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

Søndag 15. juli
8. søndag i treenighetstiden,
Mark 12, 37b-44
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste O. Hofsli

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
Moen Båtbyggeri kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 17. juni
Fredsgudstjeneste, Matt 16,24-27
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 24. juni
Jonsok, Matt 11, 6-14
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 01. juli
Risør Kirke kl. 10.00
Tekstmeditasjon – Kammermusikken

Søndag 08. juli
7. søndag i treenighetstiden,
Luk 19, 1-10
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste O. Hofsli
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 22. juli
9. søndag i treenighetstiden,
Joh 8, 2-11
Krabbesund Bedehus kl. 19.00
Sommerkveldgudstjeneste
I.Øybekk, Svein Skalvik.
Søndag 29. juli
10. søndag i treenighetstiden,
Matt 18, 21-35
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 05. august
11. søndag i treenighetstiden,
Mark 2, 23-28
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 12. august
12. søndag i treenighetstiden,
Luk 8, 1-3
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 19. august
13. søndag i treenighetstiden,
Luk 12, 41-48
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 26. august
Vingårdssøndagen
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Søndag 02. september
15. søndag i treenighetstiden,
Luk 10, 38-42
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Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 09. september
16. søndag i treenighetstiden, Matt 5,
10-12
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste A. M. Walla
Søndag 16. september
17. søndag i treenighetstiden,
Luk 7, 11-17
Frydendal Kirke kl. 11.00
Supersøndag I. Øybekk –
Høsttakkefest
Søndag 23. september
18. søndag i treenighetstiden,
Matt 8, 5-13
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk –
Bare for gøy kommer
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Søndag 30. september
19. søndag i treenighetstiden,
Joh 7, 14-17
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Gudstjeneste på Moen
10. juni.
I forbindelse med kystkulturuka
2018, arrangeres også i år
gudstjeneste på Moen
båtbyggeri. Gudstjenesten er til
vanlig tid kl 11.00.
Trefoldighet kantori fra Arendal
deltar med flott sang. Ellers
medvirker Albert Martin Walla
og Jan Egil Berg.
Ta familien med og møt opp.
Håper på skikkelig fint
sommervær denne søndagen

Slekt skal følge slekters gang
…
Døpte
Risør kirke
25.03 Johan Barmen Strand
01.04 Pelle Bjørseth
29.04 Magnus Jørgensen
Ingrid Halvorsen
13.05 William Tøtrup Taraldsen
Hedda Regina HavnåRyvind

Frydendal kirke
18.03 Didrik Batchelor Ausland

Søndeled kirke
22.04 Angelica Garcia Flaten
Isaksen
20.05 Magnus Nedrebø
Halvorsen

Vigde
Risør menighet
12.05 Vibeke Trasti og Marius
Fidje Hope

GAVER TIL
MENIGHETSBLADET.
Siden forrige nummer er
det kommet inn kr.1500 i
gaver til menighets-bladet.
Tusen takk!

Begravde/
Bisatte
Risør kirke/gravkapell/
kirkegård
24.02
01.03.
07.03.
16.03.
17.03.
18.03.

Ida Kristine Knutsen
Alf Heitmann
Inger Elise Holte Smeland
Øystein Paulsen
Kjell Louis Paulsen
Britt Elise Clementine
Finne
22.03. Lisbeth Paulsen Finne
01.04. Rose Marie Kristiansen
21.04. Harry Sivertsen

Frydendal kirke/kirkegård
28.03. Kåre Kittelsen
16.04. Kåre Aarseth
27.04. Jan-Egil Ausland

Søndeled
kirke/- kirkegård
07.03
28.03.
28.03.
19.04.

