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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no

Søndag 08. april
2. søndag i påsketiden Joh 21,15-19
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 15. april
Søndag 11. mars
4. søndag i fastetiden Joh 3,11-16
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Årsmøte
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Årsmøte

Onsdag 14. mars
Risør Kirke kl. 11.00
HELgudstjeneste I. Øybekk.

Søndag 18. mars
Maria budskapsdag Luk 1,46-55
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.

Søndag 25. mars
Palmesøndag Matt 26,6-13
Risør Kirke kl. 11.00
Supersøndag I. Øybekk.
Søndeled Kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste A. M. Walla.

Torsdag 29. mars
Skjærtorsdag, Luk 22,14-23
Krabbesund Bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Fredag 30. mars
Langfredag
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 01. april
Påskedag
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

3. søndag i påsketiden Joh 10,1-10
Frydendal Kirke kl. 11.00
Supersøndag I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 22. april
4. søndag i påsketiden, Joh 13,30-35
Søndeled Kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste I. Øybekk og
A. M. Walla.
Frydendal Kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste A. M. Walla og
I. Øybekk.

Søndag 29. april
5. søndag i påsketiden Luk 13,18-21
Risør Kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste I. Øybekk

Søndag 06. mai
6. søndag i påsketiden Matt 7,7-12
Risør Kirke kl. 11.00
Konfirmasjons gudstjeneste
A. M. Walla.

Torsdag 10. mai
Kristi himmelfartsdag Luk 24,46-53
Krabbesund Bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 13. mai
Søndag før pinse Joh 3,16-21
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled Kirke kl. 11.00
Konfirmasjons gudstjeneste
A. M. Walla

Torsdag 17. mai
17. mai Matt 22,17-22
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Sandnes Bedehus kl. 12.30
Gudstjeneste I. Øybekk
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Søndag 20. mai
Pinsedag Joh 14,15-21
Frydendal Kirke kl. 11.00
Konfirmasjons gudstjeneste
I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Mandag 21. mai
2. Pinsedag Joh 6,44-47
Pinsevandring
Krabbesund Bedehus eller friluft.
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 27. mai
Treenighetssøndag Luk 10,21-24
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk,
frimurerlosjen

Søndag 03. juni
2. søndag i treenighetstiden
Joh 3,26-30
Sandnes Bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 10. juni
3. søndag i treenighetstiden
Joh 1,35-51
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 17. juni
Fredsgudstjeneste Joh 1,35-51
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk,
Henrik Syse

Fellesskapskveld
på Krabbesund
Bedehus
Velkommen på fellesskapskveld!
Våren 2018

Torsdag 19. april
Tema: «Hellig ro- Hellig uro»
v/Svein Skalvik
Kvelden starter med enkel
kveldsmat.
Alle kvelder starter kl. 1900
Arrangør: Risør menighet

Begravde/
Bisatte

Slekt skal følge slekters gang
…

Risør kirke/gravkapell/
kirkegård

Døpte
Risør kirke

Søndeled kirke

26.11 Dina Nicolaisen
07.01 Theo Kvesetmoen Sandnes
04.02 My Emilie Granjord
Reenskaug
18.02 Eir Hofsli Rødven

10.12
28.01
11.02
11.02

Henrik Kylland Moland
Jacob Milian Hødnebø
Theo Hellum Kristiansen
Vetle Aanonsen
Robbersmyr

Finn Sørensen
Inger Gundersen
Wilfred Helgesen
Birger Oddmund Omland
Lars Pedersen
Arvid Dahlstrøm
Egil Eivon Reinholt
Nicolaisen

Frydendal kirke/kirkegård

Vårens konfirmanter

18.11
07.12
03.01

RISØR 06.MAI
Maria Larsen
Sondre Christoffer Roer Tallberg
Oskar Sæthra Salvesvold
Stina Alfsen Nipe
Emil Næss-Markhus
Jonatan Østvand Simonsen
Henrik Sell Syversen
Isak Linnerud Hagane
Vida Marie Selen
Jonas Olsen Gjernes
Sol Hestø Rokvam
Maren Lunden Halvorsen
Maren Reiersen
Ingrid Sollie
Ingrid Kirkhusmo Sunde
Linnéa Maria Eliassen
Nils Lutsi Larsen
Erik Aamlid Solstad
Noah Kristiansen

