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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Søndag 28. juni

4. søndag i treenighetstiden,
1 Kor. 9, 24-27
Frydendal kirke kl. 11.00
E. Gryting

Søndag 05. juli

I disse tider er det vanskelig
å si noe om hvordan det blir
med feiring av gudstjenester.
Her følger en oversikt over
hva som opprinnelig er
planlagt framover. Vi
kommer til å annonsere både i
avis, på vår hjemmeside
(www.risor.kirken.no) og på
Facebook når vi begynner
igjen.
Søndag 24. mai

Søndag før pinse, Joh. 15, 26-27
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
A. Lauvhjell

Søndag 31. mai

5. søndag i treenighetstiden,
Matt. 7, 15-20
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
A. Lauvhjell

Søndag 12. juli

6. søndag i treenighetstiden,
Luk. 5, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting

Søndag 19. juli

7. søndag i treenighetstiden,
Luk. 15, 1-10

Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting

Søndag 26. juli

8. søndag i treenighetstiden,
Matt. 6, 9-24
Risør kirke kl. 11.00
A. M. Walla

Pinsedag, Joh. 20, 19-23
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
A. M. Walla

Søndag 02. august

Søndag 07. juni

Søndag 09. august

Treenighetssøndag, Matt. 28, 16-20
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 14. juni

2. søndag i treenighetstiden,
Matt. 3, 11-12
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting
Skuggestøl skogskapell kl. 11.00
A. M. Walla

Søndag 21. juni

3. søndag i treenighetstiden,
Luk. 14, 15-24
Frydendal kirke kl. 11.00
Innsettelse av E. Gryting

9. søndag i treenighetstiden,
Matt. 11, 28-30
Risør kirke kl. 11.00
M. Wohlenberg

Søndeled kirke kl. 11.00
A. M. Walla
Konfirmant 2021 presentasjon

Søndag 30. august

13. søndag i treenighetstiden,
Matt. 25, 14-30
Risør kirke kl. 11.00
HEL-gatefest
E. Gryting

Søndag 06. september

Vingårdssøndagen, Matt. 20, 1-16
Risør kirke kl. 11.00
Konfirmant 2021 presentasjon
E. Gryting

DATOER Å MERKE SEG:
23.08

Presentasjon av Søndeleds 2021
konfirmantene i Søndeled kirke
kl. 11.00.

30.08

HEL-gatefest i Risør i Kirkegata.
Gudstjeneste i Risør kirke først
kl. 11.00.

06.09

Presentasjon av Risørs 2021
konfirmanter i Risør kirke kl. 11.00.

10. søndag i treenighetstiden,
Luk. 5, 27-32
Risør kirke kl. 19.00
M. Wohlenberg
Søndeled kirke kl. 11.00
A. Lauvhjell

Søndag 16. august

11. søndag i treenighetstiden,
Matt. 23, 37-39
Risør kirke kl. 19.00
E. Gryting

Søndag 23. august

12. søndag i treenighetstiden,
Matt. 6, 24-34
Risør kirke kl. 11.00
E. Gryting
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Gaver til
Menighetsbladet
Siden forrige
nummer er det
kommet inn
kr. 900,Tusen takk!

Slekt skal følge slekters gang
Begravede/
bisatte:
Risør kirke/gravkapell/kirkegård
09.02 Solveig Egeland Paulsen
15.02 Solveig Svendsen
24.03 Inger Margrethe Isaksen
31.03 Leif Kittelsen
13.04 Knut Ånon Nilsen
30.04 Sigvard Fossaa
Frydendal kirke/kirkegård
17.02 Knut Karl Johnsen
23.02 Ole Linnerud
07.04 Christian Olesen
09.04 Jan Otto Jensen
30.04 Jonny Reidar Grande
Søndeled kirke/kirkegård
16.03 Roar Antonsen
27.03 Kaare Ansgar Olsen
06.04. Hilda Andersen

Døpte:

Risør kirke
01.03 Mikkel Vibstad Snipen
Sophia Vibstad Snipen
Severin Larsen Kals
Frydendal kirke
19.04 Ingeborg Svenning
Håvard Thorstensen Wang
Søndeled kirke
26.01 Alma Stamsø Christoffersen
Feil etternavn i blad nr. 1
– Beklager!
08.03 Torbjørn Pedersen Gjernes
Jonathan Vangstad

Vi tilrettelegger i
alle våre bygg etter
de offentlige
smittevernstiltaka
i forbindelse med
Koronapandemien.

Nestesvåg kirkegård
10.03 Oddvar Hødnebø

MOTETTKORET - ENDELIG

Sjelden har sangerne i
Motettkoret vært
gladere når de har
ankommet øvelsen.
Tirsdag 5.mai var det
åpnet for at halve koret
kunne samles i Frydendal
kirke for å synge igjen.
Koret har bestemt å gå
forsiktig frem og passer på
å overholde de rådene som
til enhver tid gjelder. Det

ble derfor en annerledes
øvelse med korister spredt
rundt i kirkerommet.
Men etter 6 magre sanguker
var det godt å oppleve det å
kunne synge sammen i
levende live igjen. Endelig!
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Ellen Gryting - vår ferske sokneprest
Av Laila Stensvold