Karl Kristian Trulsvik
Else Marie Svensson
Anders Vestervik
Bjørn Taraldsen

Siden 2002 har «Fangenes testamentet» blitt delt ut. Da var det daglig leder og grunnlegger av Aktive
Fredsreiser, Helga Arntzen fikk ideen, sammen med Tollef Larsson om å dele ute en pris. Ønsket er å gi
denne prisen til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- og
fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest.
Helga hadde opplevd å være flykning og som hun sier: «Hjernevasket og lurt av politisk propaganda» og
Tollef satt i konsentrasjonsleir og de hadde ønske om å sette fokus på mellom annet spørsmålet: Hvis
konflikter ikke kan løses, hvordan kan vi leve med dem?
Så dette året går prisen til psykiater Lars Weisæth og for hans innsats innen området katastrofepsykiatri.
Gjennom forskning og terapi har Weisæth arbeidet for mennesker som i en krigssituasjon eller i det sivile
liv har erfart ondskap i form av traumatiske opplevelser. Prisen blir delt ut på Risørhuset på lørdag.
Den påfølgende søndag har det i flere år blitt arrangert Fredsgudstjeneste i Risør kirke, i samarbeid med
Fredshuset/ Aktive Fredsreise og slik blir det også i år. Denne dagen er Henrik Syse predikant, ellers vil
Bjørn Arntzen gi et lite glimt fra arbeidet
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En avskjedshilsen
fra Prostidiakonen
Å skulle takke av føles på en måte litt absurd. Det er jo ikke lenge siden
jeg begynte. Samtidig er det allerede snart 4 ½ år siden. Og om tida har
gått fort så har jeg fått treffe utrolig mange flotte, trivelige, kloke
mennesker som har lært meg nye sider ved livet. Det er så mange som
skulle takkes, og det er så mye å takke for. Gjestfrihet, vennlighet,
åpenhet, ærlighet for å nevne noe.
Da jeg ble spurt om å skrive denne lille betraktning ble jeg først bedt om å vektlegge 2 ting som var viktig
i mitt arbeid som diakon. Jeg ba om dispensasjon til å utvide til 3, og det ble innvilget.
For det første så kjenner jeg på en stor takknemlighet til alle i Risør jeg har fått møte til samtaler i sorgens landskap,
og andre landskap som det til tider kan være utfordrende å bevege seg i. Enten det har vært på hjemmebesøk, på
kirkekontoret eller i sorggrupper. Eller til en hyggelige prat i forbifarten på gata eller i en butikk. Jeg blir så imponert
over og glad for alle som klarer å finne en vei videre.
For det andre så kjenner jeg på en takknemlighet til Risør kommune, hjemmetjenesten og psykososialt kriseteam som
har brukt meg, utfordret meg, og gitt meg meningsfylte oppdrag. Det samarbeidet har jeg satt stor pris på. Og dere
har satt meg i forbindelse meg mange mennesker jeg ellers ikke hadde truffet. Skal jeg som diakon ha mulighet til å
bli god, så skjer det i beste fall ved at noen gjør meg god, bruker meg og utfordrer meg.
For det tredje så har det vært flott å være en del av Kirkekontoret i Risør i disse årene. Dere har tatt godt imot meg,
inkludert meg, og utfordret meg. Det har alltid vært godt å stikke innom kirkekontoret.
Så blir det en inspirasjonssamling, tredje året på rad, i Lindland skogskapell på Songe lørdag 2 juni kl 10-12. Meld
dere gjerne på til meg (97719173) eller Erik Lindland (924 25 876). Temaet i år handler om å finne håp. Og det er
gratis.
Så takker jeg av for meg med en avspasering, eller gjennomgang av prostiets alle 5 kommuner. Starter tirsdag 12 juni
i Holt, Tvedestrand. Går så Risør, Gjerstad, Vegårshei og avslutter gjennom Åmli den 5, 6, 7 eller 8 dagen. Vil noen
henge seg på, så er det bare å gå med.

Tusen takk for meg.