19.11
21.11
26.11
09.12
12.12
02.01
25.01

FRYDENDAL 20.MAI
Therese Christensen Gruer
Arian Cotanas Salvesen Røinås
Mona Linnéa Mehlum
Daniel Liane Høivold
Øyvind Homme
Junevel Baconaje Barsanas
Christian Jakobsen
Emilie Pettersen Mykland
Mathilde Mork Trondal
Henriette Morka
Elisabeth Halvorsen Blandford
Benjamin Moland Kittelsen
Lilly Malene Heinonen Egeland
Eir Hofsli Rødven
Frida Vika Isaksen
Aileen Indstrand
Viktoria Henriksen

Espen Gregersen
Anne Margrethe Leiknes
Lars Lindstøl

Søndeled
kirke/- kirkegård
18.11
02.12
23.12
26.12
02.01
13.02

Øylaug Sigrunn Vik
Knut Kristian Olsen
(gravlagt i Sande)
Karoline Marie Hjellen
Randi Westgård
Kari Wenche Barmen
Arvid Blak

Sandnes kirkegård
16.12
25.12
27.12

Olga Helene Alme
Kai Havnå
Karin Henriksen

SØNDELED 13. MAI
Emma Therese Moen Lund
Stine Rotvik Hagane
Henrik Kylland Moland
Ingvar Torjesen Kveim
Kate Myra Mortensen
Solveig Reiersen Nilsen
Kittil Eikeland
Emil Frøyna-Leivann
Carina Frøyna Alfsen
Benjamin Walla

Hedda Ausland
Sigrid Dietrichson Børset
Camilla Karlsen Moland
Karoline Bjornes
Christian Wester
Anne Reiersen Torjesen
Pål Christoffersen Ramskjær
Henrik Barmen Sandnes
Martin Vika Basma
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GAVER TIL
MENIGHETSBLADET.
.

Siden forrige nummer er
det kommet inn kr. 45.500 i
gaver til menighetsbladet.
Tusen takk!

Påsken i kirkene våre
Skjærtorsdag og Langfredag i
Søndeled kirke

Påske i Risør.
Også dette året vil Risør kirke være pyntet til påske.
«Påske-kirken» vil allerede stå klar til HELgudstjenesten med påskevandring på onsdag 14.
mars kl. 11. Deretter følger barnehagene og deres
påskevandring.

Jesu offer, lidelse og død blir tydeliggjort i
gudstjenestene i Søndeled kirke Skjærtorsdag og
Langfredag. Tidsperspektivet er fra torsdag kveld til
fredag kveld.

Kommer du til kirke i påsketiden vil du møte
forskjellige stasjoner, som aller først fører tankene
våre mot inntoget i Jerusalem og palmegreinene som
ble brukt til å hylle Jesus som konge. Deretter blir vi
ført fram mot Skjærtorsdag, med et dekket bord,
brød og vin, som minner oss om at da ble
nattverdsmåltidet feiret for første gang. Det var også
her disiplene opplevde at lederen bøyde seg ned og
vasket føttene deres.

Skjærtorsdag blir illustrert med en vandring i kirka,
fra det jødiske påskemåltidet Jesus hadde med
disiplene til innstiftelsen av nattverden. Etter
nattverdshandlingen minnes vi Getsemane, og går
stille ut i mørket.
Langfredagens pasjonsgudstjeneste har hovedvekt
på Jesu lidelseshistorie, slik den står hos evangelisten
Johannes. Den starter torsdag kveld og natt, med
vandringen til Getsemane-hagen, Judas´ forræderi og
den dramatiske arrestasjonen av Jesus. Så følger
fredagen, med dom og død på korset, og til sist
gravleggingen, da håpet tilsynelatende er ute.

Fra måltidsfellesskapet blir vi ført videre til hagen,
hvor disiplene sovnet og Judas svikter sin herre ved å
kysse han på kinnet. Jesus blir tatt til fange, og tre
kors, en tornekrone og roser minner oss om Jesus
død. Til slutt, og sentralt i kirken møter vi
oppstandelseshagen. Dit kvinnene kom tidlig en
morgen og så at steinen var borte. Jesus var ikke død,
men han lever.
Derfor feirer vi Påske enda ett år, og du er invitert til
feiring og refleksjon. Alle dagene er det gudstjeneste
og alle dagene har ulikt preg.

