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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Søndag 13. juni

3. søndag i treenighetstiden
Joh 1, 35-51
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 20. juni

Her følger en oversikt over
hva som er planlagt framover.
Vi kommer til å annonsere
både i avis, på vår hjemmeside
(www.risor.kirken.no) og på
Facebook.
Våre digitale gudstjenester
blir også annonsert via disse
kanalene.
Mandag 17. mai

Nasjonaldagen
Matt 22, 17-22
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 10.30
Gudstjeneste A. M. Walla
Sandnes Bedehus kl. 13.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 23. mai

Pinsedag
Joh 14, 15-21
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Mandag 24. mai

Pinsevandringen er i år avlyst

Søndag 30. mai

Treenighetssøndag
Luk 10, 21-24
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 06. juni

2. søndag i treenighetstiden
Joh 3, 26--30
Risør kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste E. Gryting og
A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste A. M. Walla og
E. Gryting

4. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 24-27
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 27. juni

5. søndag i treenighetstiden
Matt 7, 21-29
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 08. august

11. søndag i treenighetstiden
2 Mos 20, 1-17
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 15. august

12. søndag i treenighetstiden
Luk 8, 1-3
Risør kirke kl. 11.00
Konfirmasjon E. Gryting og
A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Lørdag 21. august
Søndeled kirke kl. 11.00

Konfirmasjon A. M. Walla og
E. Gryting

Søndag 22. august

6. søndag i treenighetstiden
Matt 16, 13-20
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

13. søndag i treenighetstiden
Luk 12, 41-48
Søndeled kirke kl. 11.00
Konfirmasjon A. M. Walla og
E. Gryting.
Frydendal kirke kl. 19.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 11. juli

Søndag 29. august

7. søndag i treenighetstiden
Luk 19, 1-10
Risør kirke kl. 19.00
Gudstjeneste M. Wohlenberg

Vingårdssøndag
Luk 17, 7-10
Risør kirke kl. 11.00
HEL-gatefest E. Gryting

Søndag 18. juli

Lørdag 04. september

Søndag 04. juli

8. søndag i treenighetstiden
2 Kor 8, 9-15
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 25. juli

9. søndag i treenighetstiden
Joh 8, 2-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 01. august

10. søndag i treenighetstiden
Matt 18, 21-35
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Frydendal kirke kl. 11.00
Konfirmasjon E. Gryting og
A. M. Walla

Søndag 05. september

15. søndag i treenighetstiden
Luk 10, 38-42
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 12. september

16. søndag i treenighetstiden
Matt 5, 10-12
Risør kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Konfirmantpresentasjon
A. M. Walla

Årsmøte Søndeled menighet
Søndeled kirke
12. september
etter gudstjenesten.

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:
Risør kirke
27.02
Mille Sundsdal Jensen
07.03
Ada Kvesetmoen Sandnes
21.03
Mia Kvesetmoen Dahl
11.04
Elida Naume Kals

Begravede/
bisatte:

Frydendal kirke
14.02
Alma Kolstad Ausland
Søndeled kirke
11.04 Gaute Gaarden

RISØR KIRKE 15. AUGUST
Martin Stebekk Sivertsen
Annemarte Kjelstad Arndt
Theodor Embret Barmen
Mads Hovland
Leonore Lindstøl
Tobias Bråten Stensland
Malin Holme
Simon Fagerbakke Ausland
Maren Eikeland Knutsen
Hannah Larsen
Johan Haugland Pedersen
Tore Halvorsen
Jonas Gullhav

Balder Hansen
Helene Paulsen Gryting
Andrea Frøyna Trondsen
Øystein Paulsen Olsen
Julie Foss
Linnea Ausland Moe
Axel Lutsi Larsen
Halvor Skåli
Johannes Dalen Øren
Maria Othilie
Jacobsen-Lund
Simen Danielsen
Markus Fosse Sivertsen

