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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Søndag 04. oktober

Søndag 22. november

Søndag 11. oktober

Søndag 29. november

18 . søndagen i treenighetstiden,
Matt 8, 14-17
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

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.

19. søndagen i treenighetstiden,
Matt. 5, 20-26
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Frydendal kirke kl. 18.00
Felleskirkelig ungdomsgudstjeneste

Lørdag 17. oktober
Torsdag 10. september
Søndeled kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste
A. M. Walla

Søndag 13. september

15. søndagen i treenighetstiden,
Fil 1, 9-11
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Årsmøte
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Onsdag 16. september

Frydendal kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste
E. Gryting

Søndag 20. september

16. søndagen i treenighetstiden,
Mark 7, 31-37
Risør kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke fra kl. 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste A. M. Walla

Lørdag 26. september

Frydendal kirke fra kl. 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste E. Gryting

Søndag 27. september

17. søndagen i treenighetstiden,
Joh. 11, 17-29
Frydendal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest, 6- og 4-årsbok.
E. Gryting

Risør kirke fra kl. 09.30
Konfirmasjonsgudstjenester
E. Gryting

Søndag 18. oktober

20. søndagen i treenighetstiden,
Joh. 11, 1-5
Risør kirke fra kl. 10.00
Konfirmasjonsgudstjenester
E. Gryting

Siste søndag i kirkeåret,
Matt. 25, 31-46
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Lys våken. A. M. Walla
1. søndag i adventstiden,
Matt. 21, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 18.00
Adventskonsert A. M. Walla

Søndag 06. desember

2. søndag i adventstiden,
Joh. 14, 1-4
Frydendal kirke kl. 11.00
Lysmesse A. M. Walla

Søndag 13. desember

3. søndag i adventstiden,
Matt 11, 2-11
Sandnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 25. oktober

Bots- og bønnedag,
Luk. 13, 22-30
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

ÅRSMØTER
2020

Søndag 01. november

13. september
Etter gudstjenestene
i Risør kirke og
i Søndeled kirke

Søndag 08. november

KONFIRMASJONER
HØSTEN 2020

Allehelgensdag
Matt. 5, 1-12
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting og A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla og E. Gryting
23. søndagen i treenighetstiden,
Mark. 10, 28-31
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste

Søndag 15. november

24. søndagen i treenighetstiden,
Joh. 6, 63-69
Risør kirke kl. 11.00
Lys våken. A. M. Walla

20. SEPTEMBER
Søndeled kirke
26. SEPTEMBER
Frydendal kirke
17.OKTOBER OG
18. OKTOBER
Risør kirke

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:
Begravede/
bisatte:
Risør kirke/gravkapell/kirkegård
28.04 Anne Britt Granjord
15.05 Elfrida Bjørnsen
15.05 Ellen Liv Tollefsen
19.05 Oddvar Gunleiv Hummelvoll
24.04 Else Marie Tanhoff
29.05 Ole Aasvik
05.06 Karen Schandy Kvernvik
08.06 Erling Stiansen
24.06 Åse Andreassen
21.07 Hans Thore Blesvik

Risør kirke
24.05 Jens Andreas Eriksen
31.05 Ingrid Lynghaug Halvorsen
05.07 Othilie Dukene
Melissa Amundsen Moe
19.07 Maja Fåvin Gjøysdal
Frydendal kirke
10.05 Timo Tafjord Ertsås
Håkon Mo
28.06 Oda Elise Kveum Ellefsen

Frydendal kirke/kirkegård
10.07 Bjørg Berge
Søndeled kirke/kirkegård
21.05 Idun Moland
29.05 Turid Synnøve Gregersen
Jan Myra
05.07 Anny Kathrine Flaten
06.07 Inger Lise Andersen
17.07 Else Johanne Torjesen
20.07 Arne Moland

Vigde:

Risør menighet
20.06 Liv Runi Kjemperud Nilsen
og Arne Egestad
Lone Ljøstad Nilsen og
Fredrik Haavig Schibstad
18.07 Hanne Kivle og
Audun Bjerke Stranden
01.08 Liv Marikken Wicksell og
Øyvind Vangstad
07.08 Johanne Byhring og
Stian Hellstenius Hødnebø
Søndeled menighet
15.08 Tine Teige og
Andreas Sommerfelt

Gaver til
Menighetsbladet
Siden forrige
nummer er det
kommet inn
kr. 1000,Tusen takk!
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Vi tilrettelegger i
alle våre bygg etter
de offentlige
smittevernstiltaka
i forbindelse med
Koronapandemien.