Per

Historisk fra
Arne Lauvhjell

Vår Far – Fadervår i ny form
Fadervår i den eldste Bibelen i Søndeled kirke (1550)

Årsmøtet i Søndeled menighet vedtok å gå over til oversettelsen fra den nyeste Bibelen for Herrens bønn. Det
gjelder i gudstjenesten, fra 1. juni av. Risør menighet har gått inn for det samme tidligere, og i
konfirmantundervisningen har forma med “Vår Far” vært i bruk lenge.
Historisk har ordstillinga variert i de første orda i den bønna Jesus har lært oss. Teksten står hos evangelisten
Matteus, kapittel 6, vers 9.
Her er en oversikt bakover i Bibel-utgavene:
2011: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.
1978: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig.
1930: Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;
1904 (i Alterboka 1920): Fader vor, du som er i himmelen! Helliget vorde dit navn;
(Fortsetter neste side)
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Små og store
skatter
Laila T. Stensvold

Altertavla i Risør kirke
At det en skriver skaper engasjement
er flott. Og når en presterer å skrive
ting som ikke stemmer er det godt å få
det korrigert. Så takk til dere som var
innom og fylte på med mer kunnskap
om altertavla i Risør kirke.

At jeg tenkte meg Peter
sittende helt foran er
både helt feil, og
dessuten på kanten til
å være respektløst i
forhold til den godeste
Peter. Den som kan sin
bibelhistorie vet jo
hvor han hadde sin
plass, ikke i periferien,
men ved siden av
Jesus, sammen med
Johannes. De to som
hadde blikk-kontakt
med hverandre,
opptatt av at Johannes
skulle spørre om det
alle lurte på, Hvem?
Hvem er han som skal forråde deg?
En på hver side av Jesus på bildet.
Det som virkelig er interessant er at
mens hele resten av bildet er
speilvendt er ikke disse to personene
det! Hvorfor det kan vi jo lure på!
Hvem er det da som sitter i
forgrunnen og ser ut av bildet? Det er
selvfølgelig Judas!

Under beina hans ligger hunden. Den
er et symbol på djevelen, og er
dermed med på å understreke
kampen i Judas sitt sinn. Enda har
han ikke helt bestemt seg, tvil og
ubesluttsomhet preger framstillingen,
kanskje mer på originalen enn Risørs
altertavle. Men hunden forteller om
at de vonde kreftene er til stede, og vi
vet at Judas snart vil reise seg og gå.

Det heter “Fader vår” på hele1900-tallet, men tidligere kunne det variere. En utgave fra 1820 (etter den danske
oversettelsen fra 1740) har: Vor Fader, du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn; “Himlene” samsvarer med den
greske grunnteksten, og er vanlig tidligere.
På 1800-tallet var det flere bibeloversettelser i bruk, den dansk-norske Bibel trykt i 1853 “efter en Bibel-Udgave fra
1589”: Fader vor! du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;
Og fra det Norske Bibelseskap (trykt i 1879) er nesten lik: Fader vor; du som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn!
Kristian 3´s Bibel fra 1550, som blei innført i norske kirker har “Himmelen” i entall: Vor fader i Himmelen. Helligt vorde
dit Naffn. Tilkomme dit Rige. (Hele teksten er i illustrasjonen på forrige side)
Den er oversettelse av Luther-bibelen fra 1545 som har: Unser Vater in dem Himmel! Den engelske King James` frå
1611 har det samme: Our Father og in heaven. Men den gamle latinske har Pater noster, som svarer til den greske
grunnteksten Páter hemon, og begge de har flertall “himler”.
Vi ser at ikke bare ordstilling, men også tegnsetting varierer, mellom punktum, semikolon og utropstegn etter hvert
ledd. Rettskrivingen varierer også i den eldste tida, men fra 1975 til 2011 har det ikke vært noen rettskrivingsendring
i norsk. Det er derfor noe en kan kalle “stilfølelse” som har avgjort om en sier “Fader vår” eller “Vår Far”.
Undertegnede lærte først 1930-versjonen, har så brukt 1975 i gudstjenester og undervisning, og vil nå naturligvis
bruke 2011 i gudstjenestene. Men på andakter er det etter min mening best å bruke den versjonen folk flest kan, og
det er 1975.
Og i “hjertespråket” mitt er den nynorske fra 1938 (u-endra i 1975) den beste: Fader vår, du som er i himmelen! Lat
namnet ditt helgast.
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Takk til Jorunn
Albert Martin Walla

Jorunn Myre har fått full jobb i
Skåtøy og Kragerø. 20 mai hadde
hun sin siste gudstjeneste hos oss
som vår organist.