Mange av dere har
allerede blitt godt
kjent med vår nye
sogneprest, hun har
jo vært vikar siden i
høst. Men nå er hun
fast ansatt, og vi
satte oss derfor ned
på kontoret for å
grave litt dypere i
hvem denne dama er.
«12 kjappe» gav oss
en liten pekepinn på
hva vi kan vente oss:
Ellen har jobbet både som
sykepleier og prest, og har
for tiden både leilighet i Oslo
og nykjøpt eldre hus i
Grimstad. Det gjør en jo litt
nysgjerrig.
Hva er den største forskjellen
på presteyrket og
sykepleieryrket Ellen?
Jo, når du går av skift som
sykepleier, da går du av,
det du skulle fortsatt med
er gammelt neste vakt. Som
prest følger en opp sin egen
tråd dagen etter. En har
eierskap, en planlegger og
gjennomfører menighetsarbeidet, gjerne sammen med
andre. På sykehuset er det
ferdigdefinerte arbeidsoppgaver som skal
gjennomføres, hvem som gjør
dem er ikke viktig.
Oppgavene er ikke
personlige. Menneskemøtene
er personlige, men ikke
arbeidsoppgavene. Og det er
mer løping som sykepleier,
å gå på do eller spise har en
sjelden tid til mens en er på
jobb.

12 kjappe:
Pasta eller pizza? Pizza
Klassisk eller pop? Klassisk
Bil eller motorsykkel? Sykkel
Isbad eller fallskermhopp? Å nei! Det må bli
fallskjermhopp...
Katt eller hund? Katt
Holde slange eller edderkopp? Fyttigrisen...ingen...liten
edderkopp kan gå
Iskrem eller sjokolad? Sjokoladeis
Sommer eller vinter? Sommer
Bukse eller kjole? Bukse
Kaffe eller te? Kaffi! Royal Malabar!!!
Pusse opp eller kjøpe nytt? Pusse opp!
Hva er det beste med å være
prest?
Svaret kommer
kontant: Jeg får jobbe med
det som betyr mest for meg i
mitt liv! Jeg liker å lese,
studere, tenke,- og nå får jeg
til og med betalt for det! Og
så kommer jeg inn i et
fagmiljø og et
menighetsmiljø.
Å bli kjent med Risør har vært
det beste med å være prest
her.
Ja, du må jo trives i Risør
siden du søkte jobben som
sogneprest etter å ha jobbet
som vikar her et halvt år?
Ja, Risør er en fin by! Jeg
må jo innrømme at jeg var litt
skeptisk før jeg begynte.
Har jo vokst opp i Gjerstad,
og tenkte at jeg ikke kunne
være prest på min egen
heimplass, det ville bli for
nært og for tett på, for kjent.
Jeg hadde de samme
tankene om Risør, har røtter
og slekt her også, bla har
mormor vokst opp på Øya.
Men det har gått så fint! Jeg
har virkelig blitt tatt imot som
en av våre. Det er noe med
kulturen. Her er det nedpå og
roligere enn i Oslo.
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Når jeg er i en sorgsamtale
f.eks. Prøver å få vite litt
om hvordan moren deres var
som person, og de sier «hun
var grei» så skjønner jeg det.
Det handler om språk og
hvordan en utrykker seg. Og
her kan du så lett finne en
plass å være litt for deg sjøl!
Har tatt med meg nistematen
og spist lunsj på Den hvite
flekken.

Men savner du noe fra
Oslo-livet?
Nei! Det er ingenting i Oslo
som ikke er her. Pause. Men
jeg savner kaffen! Royal
Malabar! Kjøper alltid med
meg tre pakker kaffebønner
når jeg er innover, og
rasjonerer. Nå er jeg snart
tom!
Alt kan jo ikke være bare bra
med å være prest heller, hva
er det verste med
presteyrket?
Ellen må tenke seg litt om,
drar litt på det. Jeg liker best
å være ute,
treffe folk, så det kan fort bli
litt kjedelig å sitte med det
administrative, registrere
arbeidstid og sånt. Det
tyngste må være å
komme med dårlige
nyheter, som dødsbudskap.
Liker best når ting går bra.
Hva er det flaueste du har
opplevd som prest? Ellen
flirer, og drar en lang historie
om en dårlig dag som
kulminerte med å sitte med
åpen buksesmekk under en
sorgsamtale. Det ble såpass
mye latter på kontoret at
Bjørn stakk hodet ut fra sitt
og lurte på hva han hadde
gått glipp av.
Vi har hørt rykte om at du
lar telefonen ringe litt lenge
før du tar den, er det noen
spesiell grunn til det?
Ellen ler: Jeg har lagt inn
Motettkoret som ringetone,
må jo høre litt på dem først!
Du har en lenestol på
kontoret, en sånn en der
du kan legge beina høyt og
slappe av, har du brukt den?
Nei! Nytt lite flir.
Men hva liker du å holde på
med? Hva gjør du en dag du
har fri?
Å være heime sammen med
familien, tantebarnet på 4 år,
det er fint. Da går jeg inn i

detta lille barneuniverst og
glemmer alt anna.
Og så er det fint å kjøre sykkel. Jeg er glad i å være ute,
uten at jeg er så friluftsmenneske. Men å gjøre noe
ute, padle kajakk f.eks er
nydelig, den rolige rytmen
opp og ned. Å være ute og
jobbe er også fint. Slå plen,
kutte kvist, sånne ting, jeg er
ikke typen som ligger og soler
meg.
Har du noen turtips?
Vet dere at Gjerstad menighet
har egen MC-gruppe? De drar
på tur sammen etter
gudstjenester, det har jeg
tenkt å være med på.
Fint om noen fra Risør også
ville være med der. Ellers er
Stangnes ei perle! Savna
fjella der da jeg var i Oslo.

