En nedtur var at vi tapte både 
fotballkamp og volleyballkamp 
mot Fjærland, noen skyldte på 
stive bein etter bretur, men jeg 
tror det var noe med teknikken. 

Morgen og kveld var det 
samlinger, og siste kvelden 
hadde vi nattverdgudstjeneste i 
Fjærland kirke. 

Hjemmover turen ble lagt om 
Måbødalen med stopp ved 
Vøringsfossen. 

Nok en sterk opplevelse for 
mange, særlig Tore prest, som 
stadig kom med utsagnet: «Gi 
meg styrke.» 

Vi var alle enige om at Gud 
hadde velsigna oss rikelig, med 
flotte opplevelser og sterkt 
fellesskap.

F KJELL-OLAV HAUGEN 
tekst & foto

Nok et FMU-SOMMERENVENTYR i Fjær(e)land
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Petter regner seg som grim-
stadgutt, selv om han er født i 
Hauge sund. Han var russ på 
Dahlske i 92, samme kull som 
Tore prest.  

Etter å ha studert idrett, først 
i Kristiansand og ved Idretts-
høyskolen, ble det 22 år som 
hundre prosent kroppsøvings-
lærer ved St. Sunniva katolske 
skole i Oslo, én av fire St. 
Sunniva-skoler i Norge. Etter 
alle disse åra begynte motiva-
sjonen å svikte. 

— Jeg var sliten og kjente det 
var tid for å tenke nytt. Jeg har 
også foreldre som begynner å 
dra på åra, og det var både godt 
og nødvendig å komme nær -
mere dem. 

Tilbake i Grimstad kjenner 
han at det godt å ha kommet 
hjem, til litt senka skuldre, lavere 
tempo, mindre støy og folk … 

— Og mer hei og smil. 
 Etter hvert var han godt for-

synt av Oslos travelhet, alle 
lydene, folk alle veier, trafik ken 
og pengemaset. 

— Jeg var heldig som kunne 
selge leilighet i Oslo og dermed 

slette gjeld, kjøpe i Grimstad og 
fortsatt ha litt på bok. Da går 
det akkurat rundt med halv 
stilling, og det er godt nok for 
meg. Bare det å kunne flekse 
litt i arbeidstiden er gull verdt, 
mer verdt enn penger, og jeg 
har bedre rom for samvær med 
foreldrene mine og min lille 
hund, smiler han. Han smiler i 
det hele tatt mye, denne Petter. 

— Det var fine år ved St. 
Sunniva, forteller han, men 
klokka som styrte jo det meste. 

 
Jobb i den katolske kirke 

Petter er ikke katolikk selv, og 
har heller ikke særlig aktiv 
kirketilknytning. 

— På St. Sunniva var cirka 
halve personalet på St. Sunniva 
katolikker, og det er klart det 
preget hverdagen min også, at 

jeg jobbet i en skole eid av den 
katolske kirke, med kravet om 
å være lojal mot kirkens formål 
med skolen. 

I løpet av mange reiser med 
kollegaer og med 10. klasse har 
han vært inne i mange kirke -
rom både i Roma og andre 
byer.. 

— Romar kjenner jeg godt 
etter mange turer dit, og jeg 
liker disse hellige rommene. 
Det er gode rom å være i. Som i 
Fjære kirke. 

— Du har slått av en prat med 
paven også da kanskje? 

— Hehe, nei, men det hendte 
når vi var i Roma at vi fikk plass 
langt framme på Petersplassen 
når paven talte der, og at han 
kom med spesiell hilsen til oss 
fra St. Sunniva — selvsagt til 
stor jubel. 

Aktiv med idrett 
Petter er aktiv idrettsmann.  
— Jeg vil nok savne løypene i 

Oslomarka, innrømmer han,  
— Men det finnes jo gode al-

ternativer her nede også, ikke 
alt for langt unna, medgir han. 

— Hva er din idrett? 
— Det er bordtennis, tennis 

og golf som liksom er mine 
greier. Han avslører at han har 
både Sørlandsmesterskap og 
NM i bordtennis på cv-en, og 1. 
divisjonsspill i tennis. Golf er 
bare hobby — trim og sosialt. 

— Nå er jeg med i bord-
tennisgruppa i Lia. 

