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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Søndag 12. april
Påskedag, Luk. 24, 1-9
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Mandag 01. juni
2. Pinsedag
Pinsevandring Akland kl. 10.00
Sportsgudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 19. april
2. søndag i påsketiden, Joh. 21, 1-14 Søndag 07. juni
Frydendal kirke kl. 11.00
Treenighetssøndag, Matt. 28, 16-20
Påskesalmegudstjeneste
A.
Lauvhjell
Risør kirke kl. 11.00
Søndag 08. mars
Gudstjeneste E. Gryting
2. søndag i Fastetiden, Matt. 15, 21-28
Søndag
26.
april
Sandnes bedehus kl. 11.00
HEL-Simen gudstjeneste R. Rasmussen 3. søndag i påsketiden, Joh. 10, 11-18 Søndag 14. juni
Frydendal kirke kl. 11.00
2. søndag i treenighetstiden,
Søndeled kirke kl. 11.00
Samtalegudstj.
A.
M.
Walla
&
Matt. 3, 11-12
Sprell-Levende gudstjeneste A. M. Walla
E. Gryting
Risør kirke kl. 11.00
Søndeled kirke kl. 18.00
Søndag 15. mars
Fredsgudstjeneste E. Gryting
Samtalegudstj. A. M. Walla &
3. søndag i Fastetiden, Luk. 11, 4-28
Skuggestøl skogskapell kl. 11.00
E. Gryting
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Gudstjeneste R. E. Floberg
Søndag 03. mai
4. søndag i påsketiden, Joh. 16, 16-22
Søndag 22. mars
Risør kirke kl. 11.00
Maria budskapsdag, Luk. 1, 26-38
08. MARS KL. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Risør kirke kl. 11.00
Sanggudstjeneste på
A. M. Walla og E. Gryting
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Torsdag 26. mars
Risør kirke kl. 11.00
HEL-påskegudstjeneste
R. Rasmussen og E. Gryting
Søndag 29. mars
4. søndag i Fastetiden, Joh. 11, 45-53
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
A. M. Walla

Søndag 10. mai
5. søndag i påsketiden, Joh. 15, 1-8
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Søndeled kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
A. M. Walla og E. Gryting
Søndag 17. mai
Salme 127, 1-3
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Sandnes bedehus kl. 12.30
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 10.30
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 05. april
Palmesøndag, Joh. 12, 12-24
Risør kirke kl. 11.00
SUPERSØNDAG gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Lørdag 23. mai
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Frydendal kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Torsdag 09. april
A. M. Walla og E. Gryting
Skjærtorsdag, Matt. 26, 17-30
Krabbesund bedehus kl. 11.00
Søndag 24. mai
Gudstjeneste E. Gryting
Søndag før pinse, Joh. 15, 26-27
Søndeled kirke kl. 18.00
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Fredag 10. april
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Langfredag, Mark. 14, 26-15,37
Risør kirke kl. 11.00
Søndag 31. mai
Gudstjeneste E. Gryting
Pinsedag, Joh. 20, 19-23
Søndeled kirke kl. 11.00
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Gudstjeneste E. Gryting

Sandnes bedehus.
Øystein Birkeland SIMENgruppas faste trubadur,
leder sang. Organist Tor
Morten Halvorsen spiller.
Prestene Ellen Gryting og
Rune Rasmussen deltar.
Det blir kirkekaffe etter
gudstjenesten!

26. MARS KL. 11.00

HEL-Påskegudtjeneste.
i Risør kirke
Spesialprest
inkluderende kirkeliv Rune
Rasmussen, prest Ellen
Gryting og organist Tor
Morten Halvorsen m.fl.

19. APRIL KL. 11.00

Påskesalmegudstjeneste
i Frydendal kirke.
Begge organistene deltar.