SØNDELED KIRKE
21. & 22. AUGUST
Chris Winther Christensen
Tomine Narvik
Martin Rotvik Hagane
Odd Lorang Lunner Salling
Sofie Vika Basma
Helene Kals Hødnebø
Håvard Dahle
Aslak Moland
Julian Amadeus
Bjørndal Kveum
Vebjørn Klodvik

Johannes Mostad
Natalie Rugaas Sunde
Jonas Sevik Solberg
Evelina Wester
Ella Nylund Larsen
Ingrid Lie Færsnes
Amalie Gregersen
Magnus Olsen
Emil Barmen Torbjørnsdal
Mari Sevik Solberg
Malene Sofie Le Ruus

Risør kirke/gravkapell/kirkegård
06.02 Roy Fidgett
13.02 John Hermann Sjølshagen
16.02 Ingrid Verne
12.03 Marion Dagmar Simonsen
10.04 Marit Bentsen Olsen
Frydendal kirke/kirkegård
26.01 Annie Gudrun Sivertsen
07.02 Tore Eikeland
20.02 Clifford Greenwood
Søndeled kirke/kirkegård
07.02 Berthe Hestås
08.02 Kåre Jørgen Kvihaugen
10.02 Inger Lise Andersen
12.02 Knut Birger Hommefoss
28.02 Helen Jenny Blesvik Alfsen
17.03 Ester Gjerden
Nestesvåg kirkegård
16.02 Trygve Arnold Johansen
13.03 Reidun Jacobsen
Gullkonfimantfest
Indre Søndeled 26. september
Det ble utsettelse i fjor, pga
Korona, så i år er det de som ble
konfirmert i Søndeled kirke
1969, 1970 og 1971
som får invitasjon.

FRYDENDAL KIRKE
04. SEPTEMBER
Kim Elias Pedersen
Lucas Moland Kittelsen
Eline Refsland
Eirik Hoel
Oda Backe Hudalen

Torbjørn Sollie
Gabriel Moland Kittelsen
Tobias Jyhne
Elise Færsnes
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Gaver til Menighetsbladet
Siden forrige nummer er
det kommet inn kr. 2400
Tusen takk!

						
SORG
												
Når du har mistet noen du er
glad i!
Mange finner trøst og støtte i å
være med i en sorggruppe hvor
man møter andre mennesker som
har opplevd å miste noen de er
glad i.
Prest Albert Walla og Erik Lindland
har en slik sorggruppe. Kan du
tenke deg, eller kjenner du at det
hadde vært godt å kunne være i en
trygg gruppe, dele sorgen og få litt
veiledning på hvordan kunne gå
videre?

VED
Risør menighet selger ved!
Priser:
1 sekk furu á 60 l kr. 60,1 sekk bjørk á 60 l kr. 70,-

Vi tenker 3 til 4 samlinger i løpet
av et halvt år for en sorggruppe.
Ta kontakt med Albert Walla,
enten på e-post:
a.walla@risor.kirken.no eller
mobil 92292409.

Fri tilkjøring innen Risør ved bestilling av 10 sekker eller mer.
Levering mellom juli og oktober!
Bestille? Ring 37 15 03 21 eller
e-post: eileen@risor.kirken.no

Bussen kjører igjen!
Den gamle bussen ved Frydendal menighetshus hadde virkelig kjørt i grøfta!
Det stoppet ikke ungene i å leke i den.
Konfirmanter klatret på taket, barnehagebarn dro på lange utflukter, barn feiret bursdag der!
Men var den trygg der den stod med nesa begravd i gress? Og kunne den reddes,
eller var vrakpant eneste alternativ?
Ingvar og Laila ble satt på saken i fjor vår.
Skolebuss ble forvandlet til Fnattbuss, dere vet den som flyr gjennom lufta i
Harry Potter-filmene. Fnattbussen ble «påkledd» og gikk inn for stødig landing.
Nå står den der med nytt understell og nytt navn. Risørbussen kjører igjen, fullastet med barn.
Denne gangen en fin gjeng med førsteklassinger klar for legoklubb, se bildet på forsiden.
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BASARGJENGEN

Hovedmålet for basargruppa er Kirkebasaren.
For å få det til trengs det veldig mye
forberedelser gjennom året, og det er mange i
sving. Noen har holdt på med produksjon på
menighetshuset og andre har sittet hjemme.