Apropos bordtennis, så for-
teller han at militærtjenesten 
hans var veldig grei. Den av-
tjente han i en idrettstropp på 
Kjeller, som vakt soldat, sjåfør 
og bordtennisspiller! 

Godt å komme 
hjem igjen

Kirketjenerjobb  
Etter litt ferie skulle Petter 

søke jobb i Grimstad. Da slo 
pandemien til, og jobb-
markedet ble vanskelig. Han 
oppdaget det var mange i hans 
stilling — uten jobb. Det førte 
til halvannet år som jobbsøker 
og ledig.  

— Jeg er sikker på jeg søkte 
på 150 jobber. Da jeg kom til 
intervju i Grimstad kirkelig 
fellesråd, var det mitt andre 
intervju. De hadde tydeligvis 
troen på meg. Det kjentes godt, 
og jeg har blitt fantastisk godt 
tatt i mot her, av mange hygge -
lige mennesker.  

Petter er tilsatt i halv stilling, i 
alle fall foreløpig, med hove-
ansvar for Fevik kirke, inklusiv 
vasking. I sommer, mens andre 
hadde ferie, var han vikar og 

stand-in litt her og litt der, og 
har alt fått prøvd litt forskjellig. 

— Jeg er ikke veldig handy -
man, men liker å gjøre litt for-
skjellig, og her er jo mange 
flinke folk som kan mye og 
som jeg kan lære av underveis.  

 
Oppussing i Fevik kirke 

Den siste tiden har Petter 
jobbet sammen med flere av 
de andre driftsarbeiderne og 
en dugnadsgjeng som har 
pusset opp kirkerommet på 
Fevik kirke. Alterveggen er 
kledd på nytt, tak og vegger er 
malt, nytt teppegult er lagt 
fremme, og det er ryddet i en 
del kabler. Det skal bli nye 
liftgardiner, prosjektor og lys-
kastere. 

— Dette blir fint, smiler 
Petter.

Petter Torgersen (48) forlot Oslo og 
flyttet tilbake til hjembyen. Nå er han 
blitt Fevik kirkes nye kirketjener.

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Det er ikke så ofte denne gjengen er samla på ett brett. Mye kompetanse og godt humør i 
dette kollegiet. Helge Flaath (f.v.) er kirkegårdsarbeider på Fjære, Håvard Backe er drifts-
leder, Eirik Nielsen flytter over til kirketjenerjobb i Landvik kirke fra Fevik, og Petter tar over 
etter Eirik i Fevik. 

DIAKONIENS HJØRNE

23.-24. 
okt.
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Tore Konnestad
Begravelsesbyrå AS

Tlf. 915 52 003 
HELE SØRLANDET

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

INFO FRA  
MENIGHETSRÅDET
LEDER  :  VIDAR ØVLAND

Endelig kan vi igjen møtes i grupper og kor. Dette har vi 
virkelig ventet på. Det skal bli godt å få leve som en hel 
menighet og få aktivitetene opp å stå igjen.  

 
Sommeren har gått nokså rolig for seg med noen enkelte 

arrangementer uten de store samlingene av deltakere eller 
publikum. For menighetsrådet er sommeren møtefri, så vi 
har ladet batteriene og er klare for nye oppdrag. Det viktigste 
fokuset nå i høst må være å få alt i gang igjen og dernest hvor 
vi må etablere tilbud til aldersgrupper og/eller inter-
essegrupper.  

 
Vi trenger flere frivillige 

Skal vi få til alt vi ønsker å starte opp er det viktig med 
frivillige. Det er mange oppgaver i en menighet og alle er like 
viktige for at hjulene skal rulle. Kan du tenke deg å bidra med 
dugnad fast eller mer fra gang til gang så ta kontakt med 
menighetskontoret. Så kan dere sammen finne en tjeneste 
som passer for deg.  

 
Høring om organisering av Den norske Kirke 

En egen stor sak er høringen om organiseringen av Den 
norske Kirke (DnK). Dette vil menighetsrådet bruke en del 
tid på for å se alle sidene ved de forslagene som er kommet 
frem til hvordan DnK best kan driftes og organiseres. Det er 
mange hensyn å ta og alt blir ikke fullkomment med verken 
den ene eller den andre løsningen, så menighetsrådet må 
finne den varianten som vil gi mest kirke igjen til folket og 
som gir den beste organisasjonen å jobbe i. Høringsfristen er 
i starten av desember og mer info om dette vil komme i de 
neste Fjærepostene denne høsten. 