01. JUNI KL. 10.00
Sportsgudstjeneste
m/ Pinsevandring
på Akland

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:

Risør kirke
12.01.20 Mia Stenersen Øren
Søndeled kirke
26.12 Sofie Leiulvstad Aanensen
26.01 Alma Stamsø Oren

Begravede/bisatte:

Risør kirke/ gravkapell/ - kirkegård
10.11 Reidar Andersen
12.12 Sigfrid Kristiansen
16.12 Unni Lise Nygren
23.12 Kristin Falstad Olsen
28.12 Astri Eeg
Frydendal kirke/ kirkegård
10.11 Svein Ellef Torskeberg
28.11 Norma Hjørdis Mathisen
14.12 Kjell Larsen
08.01 Arnold Knutsen
Søndeled kirke/kirkegård
06.11 Kari Kjellfrid Røyneland
Tarald Mykland
22.11 Lilly Olette Guttormsen
24.12 Karen Olinda Frøyna
04.01 Else Åsvik

KONFIRMANTER 2020
Risør kirke 03. mai
Casper Herigstad Halvorsen
Hannah Lunden Halvorsen
Emil Berg Røed
Oda Flåta Fagerbakke
Gustav Alvestad
Sofie Terese Sjaavaag
Lars Aasbø Lundberg
Neil Håvard Halvorsen Blandford
Mathias Andersen Lund
Victor Skarheim
Isabella Marie Chan Andersen
Ane Aamlid Solstad
Thea Alfsen Nipe
Emma Larsen
Linnea Vatne
Benjamin Lokander
Tomine Hope Aamo
Søndeled kirke 10. mai
Ludvig Frøyna-Leivann
Eivind Breien Børset
Sebastian Hegge Slåttekjær
Tora Kristin Haslum Myra
Ingrid Alice Hansen Hagane
Helene Røed Eikeland
Beate Ausland
Benjamin Olsen
Silje Mathea Isaksen
Frydendal kirke 23. mai
Johanne Bakke Karlsen
Simen Gloppe Hagane
Heidi Leonora Ilestad
Brynjar August Solberg-Mauseth
Gustav Simonsen Laukvik

Nestesvåg kirkegård
14.01 Inger Marie Hødnebø
Sandnes kirkegård
13.12 Kjellaug Johanne Bentsen
19.12 Rolf Norman Olsen

Gaver til
Menighetsbladet
Siden forrige
nummer er det
kommet inn
kr. 38.500,Tusen takk!

Vår nye kirkeverge
Av Arne Lauvhjell

Kirke- og båtinteressert Østfolding
Bjørn Hasselgård er
den nye mannen som
du vil treffe på
Kirkekontoret i
Kirkegata1.
Han flytta fra Askim noen
uker før kommunen blei en
del av Indre Østfold og før
hjemfylket hans blei innlemma i
Viken-regionen.
Han blir 57 år i mai, er født i
Fredrikstad og har bakgrunn
i Frikirken der. De siste 31
åra har han arbeidet i Den
norske
kirke som
menighetssekretær,
konsulent og kirkeverge i
Askim.
Han har vært med i
frivillig kristent arbeid
som taler, musiker og le
der, fra ungdomskor til
søndagskole og
konfirmantleir.
Hva slags “kristelige
interesser” har du i dag?
Det er misjon og
menighetsbygging. Begge
deler er realisert gjennom
engasjement for
menigheter i Tallin
(Estland), og arbeid for
Risør-kirken.
Vi spør hvorfor du
søkte deg til Risør.
Da Askim skulle slås
sammen med fire
andre kommuner til en enhet
på 45000 innbyggere syntes
jeg det ble for stort, og jeg
ønsket ikke å være felles kirkeverge. I den sammenslåtte
kirkeadministrasjonen fikk
jeg ansvaret for avdelingen
for økonomi og IKT.

Da muligheten dukka opp til
å komme til en
mindre kommune, som til og
med lå ved kysten, søkte jeg
og er svært glad for å ha fått
stillingen.
Kystbyen var tillokkende?
Jeg er jo oppvokst ved
sjøen, og har savnet den alle
årene i Indre Østfold. Det
første jeg gjorde etter å ha
fått meg leilighet i Buvika var
å kjøpe båt, en 21-fot bowrider som jeg gleder meg til å
bruke mye.
Så nå blir det sjøfiske?
Ja, og jeg fisker også i
ferskvann og går på jakt.
Ellers er jeg interessert i
bil (Toyota Lexus),
musikk, lyd, data og
fotball.
Jeg er trofast mot FFK, og
gleder meg over Liverpools
gode sesong.
Vi har sett at du er
trofast kirkegjenger i