I en årrekke har basargruppa gjort et stort
arbeid i menigheten og
«Den store kirkebasaren».

Jeg spør om de har noen ønsker for
fremtiden. - Mer kvist! sier Bjørg. Hvis noen
har et tre som trengs å klippes er basarguppen
svært interessert! Og så hadde det vært
utrolig flott om flere kunne oppleve dette som
et godt sted. Vi håper også at repertoaret kan
bli ytterligere utvida, enten det er dreiing,
småarbeider eller hva som helst. Om det er
folk som har lyst til å være med på enkelte
prosjekter, lage bord til loppene, har en sag til
låns er det flott. Det gjøres også andre
oppgaver på dugnad på menighetshuset.
Akkurat nå får taket og gjerdet utenfor en
fornyelse – og så er det fellesskapet gjennom
felles lunsj utenfor.

Kirkebasaren i august er en stor happening
med loppemarked, lotteri, salg og auksjon, og
ikke minst er det sosialt og hyggelig! Selv om
koronaåret la en demper for gjennomføringen
av forrige kirkebasar har det vokst mye flott ut
av basargruppa dette siste året.
I desember arrangerte basargruppa
julemesse med salg av håndarbeider, kaker og
dekorasjoner på Menighetssenteret og
utenfor Risør kirke. Loppemarkedet hadde
åpent enkelte dager og ved avtale. Vanligvis
møtes basargruppa siste mandag hver måned
på Frydendal menighetshus. Her lages det mye
forskjellig håndarbeider som selges og loddes
ut på kirkebasaren. I høst ble basargruppas
aktiviteter ytterligere utvidet. Det har blitt
innredet et eget rom i kjelleren på
menighetshuset hvor flere har fått utfolde seg
i kreativitet med bjørkeris og estetikk, som vi
har hatt stor glede av til jul med stallen som
ble satt opp utenfor Risør kirke og i vår med
en vakkert dekorert påskehage.

- Når alt ble stengt ned, så ble det også en god
anledning til å få sortert alle loppene, og det er
blitt solgt en del gjennom året. Nå er det klart
til å ta imot nye lopper, forteller Berit som er
leder for loppegruppa.
Etter hvert som nye lopper kommer inn, vil det
også være behov for flere som kan være med å
sortere og prise loppene, og selvsagt å
hjelpe til på Kirkebasaren.
Loppemarkedgruppa ønsker å utvide med flere
salgsbord til loppemarkedet.

- Da koronasituasjonen la en demper for
kirkebasaren, begynte tanken om å få til en
julemesse å vokse frem. Det ble en
idémyldring om hvordan vi kunne få det til og
flere nye ville være med. - Og den prosessen
er vi fortsatt i, forteller damene i kjelleren på
Frydendal menighetshus.

Kirkebasaren er selvsagt en viktig inntekt for
Risør menighet. Men det er et stort arbeid.
Like viktig er det trivelige sosiale fellesskapet
der kreativitet og en god latter preger arbeidet.
Dette er en viktig møteplass i menigheten!
En stor takk til alle frivillige som legger ned
timer og arbeid i forberedelsene og
gjennomføring av kirkebasaren og julemessen!