At menigheten kan være et
sted der alle kan finne sin
plass, kjenne at en kan være
heime, uten at en blir pressa
til å tru noe en ikke har lyst
til å tru. Vi er så ulike. Noen
er intellektuelt sultne, andre
liker egentlig best å sitte ute
og fiske. Men er det noe alle
mennesker har felles så er
det det at vi er skapt og
elska av Gud.
Ingenting anna betyr noe.
Er det en plass en ikke skal
kjenne på stress, press og
prestasjonskrav så er det i
kirka. At den kan være en
frisone for alt sånt, og et sted
der mennesker møtes på
tvers, det er noe jeg drømmer
om.

Men som huseier, hva er
favorittrommet ditt, og
hvorfor?
Kjøkkenet! Stedet for å sitte
og drikke kaffe og skravle.
Hva er utfordringen med å
bo i hus på landet i forhold til
leilighet i byen? Musefeller!
Ja, ikke fellene, men å ta ut
musa da.
Vi begynner å nærme oss
slutten av praten og lurer på
om Ellen har noen
favorittsalme eller sang?
Det må nesten bli «Deg å få
skoda». Den hadde jeg som
ringetone i mange år, før
motettkoret. Det er noe med
klangen i folketonen, som
treffer godt.
Hva tenker du framover?
Hvilke drømmer har du for
menigheten?
Jeg elsker generasjonstreff!
Den kom uten betenkningstid, men hun utdyper: Tenk
deg barneperspektiv og de
gamles visdom i samme rom!
Alle typer mennesker samlet,
sause oss mer sammen. Ellen
tenker litt. Dette er viktig.
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Insettelse av Ellen
Gryting som ny
sokneprest i Risør blir
søndag 21. juni i
Frydendal kirke kl. 11.00.

Alle hjertelig velkomne,
men plass begrensning
pga corona.

DEN STORE
KIRKEBASAREN

Blir noe mindre i år.
Årets Kirkebasar skal foregå
lørdag 22. august. På grunn
av Korona-pandemien, må
den bli noe begrenset. Vi vet
ikke ennå sikkert
hvilke restriksjoner som
gjelder i august, men det er
nokså sikkert at vi må ha
tiltak for å hindre smitte i
lang tid.
Men det blir basar, vi
begynner med loddbøker som
vanlig. Trekningen vil foregå
lørdag 22. august i
Frydendal menighetshus.

I tillegg til mange ﬁne
gevinster, har vi mye ﬁnt å
selge. Basarklubben har vært i
sving fram til vi måtte slutte å
møtes i midten av mars.
Det ble produsert noen
ﬂotte tepper i quilte-teknikk
og andre håndlagede varer
som vi har for salg.
I tillegg har vi vedsalg som en
del av salgsvarene.
Vi kan ta imot smålopper,
men ber om at dere tar
kontakt med kirkekontoret for
å avtale levering.
I år blir det ikke loppemarked
hvis ikke situasjonen endrer
seg vesentlig.
Menighetsrådet har funnet ut
at det er stor mulighet for at
det kan bli vanskelig å
gjennomføre auksjon og har
derfor bestemt allerede nå at
den avlyses i år.
Her er eksempler på
diverse salgsvarer vi kan
friste med!

VED

Risør Menighet har i år som i fjor
hogd ved som de ønsker å
selge.
Priser:
1 sekk furu à 60 l kr 60,1 sekk eik à 60 l kr 70,1 sekk finkløvd osp til opptenning à 60 l kr
70,1 sekke gran à 60 l kr 50,Fri tilkjøring innen Risør ved
bestilling av 10 sekker eller mer!
Levering blir mellom juli og oktober!
For bestilling
e-post:
eileen@risor.kirken.no
eller
ring: 37 15 03 21.
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Det blir heller ikke
møbel-lopper eller store ting i
det hele tatt.
Heller ikke en storstilt kafé
er noe vi kan planlegge for,
men håper at hvis været blir
bra, kan vi selge kaffe og
vaﬂer m.m. ute på
Kirkebakken.
Det blir altså basar med
mange ﬁne gevinster, som
vanlig også hagebenk.
Loddene må selges i forkant.
Salg av forskjellig artikler
kan også sees og kjøpes i
perioder nede på
kirkekontoret i Kirkegt. 1.

Min salme
Av Lars Lauvhjell

Når en blir spurt om å dele en salme
med leserne av Menighetsbladet, er ikke
valget helt lett. Norsk Salmebok
inneholder hele 899 salmer - mange
kjente og kjære, og mange med tekster
og innhold som gjør dem spesielle for
oss av ulike årsaker.
Men denne gangen måtte det bare bli
«Gud signe vårt dyre fedreland», skrevet
av Elias Blix i 1890.
1 Gud signe vårt dyre fedreland og lat det
som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell
til strand og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu, som kristne det kan seg søma!
2 Vårt heimland i mørker lenge låg, og
vankunna ljoset gøymde. Men, Gud, du
i nåde til oss såg, din kjærleik oss ikkje
gløymde. Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde.
3 Og Noreg det ligg vel langt i nord, og
vetteren varer lenge; men ljoset og livet i ditt
ord, det ingen kan setja stenge.
Om fjellet er høgt og dalen trong, ditt
ord har å her sitt Gjenge.