Gudstjenester på
Søndeled

Gudstjenester i
Risør

Palmesøndag

Palmesøndag

i Søndeled kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste

i Risør «påskekirke» kl. 11.00

Skjærtorsdag

Skjærtorsdag
på Krabbesund bedehus kl. 11.00

i Søndeled kirke kl. 18.00

Langfredag

Langfredag
i Risør «påskekirke» kl. 11.00

i Søndeled kirke kl. 11.00

1.påskedag

1.påskedag
i Risør «påskekirke» kl. 11.00

i Søndeled kirke kl. 11.00

Vel møtt og god påskeuke!
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Små og store
skatter
Laila T. Stensvold

Altertavla i Risør kirke
Det er ikke bare bildet i seg selv, men
også hvordan det havnet nettopp her,
som gjør denne altertavla til en av
våre største skatter. For hvem kan
unngå å bli fasinert av historien?
Det som blir slått fast, bla i leksika, er
at ble det reddet fra et skip som
havarerte mellom Risør og Lyngør
på vei til Riga en gang på 1600-tallet.
Bildet ble kjøpt og gitt til kirken av
Isack Lavridttson Falck (d 1669) noen
anslår i 1667.
At bildet er basert på Rubens
berømte maleri av nattverden fra
1607 er hevet over enhver tvil. Til det
er likheten for slående.

Rubens nattverden, fra galleri Brera i Milano

I de fleste kilder antas det at maleriet
i Risør kirke er laget av en av Rubens
elever. Men hvorfor er det da
speilvendt i forhold til originalen?
Det kan være fordi den som malte det
ikke har sett på Rubens originalbilde,
men et kobberstikk, sannsynligvis
laget av

Boeticus a` Bolswert (Tom Nordahl,
Ton Workshop). Han ble født i 1585 i
Nederland, og var en mester i å
gravere kobberstikk til trykking, bla
kopierte han flere bilder av Rubens
som ble brukt til bokillustrasjoner.
I den prosessen ble først bildet
gjenskapt, dvs. gravert helt likt
originalen, på trykkplaten. Når det
skulle trykkes ble så det graverte
bildet påført trykksverte og deretter
snudd mot papiret. Avtrykket ble da
speilvendt av trykkplaten.
Speilvendt er også
altertavlen i Risør kirke
sammenlignet med
Rubens maleri. Men ellers
svært likt i komposisjon,
selv om mange detaljer er
forenklet. Fargevalget er
blitt varmere og figurene
litt stivere i formene, noe
som egentlig passer fint
inn sammen med de
stiliserte figurene vi
finner i resten av kirken.
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Men hunden er der, og boken som
ligger oppslått for å fortelle at denne
historien, den kan vi lese om i den
hellige skrift.
Jesus konsentrasjon og himmelvendthet er like sentral, han er helt
opptatt med det han er i ferd med å
gjøre. Disiplene som trenger seg på
for å se og forstå, - og det tankefulle
utrykket til han som snur seg og ser
rett på oss. Jeg har alltid tenkt at det
er Peter. Han sitter der og vifter med
sine nyvaska bein og prøver å få hode
og hale på det som
skjer, - uten å klare det.
Peter forstod ikke hva
Jesus gjorde før lenge
etterpå. Jeg er ikke
sikker på om vi heller
er i stand til å forstå.
Men vi kan glede oss,
både over det som
skjedde den gang, og
over alle
tilfeldighetene som
førte nettopp dette
bildet til vår kirke.