 
Liturgiarbeidet 

Men det er flere store saker for menighetsrådet og menig -
heten denne høsten. I midten av oktober er det frist for inn-
melding av ønsker for lokal liturgi i våre kirker. En gruppe 
har sett på dette i vår og skal fremme sitt forslag til et menig-
hetsmøte i midten av september. På grunnlag av innspill der-
fra vil menighetsrådet utforme søknaden som skal sendes til 
godkjenning hos biskopen. 

 
Utsatt årsmøte 2020 

Årsmøte i år ble utsatt i vår og vil bli avholdt sammen med 
menighetsmøte for liturgi. Innkalling til dette blir også ori-
entert om senere. Ønsker du å få årsmeldingen for 2020? Ta 
kontakt med menighetskontoret.  

 
Vi gleder oss over å komme i gang igjen med de vanlige ak-

tivitetene utover høsten. Inntil det må vi alle være flinke til å 
holde meteren! 

Det tok sin tid, men nå er det blitt flott
Det er god grunn til å glede seg 
over det som har skjedd rundt 
Fjære kirke de siste fem årene. 
Området har fått et kraftig løft i 
forbindelse med at kirkegården 
er utvidet, både med nytt gravfelt 
på andre siden av Tauleveien, og 
med ny minnelund i skogen mel-
lom driftsbygningen/kapellet og 
Nymo. Hele området fremstår 
som meget vakkert og velstelt. 
Arbeidet på området er på det 
nærmeste fullført og snart kan 
også de første gravene graves på 
det nye feltet. Parkeringen foran 
kirka har blitt oppgradert til 

parkering og park — veldig pent! 
Her mangler nå bare bord og 
benker, som i følge driftsleder 
Håvard Backe, er på vei. Utført i 
stein, må vite! 

Den samme Håvard grep fatt i 
undertegnede her om dagen. 

— Peer, nå synes jeg må du 
skrive et par nye vers til niddiktet 
ditt! 

Diktet han refererte til var det 
som sto på trykk da planene som 
nå er gjennomført ble lansert her 
i Fjæreposten i 2016 (FP 3/16). På 
oppfordring kommer diktet her 
igjen, med det ønskede tillegget.  

Dengang var frustrasjonene  
store over planer som ble 
mottatt, lovprist og forkastet i tur 

og orden, selv og de nye planene 
virket lovende. Nytt håp ble tent. 

 
Tusenårsstedet 

Det er ikke til å stikke under 
stol at siden Fjære kirke ble kåret 
til kommunenens «tusenårs-
sted», var det mange som har 
gremmes over hvordan plassen 
utenfor kirka så ut, ikke et of-
fisielt tusentrssted verdig. I årevis 
lå den som en hullete parke -
ringsplass som ble forvandlet til 
en svær «sauledabbe» i regnvær. 
Gode planutkast ble putta i 
skuffen, den ene etter den andre, 
helt til de som på frivillig basis-
hadde tatt på seg å arbeide frem 
forslag til kommunen, ikke orket 

mer og kastet inn håndkleet. 
 

Ting skjer 
Så rundt 2015-16 begynte 

ting å skje. I forbindelse med 
utvidelsen av gravplassen kom 
en områdeplan, hvor også 
«tusenårsplassen» ble inn-
lemmet. 

Noen år tidligere var den 
gamle røde bua foran kirka, 
med toalett og plass til utstyr 
for kirkegårdsarbeiderne, blitt 
revet, og et nytt toalettbygg 
(«tusenårsdassen») kom opp. 
Mange stilte seg undrende til 
det nye bygget, som ble 
verken «fugl eller fisk». At 
man fikk utbedret toalett-

fasiliteter var nødvendig og 
bra, men det tilhørende 
siderommet, hva skulle det 
tjene til? Stellerom, venterom, 
omkledningsrom?  