Faren omkom på sjøen da Elias var liten, men
mot alle odds klarte han å skaffe seg teologisk
embetseksamen, og ble professor i hebraisk.
Han var også kirkeminister i Johan Sverdrups
regjering 1884 – 1888.
Blix har skrevet mange fine salmer,
«No livnar det i lundar» er også blitt folkeeie.
Det er flere grunner til at jeg velger nettopp
Fedrelandssalmen. Det er en salme som de
fleste kjenner, jeg pugga den på skolen (det er
jeg glad for i dag!) og vi sang den ofte der, ikke
bare på 17.mai. Da måtte vi alltid reise oss og
stå ved pulten. Salmen har en sterk tekst som
samtidig både er storslått og enkel, med en
jordnær og lett forståelig bildebruk. Den har
også en fengende melodi som er lett å synge.
Salmen har egentlig sju vers, her tar jeg med
vers 1-2-3 og 6-7.
Tillit til at Gud kan hjelpe og vil oss vel, og
kjærlighet til fedrelandet, preger teksten.
I salmen ber vi om Guds velsigning over landet
og folket vårt. Sjelden har akkurat det vært
viktigere å be om enn nettopp i disse tider,
med truende koronavirus, et nedstengt Norge
og dystre økonomiske utsikter.
Det er en fin tradisjon at denne salmen synges
på 17.mai og ellers om våren, men i år har den
større aktualitet enn på lange tider. Nå trenger
virkelig landet vårt Guds velsigning og omsorg.

6 Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje
verja by og land, kan vaktmann oss ikkje
tryggja. Så vakta oss,
Gud, så me kan bu i heimen med fred og
hyggja!
7 No er det i Noreg atter dag med vårsol og
song i skogen. Om sædet enn gror på ymist
lag, det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd, til groren ein
gong er mogen!

Elias Blix var født på Sandhornøya i
Gildeskål i Nordland,
og vokste opp under små kår som sønn av
en fisker og småbruker.

Bilde hentet fra nrk.no
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HISTORISK:
Okkupasjonsminne:
Risør kirke for 75 år siden
Av Arne Lauvhjell

Smitte-restriksjonene i vår har vært sammenlikna med forholda under okkupasjonen. Det
lever ikke mange som husker følelsene våren
1940, men som utdraget fra boka ”Den Hellig
Ånds kirke i Risør 1647-1947” viser, så kan de
to situasjonene ikke sammenliknes.
Forfatteren av det kapitlet vi siterer fra er
klokker Erlend Skoglund. Soknepresten i Risør
fra 1934 var Steen Meum, etter krigen ble han
i tillegg prost i Aust-Nedenes prosti.
Den beskrevne gudstjenesten var sannsynligvis
søndag 14. april.
Fotografiet viser interiøret, der bl.a.
lysekronene er erstatta av kvite kupler, og
alterbildet er trygt forvart et annet sted. Korset
på svart bakgrunn et lånt fra Bedehuset.

Første (og siste?) Drive-in-gudstjeneste
på Søndeled
Alt fungerte greit da Søndeled menighet
hadde Drive-in-gudstjeneste på Skoleplassen
søndag 3. mai.
Det kom 24 biler og 6 motorsykler og noen
satt med god avstand på knausen, så det ble
65 tilsammen.
Med nedrulla vinduer var de i bilene med på
sangen, påskesalmer og mai-salmer, ledet av
organist Tor Morten Halvorsen og
forsangerne: Judith Moen, og Per Arne
Sjåvåg, pluss klokker Lisbeth Leivann.
Været var ideelt, særlig for sokneprest Albert
Walla som satt midt ute på plassen med
miksepulten og ansvaret for høyttalere og
8

RISØR KIRKE OG MENIGHET UNDER
OKKUPASJONEN 1940-1945
Den første gudstjenesten i kirken etter
tyskernes overfall på landet vårt, ble på mange
måter underlig. For det første besto
flesteparten av forsamlingen av menn. De fleste
av byens kvinner, barn og gamle var jo
evakuert til landdistriktene. Krigen hadde
snudd opp-ned på alt, og det slo den
kirkesøkende med en gang at selv ikke kirken
var som før. Saken var at kirkevergen, lærer
Knut Sigurdsen, hadde sørget for å få fjernet
en del av kirkens uerstattelige inventar til
steder som en måtte regne med var mindre
utsatt enn Risør. …
… Brummingen av fiendtlige fly blandet seg
med salmesangen.
Rundt om i vårt fedreland ble der kjempet en
fortvilet kamp mot en overmektig fiende, og
spørsmålene arbeidet i sinnene: Hvordan vil
det gå for vårt folk og vårt land, for oss selv
og våre. … Men i denne situasjonen fikk Gud
selv tale på en egen, forunderlig måte gjennom
dagens evangelium: ”Eders hjerte forferdes
ikke. Tro på Gud og tro på meg.”

ledninger.
Vikarprest Arne Lauvhjell hadde talen, der
evangelieteksten slo an temaet:
”Hva er en liten stund i disse tider?”