Fulltallig stab
Oddvar Hummelvoll

Da er staben i Risør prestegjeld
fulltallig. De to siste brikkene
"falt" på plass da Eileen Liborg
Basma og Lars Olav Hovland
ble ansatt senhøstes 2017. Risør
prestegjeld består som kjent av
tre kirker og to menigheter.
Som relativt ubeskrevne blad i
denne sammenhengen har
Menighetsbladet satt seg fore å
presentere de to litt nærmere. Vi
starter med damen, som skikk og
bruk er....
Eileen Liborg Basma er vokst opp
i Risør og har etter hvert slått
djupe røtter her, med husbond og
to barn. Hun er utdannet innen
reiseliv. I mange år hadde hun
stilling som rådgiver i det
velrenommerte reiseselskapet
Berg Hansen. De fleste årene var
Oslo tilholdsstedet. Så ble
Arendal arbeidsplassen.
Hun likte seg godt i denne
bransjen, men da det ble en
mulighet for en interessant jobb
med kortere pendling, slo hun til.
Hun er som sagt utdannet innen
service- næringen. På sett og vis
fortsetter hun der, men i et litt
annet spor.
Hun er ansatt som
menighetskoordinator. Det er en
mangfoldig jobb. Eileen liker å
omgås mennesker. Hun er
menighetens stemme og ansikt
utad. Om du ringer
menighetskontoret får du en
trivelig, forekommende stemme
på tråden. Møter du opp in
persona, får du god veiledning og
mottakelse samme hvilket ærend
du har.
Hun tar seg av
dåpsoppmeldinger, vigsler,
forbereder Menighetsbladet

sammen med Laila T
Stensvold. Når utgaven er
klar, gjør hun klart til
distribusjonen de frivillige
står for. Apropos frivillige.
Det er også i hennes
stillingsinstruks å
organisere de oppgavene de
mange frivillige i
menigheten tar seg av. Hun
er også ansvarlig for
annonser, og har i tillegg
oppdatering på Risør
Menighets Facebookside.
Hun håper å få tid til å
arbeide med menighetens
Hjemmeside. Arbeidslister
og bokføring av regninger
og bilag, er også hennes
domene. Eileen er også
sekretær for menighetsrådet
Vasking av Menighetshuset
står hun også for. I tiden
frem til påske går hun
trosopplærer Laila T
Stensvold til hånde i et
prøveprosjekt for
førsteklassinger: Legoklubben.
Etter skoletid blir de som vil
hentet og brakt ned på
Menighetshuset til litt mat og
trivsel med Lego.
Eileen trives utmerket i jobben sin
og gleder seg til å være med å
forme den sammen med de andre
i staben.
Lars Olav Hovland er den sist
tilsatte. Han er født og oppvokst i
Risør og bor på Nøysomheten
med samboer og to barn. Han er
utdannet platearbeider. Lars Olav
har lang fartstid i RMS som
montør av
søppelforbrenningsovner. Det har
ført han vidt omkring både innen
og utenlands. Derby og Glasgow
var basene for arbeidet i
Storbritannia. Han trivdes med
det, men det ble mye tid borte fra
familien. Etter hvert ble markedet
vaklende og jobben mere usikker.
Da stillingen som kirketjener ble
ledig, søkte han. Og gledelig nok
fikk han den.
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Lars Olav har et godt og vinnende
vesen. Han møter mange
mennesker i jobben sin, og det er
viktig med tilliten han
opparbeider. Han er en meget
hendig mann. Det kommer godt
med i en vidtfavnende jobb. Han
er svært glad for å arbeide
sammen med Ivar Tormod Eidet
og Einar Rundholt. Det er
trivelige og erfarne folk som
gjerne deler sin kunnskap. De "
tre musketere" får jobbene unna.
Fem kirkegårder har de ansvaret
for, og tre kirker. Noen oppgaver
er enmanns. Men litt større
operasjoner er de sammen om. De
er nettopp ferdige med å isolere
gulvet i Frydendal kirke. Der var
det en stor fordel å være flere.
Med snørike vintre som denne, er
det en godt å være to når graver
skal opparbeides og lukkes. Lars
Olav føler han har en jobb han
stortrives i. Det er stor variasjon i
oppgavene. Som nevnt graver han
graver og deltar i begravelser med
blant annet klokkeringing.