- Det sosiale og det å lære nye ting, at folk blir
engasjert og det at det er et fellesskap hvor vi
kan være oss selv betyr mer enn akkurat hva
vi lager. Det vi lager gir mestringsfølelse og
selvtillit, og det er en stor del av lønna. Det er
inspirerende, holder Bjørg frem.
I tillegg til produktene som blir laget for salg,
har mange vært med å lage påskeegg som
pyntet i og utenfor Risør kirke. Til
Allehelgensdag ble det heklet et hjerte til
minne om hver avdød i Risør menighet.
- Her er det plass til flere! Her er ufarlig å være
og trivelig å komme. Vi bruker hverandre i det
vi gjør og hva vi lager, forteller Gerd.
Vi ønsker å holde på med ting vi har lyst til å
gjøre. Det viktigste er at det er trivelig å være
sammen.

5

Min salme

Amazing Grace (My Chains Are Gone)

av Inger Tora Aamlid Solstad

John Newton/Chris Tomlin

En av de fineste salmene jeg vet,
er Amazing grace.

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I’m found
Was blind, but now I see

Sangen er skrevet av den engelske poeten og
presten John Newton, i 1779.
Det må vel være en av de mest kjente
salmene i verden.
Det sies at den blir fremført rundt
10 millioner ganger i året! (Kilde: Wikipedia).

’Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Teksten til Amazing grace knyttes til ca 20
ulike melodier, men den vi kjenner best er
melodien til New Britain.
Det finnes utallige versjoner av sangen, og du
finner den også med norske oversettelser.
Da heter den ”Å nåde underfull”.

My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love
Amazing grace

Jeg kan ikke huske når jeg hørte sangen for
første gang..
Men et minne har jeg, og det var da
Hanne C. Paulsen sang den i et bryllup i
Risør kirke for ca 20 år siden.
Det var utrolig rørende og vakkert.

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures
My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love
Amazing grace

Akkurat nå er det versjonen til Chris Tomlin,
Amazing Grace (my chains are gone) som er
favoritten.
Han har tilført et nytt refreng til sangen,
noe jeg synes den kler. Den siste versjonen
jeg hørte var Pentatonix, som og har brukt
teksten til Chris Tomlin.

My chains are gone, I’ve been set free
My God, my Savior has ransomed me
And like a flood His mercy reigns
Unending love
Amazing grace

Verdt å lytte til begge to!

The earth shall soon dissolve like snow
The sun forbear to shine
But God who called me here below
Will be forever mine, will be forever mine
You are forever mine

6

LØRDAG 21. AUGUST
fra kl. 10.00
FRYDENDAL MENIGHETSHUS
Den årlige Kirkebasaren vil arrangeres i år også - i hvilket format er usikkert enda.
BASAR, KAFÉ, SALGSBORD, VED, LYNLOTTERI og LOPPESALG
(tilpasset smittevernregler)
VELKOMMEN!!!
Mer informasjon
kommer. Se
www.risor.kirken.no
og Facebook

Sommerbasar på Søndeled
4.- 5. juni
Legg gjerne turen innom Søndeledtunet første helga i juni!
Vi endrer vårt tradisjonelle markedet til en basar og flytter ned
til tunet. I år er det BLOMSTER, og alt som hører til
sommeruteliv det handler om!
* Salg av småplanter, stiklinger og knoller,
bla flere ulike tomatplanter, jordbær,
lilje, iris, pelargonia, jordskokk,
georginer mm.
( kan også bestills på Søndeled menighets
Facebook side)
* Stor loddbok med fine premier
* Lynlodd der du vinner med en gang!
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(Tilpasset
smittevernregler)