KONFIRMANTLEIR
Av Laila Stensvold

Det er alltid spennende å dra på leir
med ungdommer en ikke kjenner. Vil de
trives og finne venner?
Kommer opplegget vårt til å fungere slik
at de vil komme hjem, ikke bare trøtte,
men også med påfyll av tanker og
opplevelser for livet?
I år var spenningen ekstra stor: Vi hadde
aldri hatt leir på Kvitsund før, vi skulle være
sammen med Gjerstad, og det er fremdeles
korona i samfunnet. Tre stressfaktorer, men
også tre muligheter til å lage en god leir.
Det gikk med en god del håndsprit for å si det
sånn, og maten ble lagt på tallerkener for en,
men det var ikke noe problem!
Det ble bare litt mer jobb for ungdomslederne,
noe de taklet med glans!

Bruskassetårn bygging hvem får det høyeste?
Leir er ikke ferie! Det er fullt trøkk fra morgen
til kveld. Vi hadde morgensamlinger,
undervisningstimer, gudstjeneste,
sangsamling, grilling ved vannet og felles tur.
En gruppeaktivitet ble det også hver dag.
Sporløype på mandag, litt mer krevende
aktivitetsløype på tirsdag.

Kvitsund har mange internatbygg, og
ungdommene fikk bo med god plass rundt
seg. De fleste hadde enerom, noen bodde to
sammen. Det gav mulighet til å slappe av om
kvelden for dem som ville,- og ikke har jeg vært
på en leir der det var så fort rolig første natta!
Kvitsund viste seg fra sin aller beste side med
godt badevann, sol og varme.
Her hadde vi alt: badestrand og flytebrygge,
kanoer og kajakker, dobbel sandvolleyballbane,
trær å klatre i, plener å slentre over, og ikke å
forglemme: en automat for godteri!
Noen bodde nærmest i gangen der den stod,
andre visste knapt at den eksisterte.

Aktivitetsløype - Stjernebøtte
Løft og flytt bøtta uten å bruke
hendene.
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Matkø blir det når sultne
konfirmanter skal ha mat.
Ekstra tilltak ble også gjort pga
koronarestriksjoner.

Flotte uteområder med god plass til sosiale aktiviteter
Oppholdet på leiren ble avsluttet med at hver
gruppe bygde sin egen flåte, som ble brukt i et
flåterace.

Nevnes må også underholdningskveldene som
ungdomslederne hadde ansvar for. Både nye
og velkjente leker ble leda med stø hånd! Takk
til en super gjeng med ledere!
Det var også flott å dra på leir sammen med
Gjerstad! I tillegg til mange hyggelige
konfirmanter nøt vi godt av fire voksne som
jobbet seint og tidlig.
Stressfaktorene ble altså ikke stress, men var
med å gi leiren et ekstra løft, og gjøre den til
det den ble. Og ungdomslederne, - de gjorde
en fantastisk jobb, og vil gjerne på leir neste
år også! Vi håper å komme tilbake til Kvitsund
sammen med Gjerstad. Det gav mersmak.
Takk for en fin opplevelse!

Luftmadrasser og treramme ble flotte
flåter som til og med fløyt godt gjennom
hele flåteracet.
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Litt av hvert

FELLESSKAPSKVELD

I høst arrangeres det en Fellesskapskveld.