 
Fortsatt håp 

Et viktig element i det som 
var savnet og etterspurt i for-
bindelse med Fjære kirke som 
tusenårssted, var et lokale som 
kunne fungere til enkel 
servering og møteplass, til ut-
stillinger og historiefortelling, 
og til enkel betjening av tur-
ister og andre besøkende. Da 
det faktisk ble reist et skikkelig 
hus, var det mer enn underlig 
at det samtidig ikke ble tatt 

høyde for de funksjonene som 
faktisk var savnet, og som var 
med i de planene (blant annet 
tegning utført av avdøde ar-
kitekt Sverre Hal vor sen) som 
hadde havnet i en eller annen 
kommunal skuff eller søppel -
bøtte. Noen kvad ratmeter 
ekstra, og man hadde fått et 
bygg med en helt annen 
bruksverdi. Selv om vi nå skal 
glede oss over at ting er på 
stell, og det ser vakkert og inn-
bydende ut, er det forsatt 
grunn til å holde varm tanken 
om en oppgradering av 
«tusenårsdassen» til «kirke-
stue». Vente og håpe.

F PEER RØDAL HAUGEN 
tekst & foto

Vår tusenårsstad var ein underleg P-lass 
med staseleg kyrkje, eit skilt og ein dass. 
og gøymd inni skogen, ei røys eller tri 
som visstnok skal vere frå gammal tid. 
 
Lett gøymt inni skogen, der ligg han i røys 
og ler seg i hel av slikt tull og slikt tøys. 
Det er ingen som veit kven han er denne karen 
som rår over alt som gjeld kyrkjegarden. 
 
Sjølv om han er morkna vekk skaper han strid. 
Han ligg der, og blir der til æveleg tid. 
Han er altså del av ein tusenårsP-lass 
som dessutan inneheld kyrkje og dass. 
 
Bua med dassen, ho er no passé 
og mange vil tenkje at «greit er no det». 
Opp har det kome eit kvitt lite hus 
for enden av plassen av holete grus. 
 
Så no må de kome og sjå kven som vil 
kor storveges alt no har blitt laga til. 
Då undrast de nok: Er det kyrkja vår verdig? 
Ein tusenårsdass, det er alt som er ferdig! 
 
Draumen var park og ei ordna parkering 
og eit info-hus med litt enkel servering, 
så farande folk kunne sjå og få lære 
om tusen års kyrkjehistorie i Fjære. 
 
Men herr Riksantikvar er ein mektig despot. 
Godt hjelpt av kommunens utrulege rot 
så skrota dei nemndas idéar og planar 
og sytte for meir frustrasjon enn folk anar. 
 
Haldne for narr vart dei, alle som ein. 
Eg håper dei ikkje fekk varige mein. 
Respekt skal dei ha, folk som tilbyd å gjere 
ein frivilleg innsats for folket i Fjære. 
 
Ja, ting tek tid, det tek år, må du vite 
ei plantid på seksten år er ikkje lite. 
Vel har det igjen kome planar på bordet 
men vekk er det meste av det nemnda gjorde. 
 
No skal det visst riktig nok kome litt gras 
på plassen ved dassen – så det blir jo stas. 
Men no veit me betre; ein benk kan me trenge, 
der alle som ventar kan vente så lenge. 
 
Kan hende ein benk og ei røys er det rette 
symbolet for korleis ein handsama dette.  
Men benken må vere av fjæregranitt 
då er han om tusen år mest ikkje slitt. 
 
— — — 
 
Tjueein år er gått, det er lenge, jada, 
men kva er vel det for ein tusenårsstad? 
For no har det skjedd både eitt og hint 
og det skal eg seie; det har vorte so fint! 
 
Valet av Fjære som Tusenårsplass 
var praktisk talt nær ved å hamne i dass. 
Men planmessig arbeid i fem år er gått. 
Ny gravplass og området rundt er blitt flott! 
 
Tusenårsdassen er framleis ein dass — — — 
men utomhus er det´kje berre ein P-lass. 
Her er det blitt park, far, og blomar og gras 
og platting og stolpar med lys — for ein stas! 
 
Og ryktet fortel at eit bord er på veg, 
og kjem her eit bord er vel benk neste steg? 
Då tenker eg, lesar, du óg tenkjer ditt: 
So klart må dei lagast av fjæregranitt. 
 
Vismannen undra seg: Kva er vel livet, 
Og svar gav han sjølv: Eit pust, kun, i sivet … 
Med benken på plass kan me rett og slett benkje 
oss her, sitte ned litt, og tenkje … 
 
Tenkje på alt som har skjedd gjennom tida 
og alt som skal skje gjennom år som kjem sida´  
På folk som har kome og folk som har gått, 
folk som har jubla og folk som har grått. 