Påskevandring og påskesti
rundt Risør kirke
av Laila Stensvold

Det har vært en sann glede å ta imot barnehagene
til påskevandringer i år! Og en sann lykke at vi
hadde snekra sammen en «ny» vandring ute
når kirkene ble stengt i påska.
«Jeg var der, skjønner dere, da Jesus rei inn på eselet»
sier Peter, og forteller om palmegreiner og jubel.
Dermed er tonen satt, og barna er med i fortellingen,
sammen med Peter og Andreas som er fortellerne i vandringen vår.
Innenfor porten står bordet klart til
skjærtorsdagsmåltid. «Nå var det ikke
bare glade rop å høre lenger», sier Peter,
«og vi, vennene til Jesus begynte å lure,
Jesus sa dette var siste gang han skulle
spise sammen med oss.»
Peter forteller
om det merkelige
Jesus gjorde da han
delte brød og vin
med dem, og vi får
alle litt kjeks og en
drue å spise.
Etterpå går turen til hagen, der Jesus ber,- og vennene sovner.
Men plutselig kommer soldatene og tar med seg Jesus. «Dette
var skummelt» sier Peter, «her tør ikke jeg være, men jeg vet
om et sted vi kan varme oss og samtidig få vite litt om hva som
skjer. Blir dere med dit?»
Så går turen til øversteprestens forgård der bålet er tent
i bålpanna, og mens røyken svir i øynene forteller Peter om den
gangen han svikta sin beste venn, men ikke skjønte det før han hørte hanen gale.
«Se der kommer soldatene tilbake med Jesus» sier
Andreas. «Vi må se hva de skal.» Så kommer
fortellingen om Langfredag, om at Jesus blir korsfestet og dør, men
også om vennene som tar han ned av korset og legger han i en grav
der i hagen. Steinen blir satt foran og grava forsegla med hengelås.
Vi er alle triste og lei oss, og
bestemmer oss for å gå tilbake
til huset der vi spiste.
På vei dit møter vi Maria og Maria Magdalena som er til graven med
salve og blomster. «Vil dere hjelpe til å legge blomster på graven?”spør
Maria.
Klart det! Men der sitter det en engel «Frykt ikke!» sier engelen
«Jesus, som døde på korset, og ble lagt i graven, han er ikke der,
han er oppstått.
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Kom og se» Da blir det fart i Peter, som stormer
fram og låser opp graven, - og den er tom! Jesus
er ikke der. Store øyne og forsiktig glede. Så flott
at fortellingen slutter med glede, vi som hadde
vært så triste!
Og flott å få servert boller ved bålpanna til slutt,
og henge påskeegg på treet.
I påskeuka ble
vandringsruta
markert med
tråkkesteiner og
«påskesti-skilt» til
glede for store og
små. De som ville
kunne skanne QRkode og levere svar.
Vi vet at mange har tatt turen, det setter vi pris på! Det er fint når
det vi lager brukes! Og det ble fint å «flytte påsken ut» i år som vi
ikke kunne være inne.

Og takk til alle som var med å pynte eggetreet,
Det ble vakkert!
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LEDIG ANNONSE PLASS

LEDIG ANNONSE PLASS
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Vannrett:
1. Ikke jeg 3.fugl 5.kjæledyr 6.i orden
8.Anna Nilsen 9.jentenavn 10.jentenavn
11.Lars Svendsen 12.lever 13.ikke fattig
15.storfe
Loddrett:
1.naboland 2.norsk dal 3.gamal skrift
4.fra Norge 5.henger bak 7.bilmerke
14.fryse
Løsning:
Vannrett: 11.DU 3.RAVN 5.HUND 6.OK 8.AN 9.MARI
10.LEA 11.LS 12.ER 13.RIK 15.OKSE
Loddrett: 1.DANMARK 2.UVDAL 3.RUNER 4. NORSK
5.HALE 7.KIA 14.ISE

BARE BARNAS

EN FOR MYE I
ARKEN!
Noa skulle ta med
seg 2 dyr av hvert
slag inn i arken
før den store
syndefloden kom.
(Dette kan du lese
om i 1. Mos 6,
9-22).
På dette bildet er
det faktisk 3 dyr
av samme
dyreslag som
forsøker å lure
seg med.
Hvilket dyr er
det som prøver å
jukse?
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HISTORISK:

Røed Misjonsforening opphørte 9. mars 2010.