Risør/Frydendal, og du har
også vært på gudstjeneste i
Søndeled.
Hvilke ønsker og mål har du
for arbeidet i Risørkirkene?
For egen del har jeg fått godt
inntrykk av
menighetene og de
ansatte, og jeg ønsker å bli
kjent med og gjøre en god
jobb for kirken i
Risør kommune. Her har jeg
tenkt å bli til
pensjonsalderen og leve livet
på Sørlandet.
Mitt mål er å legge til rette
for at flere kan bli kjent med
Gud.

Kirkevergen har et ryddig kontor;
det betyr ikke at han har lite å gjøre

TILBAKEBLIKK

Hellige tre kongers festen på Søndeled 5.
januar samlet full sal.
Mannskoret fra Gjerstad og Sannidal er
her på podiet.

Den nye pianoet på Sandnes bedehus
ble innviet under gudstjenesten 3.
søndag i Advent.
Tor Morten Halvorsen og Mari Hope er
fornøyde med nytt instrument.

Tårnagenter for 2. klasse i Risør ble
arrangert i Risør og Frydendal kirker
1. og 2. februar.
Det var 11 ivrige unger som deltok
både på hinderløype i kirka, spilte
orgel og ringte med klokkene.

Til siste stabsmøte
i desember med
Ingvar Lillehammer
som kirkeverge
hadde han stekt
flere hundre kjempegode smultringer!
Sokneprest Albert Walla takker for godt
samarbeid og god tjeneste for kirken i Risør.
Gaven fra de ansatte var masse praktisk
utstyr fra Felleskjøpet.

t

					TENIN

Nå er det TenIn 		
sin tur til å
komme i
«Lailas hjørne».
TenIn er en stor del av jobben min, med
ungdomskvelder annenhver helg,
dugnader og turer.

				

Lailas hjørne

Slik presenterer TenIn seg selv:
• TenIn er en kristen ungdomsklubb som
holder til på Søndeled menighetshus.
Vi møtes annenhver fredag kl. 19.00 –
22.30
• For å begynne på TenIn må du ha startet på ungdomskolen, men her er ingen
øvre aldersgrense. Vi synes det er viktig
at alle kan være seg selv, og miljøet er
inkluderende og åpent. Her er alle velkomne.
• TenIn er en selvstendig klubb med egen
økonomi, derfor selger vi mat, brus og
noe godteri, og er glade for alle som
betaler medlemskontingent på 50 kr i
halvåret.
• Vi har et eget styre, valgt av ungdommene, som sammen med voksenlederne
er ansvarlige for kveldene og klubbens
økonomi.
• Følg oss på Facebook: «TenInSøndeled»
Der kommer fortløpende info om kveldene, turer og dugnader

Så er det slik med TenIn, som med så mye
annet, at det er de som går der, og som er
aktive, som definerer hva klubben skal
være. Noen er innom i noen få ganger,
andre finner sin plass her flere år. Begge
deler er fint.
I år har vi vært gjennom et ordentlig skifte,
der den faste gjengen plutselig er erstattet
med helt nye folk, - og vi har fått inn en
stor gjeng åttendeklassinger og niendeklassinger fra både Risør og Søndeled.
Veldig gøy at de finner veien til oss! Heldigvis holder noen av de «gamle» stand!
Det er jeg som leder glad for.

Bildene er fra en kveld i høst.
Da var det «lag din egen pizza»-kveld,
hvert bord mekka sin variant, og det
ble stekt ti langpanner med pizza!
Det meste ble faktisk spist!

FASTEAKSJONEN 2020
at vi fikk vann, forteller Bate.
Da alle ble syke rundt han, bestemte han seg
for å ta grep. Etter å ha droppet ut av skolen i
to år for å hjelpe familien sin, har han satt seg
på skolebenken igjen. Han drømmer om å bli
lege, slik at han kan hjelpe syke folk. Akkurat
som de fikk hjelp da vannet ødela helsa.
Som lege kan jeg være til hjelp for
familien min og jeg kan hjelpe folk i landsbyen
min. Jeg kan kurere folk fra sykdommer og jeg
kan redde liv. Jeg vil gjerne forandre livet mitt
og lære mest mulig.