					

					

Snart blir det
sommer i landet

av Prostidiakon Svein Schøgren

Det har vært en kald og hard vinter. Ikke utendørs i naturen. Der har det vært unormalt
mildt. Men, på arbeidsplasser, i hus og hjem har vinterfrosten herja. Sjela har blitt kald og
psyken urolig. Vi har alle behov for å bli sett av en annen. Vi har behov for å høre andres
stemmer, men også å bli hørt. Det er i samspill med andre vi får identitet og tilhørighet.
Da Norge stengte ned, forsvant de vanlige møteplassene. De ble erstatta med kreative
alternativer. Drive-in gudstjenester, andakter på Facebook, møter på Skype og andre digitale
løsninger. Noen har stått utenfor vinduene til en de er glad i, for å snakke på trygg avstand.
Vi har gått turer sammen, eller vært på hagebesøk. Kanskje du har ringt til en du sjelden
snakker med. Vi har hatt sorggrupper ute, rundt et bål i skogen.
Alt dette er flotte tiltak og mye bedre enn ikke noe. Men, ingenting kan erstatte personlige
møter, en god klem og et vennlig blikk. Det kan gå på helsa løs når de eneste du har å snakke
med er folk på TV. Da er det ikke lett å få gode svar heller.
Noen sier at de er ikke redde for smitte. De brøyter seg vei og bryr seg ikke om reglene. Det er
en egoistisk tanke, for vi er med i en nasjonal dugnad. Poenget med dugnad er å fordele
byrdene for hverandre. De fleste har vært med i en dugnadsgjeng. Det er sosialt og
meningsfylt. Den ene gangen er det du som trenger hjelp, neste gang er det jeg.
Ingen vet når behovet for hjelp fra andre dukker opp.
Dette er en vanskelig tid. Daglige oppdateringer om smitte og skremmende nyheter på TV,
skaper frykt for å bli syk og angst for å være alene. Kanskje ditt økonomiske grunnlag er trua.
På toppen er det lengsel etter dine nærmeste. Vi savner alle en god klem og et trøstende ord.
Vi har en muslimsk vennefamilie. Fruen hilser på menn ved å legge en hånd mot hjertet,
et vennlig blikk og et varmt smil. En slik velkomst kan erstatte både klem og håndtrykk.
Når vi møter andre mennesker, så holder vi litt av den andres liv i våre hender. Hva vi sier
kan bety mye mer enn vi forstår. Minn hverandre om at også koronakrisa går over.
Årstidene kommer og går, etter en hard og kald vinter spirer det nye livet. Blåveisen titter opp
av lauvet og de evinnelige fluene surrer på husveggen. Maurtua du kjempa med i fjor
er i ferd med å vokse igjen. Alt er som det skal være. Det kommer alltid en vår og en
blomstrende sommer. Snart skal vi danse i gatene. Snart skal vi møte hverandre på konserter
og festivaler. Snart blir det kirkegang, med kirkekaffe. Vi møter framtida med ny kunnskap og
ny glede. Og kanskje har vi enda mer forstått hvor viktig det er å se hverandre i hverdagen.
Nå synger vi sammen med Halvdan Sivertsen.
Førr nu e det vår her i byen og gatan e bar
Det spire og gror i landet
Og det gjør oss takknemlig førr det som vi har
Og vi trur på oss sjøl litegranne
Det hende vi tell og med føle oss fri
Vi vet vi e hjemme og her ska vi bli
Vi e sterk og kan ta ka som helst når det kommer
Vi har sola og snart e det sommer
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Konfirmant 2021
Nå er det tid for å melde seg på!
TRO

I konfirmasjonsåret er det tid og rom for å tenke og stille
spørsmål. En tid for å lære mer om Gud, seg selv og om
andre mennesker.
Mange er usikre på hva de tror når de begynner som
konfirmant. Hvor kommer jeg fra? Hva skal jeg bruke livet
til? Finnes Gud? Hvordan skal jeg forholde meg til
seksualitet og samliv? Hvem er Jesus? Alt dette og mer til
skal vi snakke om.

Påmelding innen 15. juni:

Gå inn på kirkens hjemmeside: risor.kirken.no. Finn linken der
det står «konfirmant 2021» og følg den.

SAMLINGER

Det er mye som fremdeles er usikkert når
det gjelder neste år. Det vi vet er at vi vil
være fleksible og finne gode løsninger slik
at dere får et godt konfirmantår og en fin
festgudstjeneste i mai. Leir prøver vi også å
få til, På leir leker, konkurrerer, lærer,
flørter, synger, ber og bader vi, - og blir
kjent med nye folk. Mange sier at leiren er
det beste på hele året.
IKKE DØPT?
Hvis du ikke er døpt kan du likevel være konfirmant. Du kan
følge opplegget og finne ut mer før du bestemmer deg, og
avtale dåp på et senere tidspunkt.
KONFIRMASJON FOR ALLE
Vi ønsker å legge til rette for en god konfirmasjonstid for alle.
Si fra dersom det er noe vi burde vite om, - eller om det er
behov for et tilpasset opplegg.
PRIS
Konfirmantopplegget innebærer utgifter til leir og diverse
materiell. Vi har derfor en deltakeravgift på 1500 kr. Men
opplegget skal kunne følges uavhengig av familiens økonomi,
så ta kontakt med Albert Walla ved behov for å dele opp
beløpet/ reduksjon i pris.
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Bråstopp.

kommer Frydendal som har lørdag 26.
september. Tilslutt er det Risør 18. oktober.
Klokkeslett må vi komme tilbake til når det
nærmer seg. Det handler om hvor mange vi
kan være i kirken på engang.
Vi må dessverre ta forbehold om korona
situasjonen og hvilke restriksjoner som til
en hver tid gjelder.Men vi skal gjøre det vi
kan for å feire dere disse dagene. 		
Albert, Ellen og Laila.
				

For alle, men for
konfirmantene våre særlig.