Mange jubileer og minninger i år

Inga Øygarden (f. Avreid, 1890-1980) var med i
foreningen fra starten. Til 50-års jubileet skrev
hun en prolog, som vi gjengir her:

Av Arne Lauvhjell

250 år siden: Hans Nielsen Hauge
Det var tema-gudstjeneste om Hauge i
Søndeled kirke 18. april, og vi kommer
kanskje tilbake med et arrangement til høsten.
100 år siden: Røed indremisjon
Denne foreningen hadde sin historie fra 1921
til 2010. Den 30. januar 1921 ble det på et
møte i Dørsdalen vedtatt å danne en lokal
indremisjonsforening for Rød og Bossvik
kretser. I 1933 ble Røed bedehus reist.

Vi har et jubileum, et ganske stort forresten –
Vår indremisjon den fyller 50 år.
Den er jo våre alles, og favner hele kretsen
Og vi er alle glade, når fortsatt godt det går.
Femti år er mange, men tida går så fort
Vi ser med takk tilbake på det som er blitt gjort.
De gamle gikk i brodden – de tok de tyngste tak
Og ofret sine krefter for Herrens store sak.
Med foldede hender – utholdenhet i bønn –
Der hentet de sin styrke, og der fikk de sin lønn.
Så mange av de gamle – de er blitt borte nå –
Men grunnvollen de ga oss, den skal vi bygge på.
Han som begynte verket, han også løftet ga –
At han vil det fullføre – til Jesu Kristi dag.
Men deres minner lever, selv om de er gått bort
og frøet som de sådde, har vokst seg sterkt og stort.
Og merket de bærte står ennå trygt og fast
Når bærerne segnet – og hjertene brast.
Foreningens formål det er å vinne dem
Som ikke har funnet til livets kilde hen.
Til dem som kanskje lengtet og sukket i lønn
Vi ville gjerne hjelpe med ordet og i bønn.
Det har vært harde tider – det gikk sånn opp og ned.
Men gjennom alt vi følte – vi hadde Herren med.
Og om det ikke alltid var ”pinseværets brus”
Så fant så mang en ungdom sin plass i Herrens hus.

Røed Bedehus ble solgt i 2007

Det ble innvidd 24, september ved
generalsekretæren i Indremisjonsselskapet,
John Martin Wisløff. Gjennom åra var det til
dels stor aktivitet der, også sammen med
Frikirka, til de bygde på Akland i 1976. Det
huset ble solgt til Odd-Fellow-losjen i 2020.
Røed bedehus fikk et tilbygg, med toalett og
garderobe, til 50-årsjubileeet for
Misjonsforeningen, som ble feiret 31. januar
1971. Samtidig ble huset vigslet til kirkelige
handlinger av prost Gudmund Gran. Røed
bedehus ble vedtatt solgt til privatbolig på
allmøte 30. mai 2007, og salgssummen delt
mellom ungdomspreststillingen og Søndeled
menighetshus.

Den første tid det skiftet, med møter her og der
I både hus og hytte – foreningen ble kjær –
Men det ble stritt i lengden, det krefter røynte på
da ble det aktuelt, med eget hus å få.
Nå er det lenge siden at huset ble oss gitt
Det ble bygd på klippen, og står så høgt og fritt.
Det ble jo i etapper, sånn litt etter litt,
men så en dag omsider det kom i rette skikk.
Nå står det her fornyet – klart til å bli brukt –
spre livets ord i kretsen så det må bære frukt.
Vise vei til frelsen, som Sønnen villig ga
vi trenger unge krefter – når eldre faller fra.
Så gir vi Herren æren fordi det gikk så godt
Og takker for velsignelsen som vi av ham har fått.
Og gjennom alt som hender, og det som siden skjer:
”Av Guds nåde – til Guds ære” om det vi fortsatt ber.