Vannet fikk Bate tilbake på skolebenken
Da folk ble syke av skittent vann, visste
14 år gamle Bate hva han skulle bruke
livet sitt til.
Av Anette Torjusen Foto Håvard Bjelland

Bate bor i Beseko i Etiopia. Her bor det 8000
mennesker. Men det kunne vært færre.
For noen år siden begynte nemlig folk å flykte.
De ble rett og slett syke av vannet. Den eneste
vannkilden de hadde, gjorde dem dårlige. De
delte den med dyr og innsekter, avføring og
skitt. Blodig diaré og alvorlige sykdommer
gjorde at de ikke turte å bo der lenger.
Men så fikk de rent vann av Kirkens Nødhjelp i
september 2018.
Legedrømmen
En av dem som digger at de har rent vann i
landsbyen, er Bate. Han er nemlig en utrolig
travel gutt. I tillegg til å ha mange plikter
hjemme, elsker han fotball. Og han elsker å
svette. Da er det godt med rent vann.
Jeg trener mye, det liker jeg. Både for
å holde meg i form, men også fordi det er gøy.
Spesielt liker jeg å spille fotball når det er mye
stress hjemme og mye å gjøre. Da trenger jeg å
komme meg bort litt, og da hjelper det å svette.
Etter at de fikk rent vann, ble helsa til folk
bedre også, understreker han.
Det er utrolig viktig med rent vann, for
det holder oss friske, smiler han.
Å få vann til landsbyen har ikke bare vært
enkelt. For at Bate og landsbyen hans skulle
få vann, måtte Kirkens Nødhjelp bore en 120
meter dyp brønn. 16 kilometer med rør måtte
graves ned og strekkes til landsbyen. Nå har
de 14 vannstasjoner og 68 hus har fått innlagt
vann på gården. Befolkningen har i tillegg lært
masse om hygiene og hvordan de skal
oppbevare og bruke det rene vannet.
Det har vært en stor forandring her etter

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Bate og andre skal få rent vann trengs
det hjelp fra mange norske frivillige. Hvert år er
tusenvis av frivillige med på å samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom
Fasteaksjonen.
Det er nettopp disse pengene som gjorde det
mulig å levere rent og trygt vann i Etiopia.
For Bate og tusener av andre mennesker har
dette vært livsviktig hjelp.
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
kirkene i Risør kommune skal gjennomføre
årets aksjon, enten ved å være bøssebærer eller
å støtte aksjonen.
TA GODT I MOT KONFIRMANTENE
31. mars kommer bøssebærerne hos oss.
Vi har de siste årene samlet inn flere ti-talls
tusen kroner hvert år bare i våre kommuner!
Men i fjor var det en merkbar nedgang. Det er
mindre vanlig med kontanter. Mange av våre
bøssebærere er konfirmanter. Da er det
hyggelig om noen har forberedt seg og tatt ut
litt penger til de menneskene som har det mye
vanskeligere enn oss.
Bøssebærerne kommer med tydelig merkede,
forseglete innsamlingsbøsser og god
legitimasjon.
I disse bankkorttider er det ikke alle som har
så mye kontanter, men da kan du få en liten
informasjonslapp av de unge om hvordan du
ved hjelp av noen tastetrykk på en telefon
allikevel kan få gitt for å gjøre en innsats for de
som trenger vår hjelp. De som av en eller
annen grunn ikke får besøk av en bøssebærer
kan bruke Vipps, 2426 eller gi en gave på
SMS: Send kodeord VANN til 2426.
Da gir du 200 kroner, som blir belastet i
telefonregningen din.