Vi var nesten ferdig med konfimant- samlingene våre. Vi skulle få besøk av Team
skjærgårds den 13. mars. Onsdag 11. mars
begynte nedstengingen av
landet og vi tok avgjørelsen om å avlyse. Så
kom beskjeden fra biskopen om at
Vi har snakket med
konfirmasjon denne våren var uaktuelt.
noen konfirmanter om
Konfirmasjon er en høytid hvor
hva de tenker feiringen av den enkelte ungdom er
Ludvik Frøyna-Leivann, konfirmant Søndeled:
viktig. Vi skulle så gjerne vært med å
Jeg synes det var dumt at konfirmasjonen måtte
feire og være med å lage høytid for hver utsettes, men det var det som måtte gjøres.
og en av dere.
Tror ikke det blir så veldig mye annerledes å ha
Det har blitt mye tanker om hvordan
konfirmasjon på høsten.
dere har det konfirmanter.
Emma Larsen, konfirmant Risør:
Vi håper dere er gode til å ta vare på
Veldig kjedelig og litt dumt at det ble utsettelse.
verandre og de dere har rundt noen dere. Det blir kanskje litt annerledes med konfirRett etter påske ble nye datoer for
masjon til høsten, må passe på avstand.
konfirmasjonen deres bestemt.
Men blir nok omtrent det samme.
Søndeled er først ut, 20 september, så

Nytt fra
fellesrådet

koronaregler nøye.
Installasjon av slokkeanlegg i Søndeled
kirke er i gang.
Skraping og maling
på kirken og gjerder
er pågående.

Bjørn Hasselgård, Kirkeverge

Kirkekontoret er åpent som vanlig, ellers tar
vi gjerne imot henvendelser på
telefon 37 15 03 21 eller på mail;
postmottak@risor.kirken.no.
Pr. 5. mai 2020 er de fleste arrangementer/
samlinger er avlyst, men vi har begravelser og
bisettelser, noe dåp og vigsel.
Vi har startet så smått opp med Åpen
barnehage, alt etter strenge koronaregler.
Reglene er i stadig endring slik at tiltakene
også kan endres fortløpende.

Frydendal menighetshus:
Vi har gjennomført en del malingsarbeid
innvendig. Noe gjenstår og tas til sommeren.
Det er oppgradert lydanlegg og prosjektor i
menighetssalen.

Risør kirke:
Det jobbes med mulighet for å installere
slokkeanlegg.

Gravplassene er åpne for besøkende, men vi
ber alle besøkende om å tenke på
smittespredning. Bruk egne hansker og/eller
håndsprit ved berøring av porter, vannkanner
og vannkraner. Håndsprit er tilgjengelig ved
inngangen til gravplassene. Nødvendig
redskap må tas med av den besøkende.

Risør kapell:
Vi jobber med skraping og maling
utvendig.
Søndeled Kirke:
Installasjon av nytt orgel er utsatt på
ubestemt tid ettersom vi er avhengige av
utenlandske arbeidere. Vi følger statens
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VÆR HILSET - RISØR
Fra familien Yri Aaberg

Her kommer en liten hilsen fra den delen
av familien Yri Aaberg som holder til på
sjømannskirken i Stockholm.
Ja, vi lever og har det bra. Man skulle
kanskje ikke tro det, etter alt det media
skriver om annerledeslandet Sverige om
dagen, men hverdagen vår er ganske lik
hverdagen i Norge. Vi holder avstand,
vasker hender og har minimalt med sosial
omgang utenom familie – slik som de fleste
andre i verden og i Stockholm.
Sjømannskirken hvor Bård og Synnøve jobber
er fysisk stengt. Vi og resten av staben holder
kontakt med omverdenen via telefon, mail og
sosiale medier. I tillegg til at det gode, gamle
postvesenet har fått en ny oppblomstring ved
at vi sender ut brev og hilsninger, særlig til de
eldre som ikke er så mye på nett og som heller
ikke har så stor mulighet til å bevege seg ut.
Ellers har vi anledning til å møte folk
enkeltvis i parken for en prat, det er fint nå
når vår og varme gjør det hyggelig å være
utendørs.
For de som synes det er greit, kommer vi også
gjerne på døra. Så kan vi på god avstand
gjennom en åpen dør eller vindu se hverandre
ansikt til ansikt og slå av en liten prat.
Hvem skulle tro at det skulle bli noe man
verdsatte så høyt? Det er stor gjensidig glede
for både oss som kommer og de som åpner.

Å samle familien Yri Aaberg til et felles bilde er som
å samle sprikende staur. Her er siste utgave tatt 1.
januar, der HELE familien var samla, ikke bare oss i
Stockholm. F.v Håkon, Sondre, Sofie, Bård, Synnøve
og Line

For en kirke er det søndagen og
gudstjenesten som er limet for all
aktivitet man gjør, så også for
sjømannskirken.
Nå når kirken er stengt har vi, som så
mange andre, hevet oss på bølgen med å
filme og sende gudstjenester til
menigheten via Facebook og
nettsiden vår. Målet var jo bare å sende
så våre faste gudstjenestegjenger kunne
kjenne at kirken fremdeles var til stede,
men oppi alt det som stenger og lager
hinder har det åpnet seg nye muligheter.
Det er langt flere som har anledning til
å være med på gudstjenestene nå enn
søndagsformiddag kl.11. Det er gøy
å se at menigheten «vokser», men vi
savner å samle menigheten fysisk og
kjenne på felleskap i både gudstjeneste
og kirkekaffe.
Å flytte fra Søndeled til Stockholm var en