Det siste finner han spennende,
og det er noe han kan tenke seg å
lære mere om. Når det er
konserter eller andre
arrangementer i kirken, er det
hans jobb å legge til rette det
praktiske. Ellers har han sin gang
i kirken på søndager og ordner til
for gudstjenestene. Det er
lystenning, innstilling og styring
av lyd, ordne til for nattverd, dåp
og skiftning av alterduk.
Støvsuging og annen rengjøring
hører også med til jobben. Med
andre ord er det mangt å passe
på. Lars Olav er glad det er så
mange å spørre til råds.
Oppvarmingen av kirkene styres
pr data. Det var nødvendig å lære
seg den programmeringen også.
Han ser frem til vår og sommer
med beskjæring, plenklipping og
aktiviteter som er med på å
forskjønne kirkegårdene. Det
store prosjektet i vår er vaskingen
av Risør kirke utvendig. Det blir
garantert et skinnende resultat.

Det skjer på Frydendal menighetshus
Temakveld:
14. mars kl. 19.00
«Uønsket» - Erik Lunde
Overalt finnes det mennesker som er uønsket på grunn av hvem de er.
Vi kan alle bli valgt bort. Hva er et menneske og hva gir et menneskeliv
verdi? Erik Lunde har skrevet bok, og vil ta utgangspunkt i boka si.

Kulturkveld
13. april kl. 19.00
«Når våren ånder på li og fjel» - Oddvar Hummelvoll / Bernt Erik Tylden m. flere
Man får ta noen sjanser. I skrivende stund ser det ikke ut til vinteren har tenkt å slippe taket. Men- "Visst skal våren
komme".
Fredag den 13. april inviteres det til kulturkveld med vårens sanger som tema. Det blir god anledning til å delta i
kraftfull lovprisning av årstiden med Bernt Erik Tylden ved flygelet. Som alltid er det sang og musikk som er
hovedingrediensene på kulturkvelden. Hvilke solister som deltar er ikke helt spikret enda. Men det er kvalitet over
det som tilbys. Menyen er den samme som tidligere: Pizza, kaffe og is. Velkommen i Frydendal Menighetshus.
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Åpen barnehage
Laila T. Stensvold

Er dere klar over at det finnes et treffsted for babyer/barn og foreldre i
Risør? To dager i uken, hver mandag og onsdag fra 10.00 – 13.00 er det
Åpen Barnehage i kjelleren i Frydendal menighetshus.Dette er et gratis
tilbud til alle som er hjemme med små barn i området.
Her er det god plass til å leke, både for de aller minste, og
for dem som er litt større. At det er stas,- og utviklende, å
møte andre barn, er tydelig. At foreldre får muligheten til å
prate, utveksle erfaringer, drøfte problemer, bli kjent med
andres barn og knytte nye bekjentskap er like viktig. Både
barn og foreldre har mange «felles år» foran seg i
barnehage og skole. Vi spiser felles lunsj kl 11.00, og er det
mange nok «småttinger» blir det babysang for de som vil.
Hvem er det som går her?
De aller fleste har barn mellom 3 mnd – 1,5 år, men større søsken
er gjerne med av og til.
Hva forventes av de som kommer?
At en tar ansvar for egne barn, men også passer på at alle har det
greit. En er fri til å følge sitt barns rytme, og finne fram leker,
tegnesaker mm. etter behov

Pinsevandring-start fra Krabbesund Bedehus
Arne Lauvhjell

2. pinsedag går den tradisjonelle pinsevandringa til Historielaget fra Krabbesund skole til Trollbergvika. Om lag
den samme ruta blei gått i 1989, men motsatt vei.
I forkant er det gudstjeneste på Krabbesund Bedehus
ved undertegnede vikarprest.
Det er seks år siden forrige gang vandringa var på
Sandneshalvøya. Som i 2012 er det gudstjeneste på
Krabbesund Bedehus kl. 10.00 og vandringstart kl. 11.00.
Bilde: Fra rasten i Ønnvika i 2012, Foto: Ingvar Stenersen.
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Hel-arbeidet
Inger Øybekk
Mange har sikkert lagt merke til at i
Risør menighet inviteres det, med
jevne mellomrom, til noe som heter
HEL-gudstjeneste. Det er en
gudstjeneste som er tilrettelagt også
for folk med nedsatt
funksjonshemning. Siden 2013-2014
har diakoniarbeidet i kirken invitert
til julevandring, påskevandring og
gatefest. Til disse gudstjenestene
kommer det folk fra Risør,
Tvedestrand Åmli, Vegårshei og
Gjerstad.
I forberedelsene til HEL samlingene
har LINKEN og menigheten et godt
samarbeid. Brukerne er med på å
forberede samlingene, spesielt
dekoren i kirka og invitasjoner. HEL
arbeidet startet i Stavanger
bispedømme gjennom integreringsarbeidet, som ble sterkt prioritert i
bispedømmet. Vår tidligere
sokneprest Rune Rasmussen var med
i dette arbeidet som startet med den
første HEL konferansen noen
år tilbake i tid.