SVANESANG
Av Jan Egil Berg

Søndeledorgelet er ikke veldig gammelt til et
kirkeorgel å være, men instrumenter som er
bygd på femti- og sekstitallet har dessverre
kort levetid. Det var utslitt. For å hedre dette
instrumentet, som for så mange folk har vært
selve lyden av Søndeled kirke siden 1961, var
det invitert til svanesang søndag 02.02.2020.
Svanen synger ifølge sagnet vakkert bare en
gang i livet, nemlig like før den skal dø.
Kirkeorgelet har rett nok sunget både mektig
og vakkert i Søndeled kirke i over 50 år, men
det siste tiåret har det ikke vært å stole på.
Det var likevel viktig å ta farvel med orgelet
på en verdig måte. Tonene fra dette orgelet
har akkompagnert mange store begivenheter i
folks liv. De har invitert folk til å synge og til å
lytte. Tonene har lydt under dåp, i
konfirmasjoner, i bryllup og høytider.
De har også fulgt mennesker i sorg og i tunge
stunder.
Orgeltoner som har ledsaget menighetens
sang til jul, påske, syttende mai, bryllup og
begravelser hadde derfor en sentral plass
denne kvelden. Kirkeorgelet i Søndeled var
først og fremst bygget til liturgisk bruk.
Menighetssangen sto derfor i sentrum.
Risør motettkor og over 100 kirkegjengere fikk
synge sammen med orgelet i dets siste toner.
Organistene Tor Morten Halvorsen og Jan Egil
Berg spilte.
Tidligere organist i Risør, Jorunn Myhre,
presenterte fire korte verker fra
orgellitteraturen. Arne Lauvhjell kåserte om
svanens sang og om orgelet som skulle lyde
for siste gang.
Leder av menighetsrådet og orgelkomiteen;
Lars Lauvhjell, tok av seg hatten i takknemlighet for hva orgelet har vært og bidratt med
i 58 år. Svanesangen fokuserte ikke bare et
utslitt instruments siste toner.
Søndeled kirke får heldigvis et nytt orgel.
Søndagskonserten
var også en feiring
av de nye tonene
som snart skal bli
lyden av Søndeled
kirke.

Foto: Elen Lauvhjell

HISTORISK:
Slutt for det gamle orgelet i
Søndeled kirke
Av Arne Lauvhjell

Siste lyd i det gamle orgelet var søndag 2.
februar, og allerede dagen etter var
demonteringen i gang.
Dette orgelet blei inn-montert fra 19. juni 1961.
Det må ha gått raskt og greitt, for orgelinnvielsen
var allerede søndag 9. juli, som “utvidet aftensang”
ved sokneprest Andersen. Orgelkonsulenten Ivar
Olsen Ruud spilte.
Leverandøren var Norsk Orgel – Harmoniumfabrikk i Snertingdal, og prisen nådde svært
nøyaktig den avsatte summen på 80 000 kr.
Regningen lød på kr.79 222, og frakt kr. 650
(to lastebillass fra Gjøvik) kom i tillegg. Egelands
Verk stilte gratis med arbeidskraft og ekstra trematerialer.

2. FEBRUAR - Det gamle orgelet

DET NYE ORGELET
Av Tor Morten Halvorsen

1. uke i februar var en stor uke i orgelprosjektet!
Mindre enn 24 timer etter at orgelet lød friskt for siste
gang og det var fullt av mennesker i kirken, startet demonteringen. Spillepulten ble heist
først ned fra orgelgalleriet. Lars Lauhjell, Ingvar
Lillehammer og jeg fikk «æren» av å fire
spillepulten ned. Reemt Tuinmann, fra Reil
orgelbyggeri i Nederland, var arbeidsleder og
sammen med kirkegårdsarbeiderne har de
demontert og tatt ned det gamle orgelet i løpet av tre
dager. Lars Lauvhjell, som er formann i
orgelkomiteen, har samlet frivillige som har