PRH 

Tenkjeplass

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

Herre, du kalte disipler  
blant folk uten rikdom og rang.  
Vaklende var de i troen, 
de feilet og falt på sin gang. 
Alle forlot deg i nøden,  
fryktsomme svek de sin venn. 
Du som var trofast til døden, 
ble stående ensom igjen. 
 

Herrre, ditt rike ble fremmet 
ved noen som ingen ting var. 
Skatten fra deg er blitt båret 
i skjøre og dårlige kar. 
Tapere vant ved din seier. 
Falne ble reist av din hånd. 
Svake fant kraften du eier. 
Den feige fikk mot ved din Ånd. 
 

Herre, du kaller fremdeles 
de små til ditt storverk på jord. 
Fortatt skal stammende vitner 
forkynne ditt evige ord. 
Tomme og fattige hender 
fylles med under fra deg. 
Sterk er den svake du sender 
på kallets og løftenes vei.

SALMEN   NORSK SALMEBOK NR 663  •  TEKST: Liv Nordhauge •  MELODI: Egil Hovland

VELKOMMEN til kirke 
gudstjenester & arrangement

PREKEN 

TEKSTEN
VINGÅRDSSØNDAGEN • 29. AUGUST 
 
7 Dersom en av dere har en tjener som er ute og 
pløyer eller gjeter, vil han da si til tjeneren når han 
kommer hjem fra markene: ‘Kom nå og sett deg til 
bords?’ 8 Nei, han vil si: ‘Lag til kveldsmaten, bind opp 
kjortelen og stå til tjeneste for meg mens jeg spiser og 
drikker. Etterpå kan du selv få deg mat.’ 9 Takker han 
vel tjeneren for at han gjorde det han var pålagt?     
10 På samme måte med dere: Når dere har gjort alt 
som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere 
og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.’» 
 

Luk. 17,7-10 
 

LESETEKSTER 
7 For Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land 
med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet som 
strømmer fram i dal og på fjell, 
 
11 Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og for-
sømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som 
jeg pålegger deg i dag. 12 Når du spiser og blir mett, når du 
bygger fine hus og bosetter deg i dem, 13 når ditt storfe og 
småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele 
din eiendom vokser, 14 vokt deg da så du ikke blir hovmodig 
og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av 
Egypt, ut av slavehuset. 15 Han ledet deg gjennom den 
store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et 
tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg 
fra harde fjellet. 16 Han lot deg spise manna i ørkenen, en 
mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde 
han for å ydmyke deg og prøve deg og så gjøre vel mot 
deg til slutt. 
    17 Du kan si i ditt hjerte: «Det er min egen kraft og min 
sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen.»         
18 Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft 
til å vinne rikdom. Slik vil han stå ved pakten som han inn-
gikk med dine fedre, slik han gjør også i dag. 
 

5. Mos. 8,7 og 11-18 
 
4 Når én sier: «Jeg holder meg til Paulus» og en annen: «Jeg 
til Apollos», er dere ikke da som alle andre mennesker? 
    5 Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp 
dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til.      
6 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. 7 Derfor er 
de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. 
Bare Gud er noe, han som gir vekst. 8 Den som planter og 
den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt 
eget arbeid. 9 For vi er Guds medarbeidere, og dere er 
Guds åkerland, Guds bygning. 
    10 I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunn-
vollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. 
Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. 
11 Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt 
er lagt, Jesus Kristus. 

1. Kor. 3,4-11TRENGER DU 
SKYSS TIL KIRKA?

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

DATO KL KIRKESTED ARRANGEMENT 
Søndag 29.8. 11:00 Fjæreparken Gudstjeneste for store og små  

v/Helge Spilling. Værforbehold 
Torsdag 2.9. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga  
Søndag 5.9. 11:00 Fjæreparken Presentasjonsgudstj. v/Helge Spilling. Værforbehold 
Torsdag 9.9. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Helge Spilling  
Lørdag 11.9. 11:00 Grimstad kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling 

Kun for inviterte 
Lørdag 11.9. 13:00 Grimstad kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling 

Kun for inviterte 
Søndag 12.9. 11:00 Fjære kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling 