overgang, men det har gått utrolig greit.
Kirken, der vi også bor, ligger på Sødermalm
rett sør for turistmagneten Gamla Stan.
Vi bor i et stille og rolig område, samtidig
som det er svært sentralt og lett å komme
seg frem både til fots og med sykkel. Det
går fint å komme seg frem med bil også,
utfordringen er ofte å finne parkeringsplass, så da er det bedre med beina eller
sykkel.
Stockholm blir ofte kaldt Nordens Venezia,
siden det er omkranset av så mye vann.
Det gjør at byen føles åpen og i tillegg har
svenskene vært flinke til å lage grøntområder som parker og naturreservat både i
byen og forstedene rundt. Ca et
kvarters gange fra oss er vi i et
naturreservat og kan vandre i de dype
svenske skoger nesten uten å se
mennesker. Det er en aktivitet Synnøve
benytter seg mye av. De andre har også
funnet seg aktiviteter som opptar mye av
tiden. Håkon er med i en friidrettsklubb,
Hammarby, der har han blitt godt mottatt
og er på trening 4 – 5 ganger i uken. Gode,
seriøse trenere og flott friidrettsgruppe
gjør at han trives godt.
Line og Bård har funnet seg en
klatrehall, så de drar dit for å klatre 2- 3
ganger i uka, frem til nå har det mest vært
innendørsklatring, men mulighetene for
utendørsklatring begynner nå når varmen

kommer.

Ellers er familiens seilbåt endelig på
vannet igjen etter vinteropplag, så nå er
det Stockholms skjærgård som står for
tur til å utforskes på fridager, frihelger og
ferier.
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inn i sjelen for å tenke på deg, da er du stadig den
første.
Forlat oss, Gud, vår utakknemlighet, det er ikke bare
én gang at du har elsket oss først,
det er hvert eneste av livets øyeblikk.

Og her kan vi holde på lenge for den er
stor og innholdsrik, som Line
kommenterte da vi sto på toppen av en
øy og speidet rundt oss. «Men det er jo
øyer overalt, hvor er havet?»
Alt godt ønskes dere alle, hilsen familien
Line, Håkon, Synnøve og Bård. Hilser
dere med bønn 55 fra Bønnebok. Vi er
omsluttet av Guds uendelige og ubetingede kjærlighet, vanskelig å forstå, men
likevel får vi leve i den. Hver dag, hvert
øyeblikk av livets opp- og nedturer, er
Gud trofast i sin kjærlighet til oss.
Du har elsket oss først Gud, du har elsket oss
først,men vi taler om deg som om du bare hadde
elsket oss først en gang i fortiden.
I virkeligheten er det dag for dag, hele livet
igjennom at du elsket oss først.
Når vi våkner om morgenen og vender vår sjel mot
deg, har du kommet oss i forkjøpet - du har elsket
oss først.
Dersom jeg står opp ved daggry og i samme
øyeblikk vender min sjel i bønn til deg, da er du
allerede der - du har elsket meg først.
Når jeg legger bak meg alt som forstyrrer og søker

NAUDBLUSS
Frode Grytten

gi beskjed til
juni, juli, august
meld frå til september
send ord til oktober
vi er her inne
vi er her i alle husa
fanga som insekt
i handflatene
vi har pussa vindauga
for å sjå gata vår betre
vi er kopla til kvarandre
via internettets tynne sivilisasjon
vi skriftar til oss sjølv kvar kveld
men nyheitene flyt stille opp
frå kjellaren og fyller alle
rom med frykt
varsle våren, gi sommaren
ei streit melding
så snart dette er over
straks dette er slutt
finn oss, redd oss, berg oss
bær oss ut i lyset.
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Sjømannskirken er en selvstendig og
frivillig organisasjon.
Vi møter nordmenn i utlandet og
skaper kirkelige, sosiale og kulturelle
møtesteder der folk er.
Sjømannskirken har spesialkompetanse på kriseberedskap.
Les mer om hva Sjømannskirken gjør under koronapandemien.

Offergaver og
givertjeneste i Risørs
menigheter
Av Ellen Gryting

Menighetens offergave

På hver gudstjeneste i våre kirker er det mulig å gi en pengegave. Omtrent 2/3 av gudstjenestene går disse pengene til ulike organisasjoner som på forskjellig vis fremmer kristent
og diakonalt arbeid. De resterende søndagene
går kollekten til menighetens eget arbeid som
kan være barne- og ungdomsarbeidet, HEL-arbeidet, diakoni og andre utadrettede aktiviteter.

oss mulighet til å legge enda mer ressurser i
trosopplæring, aktiviteter og i frivillige medarbeidere, og du som giver får større eierskap til
menighetens arbeid og engasjement. Hensikten
med inntektene fra givertjenesten er å gi menigheten tilbake, og at menigheten og giverne
skal få se og oppleve hvordan gavene kommer
menigheten til gode. Det viktigste er tross alt
ikke pengene i seg selv, men hvordan vi som
fellesskap kan vokse og være kirke på vårt
sted. Oss mennesker til gagn og Gud til ære.
Spørsmål om givertjenesten kan rettes til
menighetskontoret.
(Bankkonto nr. 2860.19.01821.)

Med ønske om alt godt!

Dessverre har flere organisasjoner merket at
tiltakene knyttet til COVID-19 har ført til store
økonomiske tap. Selv om det ikke skulle være
ordinære gudstjenester eller at gudstjenestene
blir annerledes enn normalt er det fortsatt mulig å støtte de ulike offermålene på den aktuelle
søndagen. Dette kan gjøres med VIPPS eller
overføring direkte til kontonummer. Vi håper
på denne måten å legge til rette for at kollekt
kan gis uavhengig om det skjer under gudstjenestene.