Som kollega i 10 år så er det trist at
våre faste gudstjenester sammen nå
er kommet til en ende.
Så en liten takketale er på sin plass.
Takk for alle gode stunder med
planlegging og brainstorming på
hvordan skal vi få til dette. Så takk
for kreativitet. Å planlegge
Gudstjeneste med deg er på det beste
en spennende reise. Du har teft på
hva som vil kunne fungere og hva
som kan bli bra. Du er god å være i
prosess sammen med. For på denne
måten har vi fått til mye bra sammen.
Takk for at du alltid står på for det du
tror på. Når ting er vanskelig så er du
der rett ved siden av dine I løpet av
årene dine hos oss har vi fått oppleve
hvilken fremdragende musikker du
er. Jeg tror få av oss skjønte hvor
heldige vi var da du ble ansatt. Du
har skjemt oss litt bort med din
kvalitet på musikken. De som synger
sammen med deg har gjentatte
ganger fortalt hvor høy kvalitet det er
på musikken som kommer fra deg
når du sitter ved tangentene.

Du lytter til de du spiller for, jeg tror
det er noe av det som gjør at det er
nesten lettest å synge til.
EN annen ting som har vært viktig
for oss på Søndeled er måten du får
orgelet vårt til å lyde. Ingen andre
klarer å få orglet vårt til låte så
vakkert som du.
Takk for at du har brukt mye av våre
sangkrefter. Sammen har du gitt
menighetene mang en fantastisk
opplevelse. Måten du tar vare på
sangerne, unge og mer voksne, har
gitt dem trygghet i noe som kunne ha
vært skummelt. Det er jo ikke bare
lett å stå foran og opptre.
Takk for tålmodighet. Skiftene
kolleger og varierende muligheter for
å få ting til har du møtt med en
holdning om at dette kan vi få til, på
tross av stramt tidsbudsjett av og til.
Og takk for profesjonalitet. En
profesjonalitet som kan berge selv en
dårlig ide og prest på en dårlig dag.
Det siste året så har du studert
kirkemusikk. Det er stas å legge
merke til at du vokser som musikker.
Jeg trodde det skulle mye til å gjøre
deg bedre, men….

Konfirmanter i Frydendal kirke
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Takk for åpenhet og ærlighet i møte
med vanskeligheter. Det at du tør å si
fra gjør deg til en kollega som en
stoler på og er trygg på.
Takk for alle hyggelige
tilbakemeldinger og SMSer etter at vi
hatt forskjellige samlinger sammen.
Takk! - og jeg ønsker deg alt godt
for tiden fremover.

Felleskapskvelder på
Krabbesund bedehus
Datoer til høsten blir:
 6.september

18.oktober

22.november.
Fellesskapskveldene ønsker å gi
rom for samtale om ulike tema. Vi
starter med kveldsmat, så innleder
en om et tema, for deretter samtale
rundt borden. Vi er sammen fra kl
19 til 21. Det går biler fra RisørTemaet 6. september er
kalt «Brasil- landet med stor F».
Inger Øybekk informerer.
Sett av datoene og velkommen!

Vil du være med i
vår givertjeneste?
Inger Øybekk

Våre konfirmanter

Inne i dagens menighetsblad ligger
et brev som nettopp har denne
tittelen!
Det er et spørsmål om du vil være
med å støtte økonomisk barne- og
ungdomsarbeidet som drives i
Risør og Søndeled menigheter og
målgruppen er 0-18 år.