Formann i menighetsrådet var disponent Ingar Rø, og han sendte regninga videre til ordfører Jakob
Vik.
Menighetsrådet hadde starta innsamling i 1956, og pengene gikk gjennom kommunekassa. Anbudsrunde var våren 1959, og kontrakt med orgelbyggeren ble skrevet året etter.
Det hadde vært to andre anbydere: J.H. Jørgensens Orgelfabrikk i Oslo, som hadde levert det første
orgelet, i 1896, og Vestres Orgelfabrikk i Haram på Sunnmøre. Jørgensens hadde kanskje den beste
kvaliteten, men lå over i pris. Begge disse firmaene opphørte i 1982. Norsk Orgel – Harmoniumfabrikk er ført videre som Norsk Orgelverksted i Snertingdal fra 1996.
Fasaden er satt opp av en lokal byggmester, i gråmalt panel.
Orgelet var på 16 stemmer, og hadde såkalt elektro-pneumatisk traktur som var vanlig fra ca 1930
til 1970. Så sent som til kirkejubileet skriver kantor Jostein Grolid i jubileumsboka: “Orgelet fungerer fremdeles bra i år 2000”.
Nå var det blitt et hanglete instrument, krevende og ustabilt, og lot seg ikke lenger reparere.
I gode stunder kunne det enda gi bra lyd, men det hadde dessverre ingen framtid.
Det er jo et instrument som har lydt ved de store anledningene, og det er vemod hos mange over at
det nå har “gått ut på dato”.
Som orgel har det dessverre ingen restverdi, i motsetning til det forrige, som var kjøpt for 2000 kr
i 1896 (tilsvarer 164 000 i dag) og blei solgt for 7500 (98 000 etter dagens pengeverdi) til Ramsund
kapell i Nordland, der det blei ødelagt ved en brann i 1970. Det orgelet hadde 6 stemmer.

6. FEBRUAR - DEMONTERT
NYTT ORGEL
jobbet kveldstid.
Alt har gått smertefritt og etter planen. Alle deler av det gamle orgelet er sortert og behørig
ivaretatt. Delene vil fraktes til Reil i Nederland og det som kan brukes vil få nytt liv i andre orgler.

Jeg hadde besøk av flere skoleklasser fra Søndeled skole som fikk se innsiden av orgelet på en helt ny

måte. Stor interesse og fasinasjon over hvor mange deler et orgel består av. Flere skoleklasser kommer
tilbake og får se hvordan det nye orgelet skal bygges opp. Det er viktig at bygdas unge får ta del i det
store prosjektet som nå skjer.
Det nye orgelet vårt står så og si ferdig i Nederland og er klar til å demonteres og gjøres klar for reisen til Søndeled. Bildet er fra forrige uke og viser en nesten ferdig fasade og svellverk som fortsatt
mangler noen piper. 1.strøk med grunningsmaling er foretatt og instrumentet skal males ferdig i
Søndeled i farger som passer til kirkens fargevalører. Jan Egil Berg, Kåre Nordstoga (vår orgelkonsulent) og jeg drar i slutten av Februar ned til Nederland for å høre og prøve orgelet og diskutere de
gjenstående detaljene rundt prosjektet. Når orgelet ankommer Søndeled i uke 10 starter den viktige
jobben med å tilpasse instrument og klang til kirkerommet.

FOR EI JULEGAVE!!!! FOR ET FLYGEL!!!!
av Jan Egil Berg

Julaften sto det som vanlig et pynta juletre
oppe til venstre mellom orgel og kortrapp i
Frydendal kirke.
Det som var uvanlig denne dagen var den
store pakka som sto til høyre, like under
prekestolen.
Den hadde gråpapir og rød sløyfe. Det var
julegava til Frydendal kirke og skulle åpnes
helt i begynnelsen av familiegudstjenesten.
Julepakka hadde fasong som et flygel, og
jammen var det et flunka nytt flygel som
organist Jan Egil kunne pakke opp.

På samme måte som i salmegudstjenesten
siste søndag før jul, blir dette en gudstjeneste
der menighetssangen har den viktigste
plassen. En vanlig gudstjeneste har ikke plass
til alle de flotte salmene som hører høytida til.
I salmegudstjenestene får vi tid og anledning
til å synge alle vers av enda flere av
salmebokas toner og tekster.

Flygelet har en varm og rik klang som er stor
og kraftig nok for det store kirkerommet.
Det gir fantastiske muligheter for musisering
med menigheten i gudstjenester og kirkelige
handlinger, for konserter i byens beste konsertlokale (byens katedral). Flygelet er allerede
tatt i bruk ved motettkoret sine øvelser.
Tirsdag 26. mai spiller det nye Bösendorferflygelet hovedrollen i motettkorets
flygelkonsert.
Men allerede søndag 19. april har det en helt
sentral rolle. Da skal flygelet ledsage menighetssangen i en salmegudstjeneste med
påsketidas salmer.