I høst ble gatefesten flyttet innendørs pga dårlig vær.

Nå arbeider Rune i vårt bispedømme
med å integrere og synliggjøre dette
arbeidet, nemlig å ta på alvor
inkludering av alle i våre menigheter.
Såkalt «Inkluderende menighetsliv»
er et av målene med arbeidet. Det
betyr for oss i Risør HEL-samlinger
hvor også de som ikke har spesielle
funksjonsnedsettelser er hjertelig
velkommen. Gudstjenestene er åpne
for alle og alle er velkommen Nytt av
året er SIMEN-gruppe på HEIMEN
Sandnes. Med samling en tirsdag i
måneden!.

Har noen lyst til å være mer engasjert
i arbeidet, så er det alltid plass til det.
HEL-visjonen er en utfordring til å se
alle mennesker som en ressurs og en
drøm om at kirken kan være en
bidragsyter til at dette kan skje, og
selv være et sted der drømmen leves.
Dette betyr igjen at HEL-arbeidet
handler om: Et helt menneske, et helt
samfunn, et helt liv, en hel kirke.
Dette arbeidet beriker vår menighet.
Takk til alle som gjør dette mulig.

Markedsdag på Søndeled skole 2. juni kl. 10.00
Stort loppemarked, basar med fine gevinster, åresalg, auksjon og matsalg.






Vi trenger mange lopper og gjenstander til markedet, og ber om at folk som har noe de kan være av
med eller ikke har bruk for, lar oss overta det. Antikviteter og gamle, fine ting er
svært populært. Det kan ellers være nesten hva som helst, vi tar mer enn gjerne imot det meste, men
ikke gamle hvitevarer eller ting som er i stykker. Gamle, utbrukte møbler er heller ikke omsettelig.
Ellers tar vi gjerne imot alt av inventar og utstyr av forskjellig slag, pene og hele klær, sportsutstyr,
verktøy, redskaper og leiker.
Tidspunkter for levering av gjenstander og lopper blir bekjentgjort i aviser, på plakater og på
Facebook.
Spørsmål om levering og henting kan gjøres til Jan Bjarne Wormli, telf. 975 44 972, eller Leif Blesvik,
telf. 913 74 559. Ta gjerne kontakt allerede nå!

Vi håper på god respons og stor giverglede,
og masse folk på markedsdagen!
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Lailas hjørne

I februar var det tårnagenthelg i Risør, med 10 ivrige agenter klare til å
løse små og store oppdrag. En tur opp i tårnet hører med, både i Risør
kirke for å se på klokkene og utsikten, og i Frydendal for å være med å
ringe inn til gudstjeneste. Ellers har agentene fokus på å løse oppdrag,
samarbeide, bli kjent i kirken og gå på symboljakt, men fremfor alt ha
det gøy! Her er noen bilder av det vi var med på.
På Søndeled var det dessverre litt for få som ville være tårnagent i år,
men de får tilbudet om å være med sammen med 2.klasse neste år.