Bli fast giver!?

Dersom du ønsker å støtte menighetens arbeid
økonomisk og har muligheten til å avse et valgfritt beløp i måneden, er vi svært takknemlige
om du vil bli fast giver. I tiden som kommer
vil givertjenesten være av stor betydning blant
annet for arbeidet menigheten har for barn- og
unge, konfirmanter og for menighetens diakonale arbeid. Gjennom å bli fast giver hjelper du
oss til å kunne legge langsiktige planer med
stabile og trygge økonomiske rammer. Det gir
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BARE BARNAS

				

Stoff hentet fra Søndagsskolens aktivitetshefte
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dagen fikk vi alle delene av orgelet trygt
inn i kirken.
Jeg tror mange ble overrasket over hvor
mange enkeltdeler et slikt orgel består av.

ORGELET I
SØNDELED KIRKE
av Tor Morten Halvorsen

Det var en fryd å følge arbeidet som
Nederlenderne utførte! Ikke bare var de
svært kyndige og dyktige håndverkere,
men de viste også en stolthet og ydmykhet i
forhold til selve instrumentet og dets funksjon
i kirken.
Dette var ikke en hverdagslig jobb for dem,
men de visste at de var med å bygge noe som
skal stå igjen i historien og bety mye for mange
mennesker. Den videre gangen i prosjektet
er selvfølgelig forsinket som følge av
pandemien. Vi venter på at orgelet skal bli
malt, programmeringssystemet installert
og selfølgelig plassering og intonering av
pipene.

50 minutter før Danmark stengte sine
grenser lørdag 14.mars, kom våre fire
orgelbyggere fra Nederland seg trygt videre fra Hirtshals etter overfart med den
siste ferja fra Kristiansand før Color Line
stengte ned denne ruta. Mye kunne ha gått
galt med orgelprosjektet vårt som følge av
pandemien, men vi var utrolig heldige. All
teknisk installasjon ble utført etter planen,
orgelbygget er kommet hjem og står ferdig
bygget på plass.

Den planlagte innvielsen må bli utsatt til
utpå høsten. Vi har en foreløpig plan og et
håp om at orgelet blir malt før sommeren
og intonert tidlig på høsten. Vi er
takknemlige for at instrumentet står trygt
på plass og at vi ikke lider annen skade
enn litt forsinkelse.
Vi har desto mer å glede oss til!

Knappe 14 dager tok selve installeringen og
byggingen av orgelet. Før ankomst var det
nødvendig med noen utbedringer av
murveggen bak i kirken, forberedende
arbeid med understøtting av orgelgalleri og
forberedelse av tårnrommet der vindladene
står. Vi fikk meget kompetent hjelp av Arvid
Sollie i Sollie Bygg som fant riktige
håndverkere til jobben. Det ble også gjort
omlegginger og forberedelser av det
elektriske med hjelp av Skagerak Elektro.
Alt sammen ble nøyaktig og kyndig fulgt
opp av Tormod Eidet, som kjenner dette
kirkebygget bedre enn de fleste.
Tirsdag 2.mars ankom traileren fra
Nederland med den dyrebare lasten
ombord. Alle kirkegårdsarbeidere, noen
frivillige og sognepresten sto klare, og i løpet av
16
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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

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
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Tanker på siste side
Jeg tror på jordens
			forvandling
			

Av Arne Lauvhjell

Søndag før pinse, 24. mai, er den siste søndagen i påsketida.
Da kan vi endelig samles til (kontrollerte) gudstjenester både i Risør og på
Søndeled.
Og for dagen vil jeg ta fram den siste salmen i den nye salmeboka, nr 899,
der det første verset lyder:
Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.
Salmen blei skrevet av Sigvald Tveit og Eyvind Skeie til en LP-plate med
dansebandmusikeren Freddy Kristoffersen (1944-2006).
På internett kan du se NRK- programmet ”Salmeboka minutt for minutt” og få
med deg en feiende versjon, fra kor og menighet i Vår Frue kirke i Trondheim.
https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt/sesong/1/episode/33/avspiller (Kutt nr 31)
Det er ei forandra tid denne våren, uvirkelig og kanskje skremmende.
Et virus som kan spores tilbake til ei flaggermus langt, langt borte har skapt
bølger vi ikke ser konsekvensene av. Virkningene flommer over oss, samfunnet
prøver å demme opp, og menneskene forsøker å stå oppreist. Vi kjenner oss
sårbare og trøtte. Mange er redde og urolige, for helsa for seg og sine,
og for økonomi og framtid.
Hvordan kan vi tru, og hva kan vi tru på, i en slik situasjon?
I stunder og tider da det kan være vanskelig å tru, er det godt godt å
kunne låne og bli båret av andres tru, andres ord, bønner, salmer.
Og trua kan praktiseres gjennom det å være en av mange i ei gudstjeneste,
delta i ritualene.
I mer enn to måneder har vi ikke kunnet komme i gudshusene våre som tidligere.
Stab og frivillige i menighetene har stått på for å nå ut med måter å være
sammen og dele tru på. Vi er glade for at det nå skal bli mulig å samles i kirka,
og vi trur at mye av det nye vil kunne fortsette.
Det innkjøpte videokameraet vil ikke bli lagt i skuffen og glømt.
I kirka trur vi på muligheten for forvandling og forandring.
Det skjer ved Kjærligheten som overvinner døden og det vonde.
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