Velkommen til
HEL-påskegudstjeneste!

Det har blitt en fast tradisjon i Risør at vi ønsker velkommen til en åpen HEL-påskegudstjeneste i Risør kirke før påske. I år blir gudstjenesten torsdag 26.mars kl. 11.00
Her ønsker arbeidstagere og personalalet knyttet til Linken og de ulike bofellesskapene
særskilt velkommen. Gudstjenesten er
imidlertid åpen for alle. Så her er det bare å
komme!
På denne gudstjenesten har vi en påskevandring der vi stopper opp for påskens mange
merkedager og hendelser. Vi synger påskens
kjente sanger og noen nye som passer inn i
vandringen. Arbeidstagerne på Linken har også
malt påskeegg som vi skal pynte årets påsketre
med i Risør kirke, det er et høydepunkt du kan
får være med på.
Sett av formiddagen og vær hjertelig
velkommen! Her hører vi alle med!
På gudstjenesten deltar spesialprest for
inkluderende kirkeliv Rune Rasmussen,
prest Eller Gryting og organist Tor Morten
Halvorsen m.fl.

VED

Risør menighet har hogd ved
som de ønsker å selge.
Priser:
1 sekk furu á 60 l kr. 60,1 sekk bjørk á 60 l kr. 70,1 sekk finkløvd osp til opptenning á 60 l kr. 70,Fri tilkjøring innen Risør ved bestilling av 10
sekker eller mere!
Levering mellom juli og oktober!
Bestilling: 371 50 321 el. eileen@risor.kirken.no
KONSERT - TORE THOMASSEN
Tirsdag 21.april kl. 18 på Sandnes bedehus
SIMEN-gruppa i menigheten
inviterer alle.
Tore er en kjent sanger,
tekstforfatter og komponist
som klarer å formidle på en
måte som inkludere alle i
sine konserter.
Dette blir en opplevelse for
alle aldere! Alle hjertelig velkommen!

FELLESSKAPSKVELDER
Krabbesund bedehus
26. mars kl. 19.00
”Håp” v / Ellen Gryting
22. april kl. 19.00
“Hva viss Jesus ikke har stått opp?”
v/ Arne Lauvhjell

ÅRSMØTE
RISØR MENIGHET
Torsdag 19. mars kl. 19.00
Frydendal menighetshus
ÅRSMØTE
SØNDELED MENIGHET
Torsdag 12. mars kl. 19.00
Søndeled menighetshus

Arne Lauvhjell forteller om
Maria-er i Bibelen

NY KIRKEGÅRDSARBEIDER/KIRKETJENER
FRYDENDAL
Av Ellen Gryting

Frode Rønningen begynte som
kirkegårdsarbeider hos oss 2. januar, og
vi er glade for at mannskapet er
komplett!
Frode bor i barndomshjemmet sitt på
Øysang er gift og har to barn. Øysang er et rolig sted på vinteren, men på sommeren yrer det
av hytteturister.

For tiden er Frode engasjert med byggingen av
nytt handicaptoalett og orgel på Søndeled. Han
sier han var spent på hvordan det ville utfordre
ham å være graver på kirkegården, men forteller at det har gått veldig greit. Det har vært
en god start i ny jobb med en mild vinter uten
strøing og snømåking.
Vi ønsker deg velkommen og glede i arbeidet!

Frode har bakgrunn fra industrien som
platearbeider og sveiser. I industrien har han
vært på oppturer og nedturer, permitteringer
og en konkurs. Nå ønsket han å prøve noe nytt
og det betyr mye for ham å ha arbeid i nærmiljøet uten så lang reisevei. Frode forteller at det
er en ganske annerledes jobb han har gått inn
i nå. Det er gode kolleger og et variert arbeid,
og litt uvant å være mer synlig enn i tidligere
jobber. Som kirketjener har han ansvar for
Frydendal kirke, for renhold og praktiske oppgaver knyttet til kirken og for kirkegården.
Han har også ansvar for kirkegården på
Sandnes.

LEDIG ANNONSE PLASS
TA KONTAKT!