I den norske kirke kalles dette
arbeidet Trosopplærings-arbeid, I
våre menigheter er dette arbeidet
knyttet opp mot
trosopplærerstillingen. For tida er det
Laila Stensvold som leder dette
arbeidet, og mange kjenner henne fra
program som for eksempel Lys
Våken, Tårnagenter, Undrekvelder,
Etter Skoletid, Legoklubb,
konfirmant-leir og Ten-in kvelder…
Skal dette arbeidet blant barn og
unge fortsette som nå må inntektene
økes, derfor blir du utfordret i dag.
Vi er mange som har tilhørighet til
kirkene våre og det er naturlig at vi
alle er med på ulikt vis og bidrar. Vi
er ofte vant med at «staten betaler»,
men slik er et ikke, og minner om at
helt fra de første kristne begynte å
samle seg i små og større fellesskap
var de opptatt av å dele med andre.
De visste at det var velsignelse og
glede i å gi. Det prinsippet gjelder
fortsatt.
Menighetsrådene håper at du vil
være med å støtte
Trosopplæringsarbeidet, gjennom
denne stillingen, og melde deg som
giver. Størrelsen på beløpet
bestemmer du, også hvor ofte du vil
gi, men faste bidrag gir trygghet i
arbeidet. Den store Kirkebasaren i
august dekker en del av utgiftene til
dette arbeidet, pluss noe støtte via
Bispedømmet, men skal vi makte å
fortsette arbeidet som nå, trenger vi
altså din støtte.

Konfirmanter i Søndeled kirke

Konfirmanter i Søndeled kirke

Takk for at du vil melde deg som
giver.
Bruk brevet som ligger i dagens
menighetsblad, eller ring direkte til
Kirkekontoret: telf: 37150321, og
snakk med Eileen.

Konfirmanter i Risør kirke
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Hvorfor har vi
basar,
loppemarked og
auksjon?
Lill Jorun Bredal Larsen

Mange av dere som leser
menighetsbladet, vil merke seg at
vi har nokså sterkt fokus på
arrangementet som vi kaller Den
store Kirkebasaren. Men noen vil
kanskje spørre seg om hvorfor og
hva pengene egentlig går til.

aldersgrupper i menigheten, og
det er Åpen barnehage der to
dager i uka. Huset leies også bort
til kurs og samlinger av mange
lag og foreninger.
Pengene som kommer inn
fordeles altså mellom
trosopplærer/barne- og
ungdomsarbeider og drift av
Menighetshuset.
Vi håper du vil komme til en
hyggelig lørdag i august.

Den første auksjonen var i 1980,
og ble drevet for å kunne
finansiere byggingen av
Menighetshuset. Huset ble bygget
i stor grad på dugnad, men noen
fagfolk måtte inn og mye utstyr
måtte kjøpes.
Siden har auksjonen vært
arrangert hvert år. I begynnelsen
gikk alt til bygging og etter hvert
noe til drift av huset. Da dette var
ferdig i 1992 hadde menigheten
fått et morderne og gjeldfritt
bygg.
Auksjonen fortsatte og inntektene
har etter hvert blitt brukt til å
drifte huset og til å lønne
ungdomsprest-/barne- og
ungdomsarbeider stilling i
Det koster å drifte et så stort bygg.
Det må også være utstyrt for
offentlig bruk av mange slag. Det
varmes nå opp av det samme
varmesystemet som Frydendal
kirke, og radiatorer måtte
installeres. I fjor måtte det inn
nytt brannvarslingssystem, en
kostnad på ca. 60 000,-.
Menighetshuset brukes av mange
til selskaper, konfirmasjon,
dåpsselskap og mange
arrangementer for alle

Sommerkonserter i Risør kirke
De siste par år har det vært arrangert noen sommerkonserter i
Risør kirke. Sommersesongen i kirkene på Sørlandet er preget av
omreisende østeuropeiske ensembler og orkestre som lever av
konsertturneer. I vår kirke har det vist seg at disse konsertene
trekker noe folk, mens konsertene vi selv har arrangert ikke har
hatt publikum i det hele tatt.
Det arbeides derfor med noen nye planer om sommerkonserter i
Risør kirke slik at vi selv i større grad kan markedsføre og tilby
konserter som vi selv ønsker. Derfor er det ikke mange konserter
planlagt for sommeren, men noen blir det:

Risør Kirke 6.juli kl 18:00:
 Russisk-italiensk orgelduo Elena Kalashnikova and Luca
Massaglia.
Spennende konsert med kombinasjon av orgel og klaver. De
spiller også firhendig orgel!
Risør kirke tirsdag 24. juli kl. 19.30
 Malgorzata Milewska Sundberg - harpe
Roar Engelberg - panfløyte
En vakker musikalsk stund med antikkens klangfarger i ny
drakt. Se nærmere omtale av denne konserten på s. 12
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Lailas hjørne