Tårnagenthelg i Risør

Søndag var det
karnevalgudstjeneste
i Frydendal kirke, og
tårnagentene viser
her Inger hvordan
vennene til Jesus
hadde gjort klart
påskemåltidet på
den kvelden som vi
kaller skjærtorsdag.
Etter kirken ble
mange med bort på
menighetshuset til
fastelavnsboller, lek
og bilder fra lørdag.
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Flyktningen
som ble
hjelpearbeider
– Vann er selve livet, sier

Innocent Nigindu. Han flyktet
med familien fra en blodig
konflikt i Kongo. Nå er han en
stor ressurs for Kirkens
Nødhjelps arbeid i
flyktningleiren der han endte
opp.
– Uten vann finnes ikke noe. Vi
trenger det til å vaske oss, lage mat
og drikke, så den jobben jeg gjør her
er jeg virkelig stolt over, smiler
Innocent.
Navnet hans betyr «uskyldig», men
det er ingen uskyld å finne i
flukthistorien hans. Først måtte han
flykte da soldater kom til byen der
han jobbet. 85 prosent av de som var i
byen ble drept, hevder Innocent.
Han flyktet mot byen der han og
familien bodde, men etter to dager
kom soldatene også dit. Det skulle
vise seg at den beste løsningen var å
flykte til nabolandet Angola, litt
lengre sør i Afrika.
Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i
flyktningleiren Kakanda der Innocent
etter hvert fikk seg jobb som
koordinator for Kirkens Nødhjelp.
Nå passer han på at vannet alltid er
rent, at søppelet blir tømt og at
toalettene blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen
min til å hjelpe, og det er flott å
kunne støtte Kirkens Nødhjelp. Jeg er
kristen, og for meg er det viktig å
kunne hjelpe andre med de evnene
og midlene jeg har for hånden, sier
Innocent.
Han får en liten lønn for jobben han
gjør, men mye av drivkraften er
lysten på å gjøre noe godt for andre.
Han vet bedre enn de fleste hvor
viktig rent vann er, for under flukten
var det ofte at han ikke kunne drikke.

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin i flyktningleiren i Dundo i
Angola. Han er selv flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne jobbe for
Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre som har flyktet fra samme konflikt.
Og som mange andre
i leiren har han vært syk fordi han
har drukket urent vann.
Innocent er en av mange som hver
dag jobber for Kirkens Nødhjelp. I
landsbyer, byer, flyktningleirer og
kriseområder i en rekke land rundt
om i verden jobber Kirkens Nødhjelp
for å sikre tilgang til rent vann,
trygge toaletter, energi og mye annet.
For at maskineriet skal fungere
trenger man helter som Innocent.

Også i år skal frivillige over hele
Norge være med på å samle inn
penger til brønnboring,
latrinebygging og andre tiltak som
redder liv rundt om i verden. Også
du kan bidra når Risør og Søndeled
konfirmantene skal gjennomføre
årets aksjon, enten ved å være
bøssebærer eller å støtte aksjonen.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere
trengs det også hjelp fra norske
frivillige. Folk som ikke er på flukt,
men som i likhet med Innocent har et
engasjement og kompetanse til å
gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis
av slike frivillige med på å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid
gjennom Fasteaksjonen.
Og det er nettopp disse pengene som
gjorde det mulig å starte opp arbeidet
i Nord-Angola, raskt og effektivt. For
Innocent og over tusen andre
flyktninger i leiren har det vært
livsviktig hjelp.

Tirsdag 20 mars er det
fasteaksjon i Risør og
Søndeled. Ta godt i mot
konfirmanter og andre
som kommer på dørene
for å samle inn penger.
Husk: du kan også gi ved
sms eller vipps!
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Risør kirkelige fellesråd
Postboks 297, 4953 Risør Org.nr 976 992 008, www.risor.kirkrn.no
Daglig leder/kirkeverge: Ingvar Lillehammer
47 23 62 99 – i.lillehammer@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
45633400 – torgeir@risor.kirken.no

Sekretær: Annabelle Green Lundberg
3715 03 21- sekretaer@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
91 58 80 06 – lis-lei@online.no

Sogneprest: Inger Øybekk
94 43 35 20 – inger@risor.kirken.no
Sokneprest: Albert M. Walla
92 29.24 09 – a.walla@risor.kirken.no

Kirketjenere:
Ivar Tormod Eidet
90 12 97 70 – tormod@risor.kirken.no
Einar Rundholt – 90 51 04 43
Lars Olav Hovland - 993 96 648

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
95 09 88 07 – laila@risor.kirken.no
Prostidiakon: Per Emanuelsen – 97 71 91 73
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
3715 03 21 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jorunn Myre
90877081 – j.myre@risor.kirken.no
Menighetsforvalter,Risør: Eileen Liborg Basma
3715 03 21 – eileen@risor.kirken.no