Kun for inviterte 
Søndag 12.9. 13:00 Fjære kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/Helge Spilling 

Kun for inviterte 
Torsdag 16.9. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Tore Laukvik  
Lørdag 18.9. 11:00 Grimstad kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik 

Kun for inviterte 
Lørdag 18.9. 13:00 Grimstad kirke  Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik 

Kun for inviterte 
Søndag 19.9. 11:00 Fjære kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik 

Kun for inviterte 
Søndag 19.9. 13:00 Fjære kirke Konfirmasjonsgudstjeneste v/Tore Laukvik 

Kun for inviterte 
Søndag 19.9. 11:00 Fevik kirke Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Torsdag 23.9. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Trygve Bergland  
Søndag 26.9. 11:00 Fevik kirke Søndagsskolegudstjeneste v/Tore Laukvik 
Torsdag 30.9. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Helge Spilling  
Søndag 3.10. 11:00 Fjære kirke Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Søndag 3.10. 11:00 Fevik kirke Gudstjeneste v/Tore Laukvik  
Torsdag 7.10. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Helge Spilling  
Søndag 10.10. 11:00 Fjære kirke Gudstjeneste v/Helge Spilling  
Torsdag 14.10. 09:00 Fjære kirke Morgenmesse v/Hjalmar Bjerga  
Søndag 17.10. 11:00 Fevik kirke Gudstjeneste v/Tore Laukvik

HILSEN 
PRESTEN 

KAPELLAN  :  TORE LAUKVIK 

Spørsmålet stilles av Ola Bremnes i en sang 
med samme navn. Av gammel vane får 
spørsmålet får meg til å klappe meg på 
lommene for å kjenne etter. Skal man ta 
spørsmålet på litt mer alvor, så hører man 
først at Bremnes sin tekst handler om 
fyrlykter, om livet på havet, og om trygg-
heten lykta som lyser opp i mørket er. Likevel 
skal det ikke mye til for å innse at sangen har 
flere lag enn som så og det er lett å ende opp 
med fyrlykta som et bilde på Jesus.  

Dette er ikke et oppsiktsvekkende nytt 
bilde, men det ble aktualisert for min del av 
at dette skrives mens vi er på stabstur til 
Lindesnes, som jo også er kjent for sitt fyr.  

Vi trenger Jesus som ei fyrlykt i livet på det 
personlige plan. Et fast punkt som står støtt 
når alt annet i livet stormer, bruser og er 
kaos. Et lys å styre etter når vi ikke ser hvor vi 
skal gå eller har rotet oss bort. Men også et 
lys som tvinger bort mørket slik det enkelt 
skrives i salmen Tånhøye bølger går:  

Skjuler enn sorgens gys 
leden for meg,  
skinner dog lys av lys:  
Fred, det er jeg! 

Også som menighet og kirke er det nyttig 
og godt å tenke om Jesus som ei fyrlykt. Pan-
demien har gjort noe med kirka, både bygg 
og mennesker. Nå åpnes det hele opp igjen 
og vi må spørre oss hvor går veien nå? Det er 
mye som er usikkert i tiden som ligger foran. 
Noe blir sikkert som før, andre ting ikke. Noe 
blir nytt, noe blir borte. Nå får vi heldigvis lov 
å samles igjen og det er noe av det aller 

viktigste. Mange har savnet fellesskapene i 
kirken og selv om nye vaner har oppstått i 
tiden som har gått, har pandemien åpenbart 
viktigheten av fellesskap. Det er fellesskapet 
som gjør at kirken kan bli et hjem for 
mennesker. Et kategoriløst fellesskap samlet i 
troen på noe større enn seg selv, samlet i 
troen på Gud. Selve bygget står der for å 
romme dette fellesskapet med Gud og 
mennesker. Kirken kan på denne måten ses 
på som tårnet og huset der fyrlykta står.  

Ny kurser skal stakes ut, men målet er det 
samme og budskapet er det samme. Om vi 
som mennesker eller kirke ikke akkurat nå 
ser hvor veien går, er retningen likevel staket 
ut. Veien mot lyset, verdens lys, som skinner 
for å fordrive mørket, som gjør at vi ser hvor 
vi setter beina, som gir oss et håp som 
strekker seg ut av tiden, lenger enn livet, 
pandemi eller ei. Slik kan vi synge med i en 
av de mer kjente salmene som også bruker 
fyrlyset som en metafor for Jesus 

Midt i nattens mørke blinker 
Som et fyrlys Jesu navn, 
Og hver hjelpløs seiler vinker 
Inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger 
Høyt dets pris i himmelen! 
 