Denne siste uka har jeg fått være med på to veldig hyggelige ting. Først var det

pinsefest for 4.klassinger, på torsdag i Risør, og fredag på Søndeled. Begge ganger
sammen med Albert.
Vi arrangerte bursdagsfest, for Pinse blir regnet som kirkens fødselsdag! (og jeg
skal si gjengen på Søndeled kan det med å synge bursdagssanger) Men vår
bursdagsfeiring tok form av en fortelling, - som vi var i hele tiden. Den startet ved
Genesaretsjøen der Jesus stekte fisk til vennene, så tok den oss videre til
Galileafjellet og en symbolsk rakettoppskyting så vi husker at Jesus forlot dem der.

Som disiplene gikk også vi tilbake til «byen», - og oppdaget at det var pinsefest der (og heldig for oss serverte de
pølser) Men etter at vi hadde spist gjorde vi som vennene til Jesus,- og gjemte oss på det øverste rommet,- veldig
varmt på det rommet i Risør! Det ble både vind og språkkaos når Ånden kom til disiplene! Heldig for oss gikk
disiplene ut, de var ikke redde lenger, og en fest for Ånden som kom som flammer måtte jo slutte med en kake med
«sprutelys». Dagens beste kommentar kom fra Erik: «Denne fortellingen blir bare bedre og bedre, jeg vil ikke at den
skal ta slutt jeg.»

For min del ble fredagen avsluttet på best mulig måte. TenIn er så heldige at vi får låne Erik og Hjørdis Lindland sin
fantastiske plass på Skuggestøl. OG med dette været, en zippline ut i vannet, badstue etterpå for de som ble kalde,
grilling og samling på «engleberget» ved kapellet ble kvelden perfekt. «Kan vi ikke overnatte her?» var det mange
som lurte på. Det er ikke lysten det står på for å si det sånn. - Tusen takk for at vi får lov å bruke stedet Erik! Og til
dere som ikke har vært der: Bli med neste gang Søndeled menighet har gudstjeneste i Lindland skogskapell.
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Nyansatt
kirkemusiker

Invitert med Gjerstad Storband. Da
begynte å få veien tilbake.

Albert Martin Walla

Motettkoret…

Jorunn Myre sin etterfølger er nå
klar. Han heter Jan Egil Berg og
kommer opprinnelig fra
Hallingdal. Nå skal han
kombinere norsk-undervisning på
videregående (innføringsklassen)
og organist hos oss. Jeg tok en
prat med Jan Egil for gi våre
lesere en liten presentasjon av vår
nye organist.

Vikar tjeneste kom på en snor..

For mange av oss så er Jan Egil en
mann som mange har blitt kjent med
siden han kom til Risør i 2012. Da ble
han ansatt som leder for kommunens
arbeid for mindreårige asylanter og
flykninger.
For meg så er det er trist at Jorunn
slutter, men jeg er veldig glad for at
det er Jan Egil som overtar. Han og
jeg har allerede fått hatt noen
tjenester sammen, og det har vært
meget bra så langt.
Men litt om hans kompetanse og
erfaring.
Jan Egil var organistvikar som 12
åring. Orgelet har med andre ord
fulgt ham gjennom store deler av
livet.
Han har Musikkutdannelse. Ferdig
hoved fag i musikk i 87.
Han fikk seg lektor kompetanse ved
og ta Medie og kommunikasjon
grunnfag og kristendom grunnfag.
Men sin første fulle organiststilling
fikk han i Aukra kyrkjelyd i 96.
Arbeidet med musikk har vært et
viktig kapittel i Jan Egil sitt liv, å
arbeide på folkehøyskole har vært et
annet. Han var en god periode rektor
vad Agder folkehøyskole i Søgne.
Engasjementet for flykninger er et
tredje og viktig kapittel i hans liv.
Han tok mastergrad internasjonal og
flerkulturell utdanning(Oslo).
Utviklingsstudier(Kristiansand). Han
har vært, og er, engasjert i Burma og
utviklingen der.