Huset, slik det ser ut i dag
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Kilder: Søndeled I, hefte 2, s. 162 f.
Menighetsbladet nr. 1. 2008, artikkel og bilde ved Hans
Jørgen Stensvold, opplysninger av Grethe
Mathiesen, og div. protokoller og referat.

Trosopplæring i
koronatid!

Mens Lisbeth hjelper med lekser, spiller spill
og er «loddgeneral» når det er utlodning.
Å spille kinasjakk på «Lisbeth-måten» har blitt
svært populært.

Det er ikke til å stikke
under en stol at dette året
har ført med seg litt andre arbeidsoppgaver,
og en litt mindre hektisk hverdag enn vanlig.
Et av de få tiltakene vi har kunnet
gjennomføre har vært Etter skoletid på
Søndeled.

Lailas hjørne

I høst var det 5. trinn som fikk gleden av å
være på Etter Skoletid, mens 6. trinn har hatt
våren her. 10 tirsdager i halvåret løper glade
elever over plassen og klatrer over gjerdet
mellom skolen og menighetshuset. Dvs. i år
har de kommet på rekke og rad, fulgt av lærer
til de er ute av skoleplassen. Søndeled skole
har vært flinke på «koronadrill» og kohorter
sånn sett fra nabobygget.

Jeg har hatt
tre damer med
meg denne
våren:
Kari Ingrid og
Nelly har hatt
ansvar for
kjøkkenet.

Ellers ble det verken Lys Våken for 5. trinn i
nov eller Tårnagenter for 2. trinn i jan. Vi tok
ikke sjansen, men utsatte det et år.
Jeg håper, og tror, på en travel og normal
høst, og satser på å treffe mange av dere da!
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Kjeden Byglands begr. byråer
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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/kirkegårdsarbeidere:
Ivar Tormod Eidet
901 29 770 – tormod@risor.kirken.no

Sokneprest: Albert M. Walla
922 92 409 – a.walla@risor.kirken.no

Frode Rønningen – 371 50 321
Leder av kirkelig fellesråd:
Ole Henrik Grønn
920 99 585 – ole-henrik.g@hotmail.com

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.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 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 - RISØR givertjeneste
2801.54.94206 - SØNDELED givertjeneste
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Tanker på siste side
			

Der det nye livet lever

I pinsen feirer vi startskuddet for kirkens bursdag.
Disiplene hadde fått grunntreningen i form av tre år sammen med Mesteren.
Starten var overveldende, over 3000 mennesker som fikk en tro
som gjorde at de kalte seg etterfølger av Jesus.
De fikk del i et nytt liv i Jesus.
For disiplene så var dette starten på en vandring ut i verden.
Vidar Kristensen har skrevet sangen/salmen ”Der det nye livet lever”.
Der det nye livet lever,
der tar ingen veier slutt
Alle hindringer og grenser
har et nysatt fotspor brutt
De hadde fått utfordringen og takket ja. For de hadde fått del i «Det nye livet».
De la ut i verden for Gud hadde vist at et hvert menneske er viktig for han.
Disiplene ble hans hender og føtter på jorden for å vise hans omsorg
for hvert menneske. Det var en stor oppgave.
Vidar skriver videre i salmen.
Selv om landskapet kan skifte
mellom sletter, fjell og skog.
Så er såkornet det samme,
men det brukes ulik plog
Landskapet har skiftet for Jesus sine venner, det har vært store fjell, dype daler,
endeløs ørken. Vandringen startet for disiplene for lenge siden.
Nå har stafettpinnen nådd oss. Jeg er takknemlig for at jeg også har fått del
i det Jesus har gjort for oss. Det er også litt spennende å være en Jesus venn,
for Jesus utfordrer oss til å gå videre med hans Kjærlighet,
og hvor den fører oss, det vet ingen ...
men med Jesus som hyrde kan vi ikke gå oss vill.

Albert Martin Walla
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