Navnet Jesus må jeg elske, 
Det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
Intet annet frelse kan

støtter lokalt ungdomsarbeid 
www.jjuc.no
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VI BYGGER STEIN PÅ STEIN

NYE FEVIK KIRKE 

STATUS 
pr. 20/8

FAMILIETURER HØSTEN 2021 
Familieturer er hyggelige turer der vi legger vekt på 
det sosiale. Vi samles først til søndagsskole/gudstje-
neste før vi tar turen til et sted i nærområdet. Kom 
og bli med i et hyggelig fellesskap! 
26. september: Start fra Fevik kirke kl 12.30 
24. oktober: Start fra Fevik kirke kl. 12.30. 
Sted og avreisetidspunkt kan endres. Følg Fjære 
menighet på Facebook for oppdateringer. 

ÅRETS FOTTUR  
GRANBUSTØYL - NUTEVASSHYTTA 
Årets fottur går i Setesdals austhei sør. 
Avreise fredag kl 1600 fra Fjære skole, vi kjører 
sammen i privatbiler, 4 i hver bil. 
Fredag 17. går vi 1- 2 timer inn til Granbustøyl. 4 km 
Lørda g 18.  går vi nordover til Nutevasshytta. 15,4 km, 
Søndag 19. går vi ned til nordenden av Birtedalen 11 
km.4-5 timer foruten pauser. Middag på Kvipt Gjes-
tegård (Spekematbuffe og rømmegrøt) 
før hjemreise. 
Helge prest gir oss ord for dag og natt. 
Turpris: 1500,- for Dnt medlemmer, 1740,- for ikke- 
medlemmer, inkluderer transport, overnatting, 
middag på hyttene og middag på vei hjem. 
 
Mer info og påmelding til Leif Hodnebrog, 97594772. 

Hilsen Fjære menighets turgruppe.

17.-19. 
sept

HØSTEN 
2021



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  
MORGENGRYET 
— Herre, sa St. Peter igjen og 
så henrykt ut over landskapet 
— morgenen er ditt ypperste 
verk! 

Dagen kom demrende 
frem i synsranden, den svevet 
sakte opp mellom skyene 
som et slags flyvende skip i 
blået med takkel og tau av 
bjart gull. Og innunder 
strakte markene seg med 
hvitkalkede hus i det fjerne, 
med kratt og busker og lange 
skygger, som lå og krøp i det 
våte gresset. Vinden tumlet 
yrvåken omkring og vekket et 
mylder av bitte små lyd, det 
kravlet i stråene, det summet 
i luften, en flokk sauer stod og 
breket i folden og skrek på 
gjeteren med sine hese stem -
mer og kunne ikke skjønne 
hvor han ble av. Og hele tiden 
så steg dagen, så sank det et 
fint gulldrypp mot jorden, et 
sakte glimmer fra himmelen 
og blået, et skinnende støv fra 
det evige selv. Og jorden lå og 
smilte tilbake og gav et lyst 
skimmer igjen — da St. Peter 
skulle se, bredte det seg et 
kornhav omkring. Han van -
dret frem mellom modne 
akrer, som strakte seg rundt 
ham så langt han så. 

Det var korntid med skur -
onn og høst. Det bugnet av 
grøde til alle sider, han gikk i 
et susende lys av korn, som 
vugget i tunge bølger for 
vinden og knitret og gnistret 
lystig i solen og hvisket med 
sine fulle aks. Og inn iblant 
stod valmuer og blusset med 
stille flammer av høyrød silke 
og gledet øyet med sin 
prydelige farve. De stod og 
hygget seg sammen med 
kornet og trivdes med det og 
dekket dets rot og var som en 
rød dugg langs bakken — 
kornet stod i den nesten til 
knes. Når øyet gled utover 
akeren, så brøt det røde igjen-
nom det gule, så spillet og 
sitret det innunder aksene og 
slo som med røde sommer -
fuglvinger og vinket med 
tusen røde smil. Og i det 
fjerne stod himmelen opp — 
dyp og blå mot den gule sæd 
og hvelvet seg velsignende 
over og tok det alt i sin åpne 
favn. 