Utfordringene kom nesten på rad
etter dette.

Så det å spille i gudstjenester fikk han
tilbud om, men ikke så mye som han
kunne ha lyst til på tider.
Særlig rundt juletider kom savnet om
å lage musikk i kirken.
Musikk er blitt viktig igjen.
Han var med å starte radiokanalen
«Demokratic voice of Burma» og var i
den forbindelse invitert til 25 års
jubileet i høst i Rangoon
Det var hans engasjement for
flykninger som førte han til Risør
2012 Som ganske ny i jobben så
opplevde de at en av flyktningene
omkom i en badeulykke. Som leder
ble han på mange måter en
pårørende. Det ble et sterkt
samarbeid for å gjøre begravelsen så
riktig som mulig for guttens familie
og alle som var berørt.
Som tidligere organist så fikk han
igjen prøvd seg i begravelsen.
Måten Jan Egil, Øystein Birkeland,
Eirik Dørsdal og Jorunn Myre
gjennomførte det musikalske ble
sterk for oss som var med.
Kirkerommet i Frydendal har etter
dette betydd
mye, siden det
var her han på
mange måter
fant tilbake til
organisten i
seg.

Slik er det nesten også på privaten,
hele familien er glad i musikk. Kona
Britta synger, sønnen Bård spiller
trommer og datter Jorid synger også.
Så det at det av og til er
hjemmekonserter i Ringveien 41 er nå
nesten på vei på bli kjent.
Jeg spurte om hvilke instrument han
kan spille på så nevnte han: Piano,
orgel, trekkspill, gitar for nevne noe.
Rimelig allsidig på musikk gangere.
Han er glad i norsk folkemusikk.
Jazz og klassisk. Kan litt om mye.
Den Norske salmeboken har mange
gangere. Som han tenker at vi som
menigheter bør ha et forhold til og
skal få et forhold.

Vi gleder oss til tiden som kommer og
velkommen som en av våre
organister.

VED

Risør Menighet har i år som i fjor
hogd ved som de ønsker å selge.

Det ble slik at
han kjente litt
på lysten på
det å være
musikker
igjen.

Priser:
1 sekk furu à 60 l kr 50,1 sekk bjørk à 60 l kr 60,Fri tilkjøring innen Risør ved
bestilling av 10 sekker eller mer!
Levering blir mellom august og oktober!

Han ble med
Risør
musikkorps
sin Helaftens
konsert for
noen år siden.

Bestillinger kan sendes på
e-post til eileen@risor.kirken.no
eller ring 37 15 03 21.
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Konsert i Risør
kirke: harpe og
panføyte.
Tirsdag 24/7 kl. 19.30 kan du
få med deg en vakker musikalsk
stund med
antikkens klangfarger i ny drakt.
Malgorzata Milewska Sundberg harpe
Roar Engelberg - panfløyte
Dette er en variert konsert med
stor bredde i musikalske utrykk
og stemninger. Fra vakkert og
drømmende til virtuost og
ildfullt.
En stor del av programmet består
av impresjonistisk musikk av
komponister som: Satie, Debussy
og Ravel, i tillegg til
klassisk musikk fra Sør-Amerika,
av komponister som Villa-Lobos
og Ginastera, og renessansemusikk av Dowland og Ribayaz
med flere. Vi har også funnet
plass til noen noen vakre
salmetoner og evergreens, som
Cavatina av Meyers.
Roar Engelberg og Malgorzata
Milewska Sundberg har tatt opp
igjen et samarbeid som startet i
1983 på Sondre Bratlands LP,
''Den Blå Gleda’’. (nominert til
Spellemannprisen i 1984).