Leder av kirkelig fellesråd:
Øystein Lien
97 58 00 43 – oystel@frisurf.no
Leder av Risør menighetsråd:
Marianne Rundholt
99 56 45 44 – mariannelillemor@hotmail.com
Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell
91 39 26 88 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:
Risør menighetskontor og
kirkevergekontoret

Søndeled
Menighetskontor

Kirkegaten 1
Tlf: 37 15 03 21, faks 37 15 22 54
Mandag – torsdag kl 09.00 – 12-30

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf: 37 15 61 31, telefaks: 37 15 62 00
Tirsdag kl 09.00 – 12.00

Det er ofte noen til stede utenom disse tidene
også, så bare prøv å ring eller kom innom.

Det er ofte noen til stede andre dager også. Er det
ingen på kontoret er telefonen viderekoblet til Risør

Risør og Søndeled menighetsblad
Utgis av Risør kirkelige fellesråd
Adresse: postboks 297,
Kirkegaten 1, 4953 Risør
E-post: eileen@risor.kirken.no

Frivillig kontingent kan innbetales til bladets konto:
2860.23.44586 – menighetsbladet
2860.19.01821- givertjenesten
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Tanker på siste side
VISS IKKE JESUS HADDE STÅTT OPP
Arne Lauvhjell

Vi kjenner fasiten, vi kan lese den
hos Paulus i 1. Kor 15,14:
er ikke Kristus stått opp, da er vårt
budskap tomt, og deres
tro er også tom.

SVINDEL
Hva viss mistanken hos de jødiske makthavere var riktig,
viss disiplene faktisk hadde gjømt liket, for så å hevde at
Jesus var stått opp fra de døde, slik han hadde sagt?
For det første så er det lite sannsynlig at de ville ha våga.
Det var all sjanse for at de ville ha blitt oppdaga, og fått
dødsdom for gravrøveri og sammensvergelse.
For det andre så ville en slik storstilt svindel ha krevd
Fra altertavla i Søndeled kirke. Bilde: A.L
planlegging og ressurser som disiplene ikke hadde.
For det tredje er det nesten umulig å forestille seg at de elleve, pluss mange andre av Jesu nærmeste,
deriblant kvinner og barn, at de ville ha kunnet holde sammen om å leve på, dø for og forkynne noe
de visste var løgn.
HVA BETYR OPPSTANDELSEN?
Svaret er ganske enkelt: Oppstandelsen betyr alt. Så enkelt, så vanskelig, så brutalt, så herlig.
Det er vanskelig å forstå at oppstandelsens realitet, mulighet eller umulighet, at det tilsynelatende
betyr så lite, i vårt daglige liv som kristne, og for de som står utafor.
Viss Jesus sto opp blir alle kirkas feil ubetydelige, viss han ikke sto opp blir alle kristnes gode
gjerninger og oppofrelser meningsløse.
Kristendommen står og faller med dette: Gikk Jesus ut av grava, oppstanden og udødelig? Eller var
det et rykte, framkalt av noen hysteriske kvinner? Ligger beinrestene ennå og smuldrer i ei gjømt
grav i Jerusalem?
Det er heilt uinteressant hvor mye trygghet, livskvalitet eller livsglede en kan få ved å være kristen;
viss Jesus fortsatt ligger i grava, så lever den kristne på ei løgn.
Det er like uinteressant hvor mange feil og mangler det er ved de kristne i dag og tidligere, eller hvor
undertrykkende kirkene har vært. Viss Kristus oppsto fra de døde, så er han sann Gud, han er
sannheten, han er veien, han er livet. Da tar kristendomskritikken feil. Da lever den ikke-kristne på ei
løgn.
HVA ER REALITETEN I OPPSTANDELSEN?
Uten trua på Jesu oppstandelse ville det ikke ha vært kristendom. Uten Jesu oppstandelse ville det
ikke ha vært noen kirke, ingen Hellig Ånd, og Gud ville ikke ha vært allmektig. Nå er han det, og han
er ”vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu
Kristi oppstandelse fra de døde!” (1 Pet 1:3)
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