Fra «Det gylne evangelium» 
GSS 2021, s. 245-247

FOR TANKE OG TRO 
FRA GABRIEL SCOTTS 

FORFATTERSKAP

Mosjon, misjon, bønn, 
fellesskap og opplev-
elser har stått i 
sentrum i 25 år.  
STI Fevik hadde sin 
første tur i 1996.    

 

Bakgrunnen var at Santal -
misjonen startet arbeid i 
Aserbajdsjan. Bjørn Wegge var 
utsending for Santalmisjonen 
og besøkte landsbyen Nich for 
første gang i 1994. Det var da 
svært få, selv i hovedstaden 
Baku, som kjente til udi-folkets 
eksistens. Wegge og hans 
reisekame rater reiste ut på 
«opp dagelses ferd», og da de så 
griser i gatene, skjønte de at de 
var på rett vei. De fikk møte 
ordføreren i landsbyen, som 
fortalte at de var et kristent folk 
som ikke trodde på Gud. I dag 
er situasjonen en annen. Det 
albansk-udiske kristne sam -
funn ble registrert som selv-
stendig kirkesamfunn i 2003 og 
en av kirkene i Nich ble gjen-
åpnet ferdig restaurert i 2006 
med god støtte fra Normisjon. 

Nå kan de samles i kirken, men 
foreløpig er ingen prester blitt 
ordinert, mye p.g.a. korona -
pandemien. Kontakt er opp-
rettet med Den syrisk-orto -
dokse kirken i Tyrkia og Syria. 
Da denne kirken ligger nær 
udienes røtter. 

 
STI-forening stiftet 

I Santalmisjonen hadde de 
stiftet Santalmisjonens Turist-
forening med internasjonal ut-
sikt, forkortet STI. På Fevik fikk 
vi lov til å stifte en lokalfor-
ening av STI. Det skjedde i 
1996. Den første turen gikk til 
Tysåsen etter gudstjenesten i 
Fevik Arbeidskirke søndag 25. 
august. 4 uker seinere ble vi 
med Kari Røyseth til Rjukan -
fossen i Tovdal i buss med Sig-
bjørn Henningsen som sjåfør.  

Turene fortsatte med ca 4 
turer hvert år. 2 om høsten og 2 
om våren. Noen år hadde vi en 
fest eller gudstjeneste i løpet av 
vinteren, men ellers har ak-
tiviteten vært i sommerhalv-
året. Fevik Arbeidskirke støttet 
også noen år udi-folket i 
Aserbajdsjan med penger og 
forbønn. 

STI er ikke en helt vanlig for-

ening, for de fleste samlingene 
er utendørs. Vi går på tur sam -
men, gjerne etter en guds -
tjeneste i Fevik kirke. 

Vi har vært til Rjukan fossen, 
Havrefjell og Veråsheia, i Ive-
land, Kalvehage neset og på 
Kalvild. Vi har vært på toppen 
av Lillesand, Grimstad og Fro-
land. Til og med Rallarvegen, 
Gaustadtoppen og Finnskogen 
har hatt besøk av oss.  Det er 
fint å dra på tur sam men. Vi får 
litt misjonsinformasjon på 

turene våre, vi ber for arbeidet i 
Aserbajdsjan og andre aktuelle 
emner, leser søndagens tekst, 
synger litt og vi samler inn 
kollekt.  

I løpet av 25 år har 98 turer 
blitt gjennomført og til sam -
men 1142 deltagere har vært 
med på korte og lange turer. 
Det blir flere.  

NB: Siste STI-tur i år blir til 
Einerfjell søndag 12. septem ber 
kl. 10.00.

Med fokus på Udinfolket i Aserbajdsjan i 25 år

gjentar sitt første turmål 
og vil samtidig feire 25 år 

Avgang fra Fevik kirke kl.10.00  
til Tysåsen søndag 29.august. 

Ca.kl.12 en enkel kirke/STI-kaffe inne i Fevik kirke 
med litt program og mulighet for  
å støtte arbeidet i Aserbajdsjan.  

Info fra Nich.  
Velkommen med på tur. 

STI Fevik

29. 
aug.

F ARNE MARTIN GIMSE 
tekst & foto