tallrike solister
innenlands og
utenlands. Hun har
nå tittel som
Doktor i
musikkunst fra
Fredrik Chopins
Musikkuniversitet i
Warszawa og
arbeider som
professor ved
musikkakademiet i
Lodz.
Roar Engelberg har som frilans
panfløytist i mange år hatt et fast
duosamarbeid med Stein-Erik
Olsen, professor i klassisk gitar
ved Griegakademiet, og tidligere
med Iver Kleive og Nils Økland i
forskjellige musikalske
prosjekter. Han har også hatt en
mengde solistoppdrag med kor,
korps og symfoniorkestre samt
samarbeidskonserter med
organister landet rundt og egne
konserter. Han har utgitt 17
allbum.
De to musikerne presenterer et
variert repertoar med klassisk
musikk som spenner fra
drømmende impresjonisme til
friske renessansetykker og
nyskrevne komposisjoner.
De to instrumentene kan spores
helt tilbake til antikken, gjennom
tekster i Bibelen og skulpturer i

De to musikerne har hatt hver
sine forskjellige musikalske
karrierer i mellomtiden:
Malgorzata M. Sundberg har i
hovedsak vært frilans
orkestermusiker og solist med
oppdrag i symfoniorkestre over
hele Europa. I tillegg har hun hatt
en rekke soloprosjekter og deltatt
i en mengde kammermusikalske
ensembler og samarbeidet med
12

det gamle Hellas, Egypt og
Mesopotamia.
Lyren og senere; harpen har
gjennom historien representert
det forfinede, dydige og åndelig
høyverdige, mens panfløyten har
stått for det folkelige, sanselige,
ustyrlige. En skulle derfor tro at
det ville være et utfordrende
musikalsk prosjekt å sette disse
instrumentene sammen til en
duo? Men harpens klare, varme
klang, kombinert med
panfløytens luftige urtone,
skaper en klanglig helhet av to
instrumenter som utfyller
hverandre og kler hverandre
særledes godt.
Størsteparten av stykkene er
transkribert fra andre besetninger,
ofte av utøverne selv.
Noe er også nyskrevet klassisk
musikk, som Henrik Ødegårds
Antiphona og Roar Engelbergs
egne solostykker for panfløyte.
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Full kirke under kulturnatt
Tor Morten Halvorsen

I år ble den offisielle åpningen av kulturnatt i Risør
lagt til Risør kirke. Alle kor i Risør var invitert til å
delta sammen med Risør Motettkor for å lage en
flott åpningskonsert. Kirken var fylt til randen. Til
og med på overgalleriene kom folk opp. Korene var
plassert på alle gallerier og foran i kirken og
sammen med pianist Erik Haugland Aasland ble
hele kirken fylt med musikk.

Konserten ble åpnet og avsluttet med
åpningskoret fra Carmina Burana av Carl Orff.
Ordfører Per Kristian Lunden holdt åpningstalen
og hvert kor fikk synge et stykke hver.
Arrangementet kom i stand i samarbeid med
Risør kommune.
(foto: Per Lunden)
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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

Leder av kirkelig fellesråd:
Øystein Lien
97 58 00 43 – oystel@frisurf.no

Prostidiakon:
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
3715 03 21 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jan Egil Berg
48253200
Menighetsforvalter Risør: Eileen Liborg Basma
3715 03 21 – eileen@risor.kirken.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
HVEM ER EGENTLIG JESUS?
Prost Ragnhild Eikeland Floberg

Husker du vennene som var på veg til Emmaus.
Så slår Jesus følge med dem uten at de skjønner at det er han.
De er overveldet over at han ikke har hørt noe om alt som har
skjedd i påska.
Vi kan vel også ha mange meninger om hvem Jesus er. Noen tar avstand fra
kirken og kristendommen pga opplevelser de har hatt enten hjemme eller ukloke
ting som har blitt sagt eller gjort i kirke eller på bedehus. Det er forståelig.
Vennene ber mannen som går sammen med dem bli med inn. Der skjer det noe
forunderlig.
Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.»
Da gikk han med inn og ble hos dem. 30 Og mens han satt til bords med dem, tok
han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. 31 Da ble øynene deres åpnet, så
de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 32 De sa til hverandre: «Brant
ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»
luk.24.29-3
Jesus kan overraske oss
også. Vise seg på en
helt annen måte enn vi
har forventet. Han er
større enn det bildet
mennesker klarer å
skape av ham. Ordene
våre.
Han kan også møte deg
og overraske deg.

Kunstmaleren Caravaggio malte dette bildet i 1601.
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