LEDIG ANNONSE PLASS
TA KONTAKT!

Risør kirkelige fellesråd

Postboks 297, 4953 Risør. Org.nr 976 992 008, www.risor.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge: Bjørn Hasselgård
900 86 911 – bjorn@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
456 33 400 – torgeir@risor.kirken.no

Saksbehandler: Annabelle Green Lundberg
371 50 321- sekretaer@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
915 88 006 – lis-lei@online.no

Vikar for sokneprest: Ellen Gryting
971 41 856 – ellen@risor.kirken.no

Kirketjenere:
Ivar Tormod Eidet
901 29 770 – tormod@risor.kirken.no

Sokneprest: Albert M. Walla
922 92 409 – a.walla@risor.kirken.no
Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.kirken.no

Frode Rønningen – 371 50 321
Lars Olav Hovland - 371 50 321

Prostidiakon: Svein Birger Schøgren
913 04 872 – sbs@tvedestrand.kirken.no
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
371 50 321 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jan Egil Berg
482 53 200 – janegil@risor.kirken.no
Menighetskoordinator Risør:
Eileen Liborg Basma
371 50 321 – eileen@risor.kirken.no

Leder av kirkelig fellesråd:
Ole Henrik Grønn
920 99 585 – ole-henrik.g@hotmail.com
Leder av Risør menighetsråd:
Lill Jorunn Bredal Larsen
908 91 229 – lilljo.larsen@gmail.com
Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell
913 92 688 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:
Risør menighetskontor og
Kirkevergekontor

Søndeled
menighetskontor

Kirkegaten 1
Tlf.: 371 50 321
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12-30

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf.: 371 50 321
Tirsdag kl. 09.00 – 12.00

Det er ofte noen til stede utenom disse
tidene også, så bare prøv å ringe
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

Tanker på siste side
«Sannelig,
Herren er på dette stedet,
og jeg visste det ikke!»

			

			

Jakob hadde flykta hjemmefra fordi han hadde lurt til seg førstefødselsretten og
farens velsignelse, som storebroren Esau egentlig skulle hatt. Esau ble rasende og
Jakob måtte flykte for livet. Hele fortellinga er å lese i 1. Mosebok.
Da Jakob var på flukt fra sin bror Esau etter å ha bedratt ham, hadde han en
drøm. Han så en stige reist mot himmelen, i stigen steg Guds engler opp og ned.
Plutselig sto Gud Herren foran ham. Ikke med bebreidelse for det gale Jakob hadde gjort, men med velsignelse: «Se, jeg vil være med deg og bevare deg overalt hvor
du går …» sa Gud til Jakob. Da Jakob våknet skjønte han at han var på et hellig
sted: «Sannelig, Herren er på dette stedet, og jeg visste det ikke». Jakob satte opp
et alter, med den steinen han hadde brukt som pute. Og han kalte stedet Betel,
Guds hus.
For Jakob var Guds hus det stedet hvor han fikk et møte med det hellige. Det var
ikke i en bygning med fire vegger, men nærmest et vilkårlig sted som kunne vært
hvor som helst. Jakob markerte stedet hvor han opplevde sitt møte med Gud ved
å sette opp et alter. Jeg tror at hvis vi hadde markert alle de stedene noen hadde
opplevd et møte med det hellige, så ville det blitt mange altre rundt om i verden på
ganske så overraskende steder, langt flere steder enn det finnes kirkerom.
På Diakonhjemmet høyskole var det et bønnerom. På alteret i bønnerommet var
det en skulptur, en sovende Jakob, og fra hodet hans gikk det en stige like til
taket. Stigen symboliserte forbindelsen mellom himmel og jord. Denne koblingen
mellom Jakobs drøm og diakonien gjorde inntrykk på meg, jeg synes den var overraskende. Men hvis jeg kunne plassere et alter de gangene jeg har opplevd et møte
med det hellige, så ville flere av dem gått rundt på to bein.
Bønn:
Gud i himmelen.
Noen dager kjennes det ut som himmelen
er nærmere jorden enn den pleier.
Jeg ber om at i dag blir en sånn dag.
Amen.
			

Fra boken: 157 bønner.