KIRKEBASAREN 2020
Den store Kirkebasaren ble gjennomført
lørdag 22. august.
I år ble dette arrangementet litt redusert og
annerledes enn det bruker å være pga
korona-pandemien, men Risør menighet fikk
gjennomført.
Etter råd fra smittevernlegen, Hans Tomter, måtte vi kaste inn håndkle ved å ikke gjennomføre
det tradisjonelle loppemarkedet og auksjonen.
Det ble heller ingen konsert eller
barneaktiviteter.
I år ble basaren hovedelementet i tillegg hadde vi
salgsbord med mye flott håndarbeid, som
basardamene har produsert det siste året,
syltetøy og bakevarer.
Det var også en ute-kafé for dagen og der ble det
servert både vafler, munker og pølse i brød.
Det var knyttet stor spenning til om dette var
nok til å trekke folk til Frydendal
menighetshus en lørdag i august.
Folk kom, ikke så mange som vanlig, innlysende
nok, men det var god handel og stemning både i
og rundt menighetshuset.
Folk koste seg i sola med kaffe og vaffel rundt i
ute-kafeen.
Håndarbeidet og matproduktene gikk unna.
Folk var flinke til å ta lodd på basaren, og
resultatet ble så bra som vi hadde håpet på.

Tusen takk til alle som kom innom og støtta
basaren, til butikker og næringsliv for
gevinster og frivillige som hjalp til!

Krabbesund bedehus
torsdag 29. oktober kl. 19.00.
Tema for er ”Jula på forskudd, dag og tid”,
ved Arne Lauvhjell.
Velkommen!

Nye påfyll-kvelder på Søndeled:

Etter en påtvungen pause i vårhalvåret pga
Korona-risikoen starter Søndeled menighet
opp med påfyll-kvelder i høst. Med dagens
smittervernregler er det god plass til 40 på
menighetshuset.
Arrangementene er på torsdager,
og begynner kl 19.00.
Vi starter med et foredrag som ikke ble holdt
i vår, fordi menighetens årsmøte på Søndeled ble avlyst:
24. september: ”Maria, navnet og kvinnene
som bærer det”, ved Arne Lauvhjell
I fjor var det temamøter om to av Jesu
disipler, Andreas og Filip, og vi fortsetter i år
med Paulus:
22. oktober: ”Paulus – Kristi apostel,
amerikansk bibeldrama, aldersgrense 15 år”.
Innledning ved Albert Walla
12. november: ”Paulus´ assistenter, Silas og
Barnabas”, ved Albert Walla
Det blir enkel ”smittevern-bevertning” og
kollekt.
Alle velkommen!
Ps. ”Mimre-arrangementet” må dessverre
utsettes. Det har brukt å komme så mange
at det ikke ville være forsvarlig slik
situasjonen er, og vi ønsker ikke å avvise
folk i døra.

Risør menighet har forsatt ved til salgs!
Ta kontakt med kirkekontoret
telefon: 37 15 03 21

SOMMERBASAR

I sommer har Ilulagruppen solgt lodder.
29. august var det kafé og trekning på Søndeledtunet.
Pengene fra loddsalget går til formål i Ilula i Tanzania.
På førskolen Kids´ Corner er pengene med på å dekke
et fruktmåltid i uka for de 75 barna.
I selvhjelps programmet Foster Familie har
Ilulagruppen i noen år med trær til planting.
TAKK til alle som støtter oss i dette arbeidet!
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Min salme
Av Ellen Gryting

Jeg har valgt å hente frem en salme fra
barndommen. Jeg brukte å være med på
yngres på Sunde bedehus. Vi hadde yngres
i Lillesal - som hadde den spesielle lukta
lillesaler har, typisk for slike
forsamlingsrom. Rommet hadde ubehandla
trepanel på veggene, rørstoler med brune
plastseter, brunt rutete gulvbelegg, en blå
70-tallsofa, og ikke minst kleshengerne i
gangen med hekla trekk. Vi, barna, fylte
rommet med liv og leik, og vi var nok til
tider noen villstyringer også.
Avslutningen på disse kveldene var
alltid den samme. Vi stilte oss opp i en
ring, holdt hverandre i hendene og sang et
vers av Så ta da mine hender etterfulgt av
«Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds
Sønn, velsign oss Gud, du Hellige Ånd.
Amen.» Det ble alltid en god avslutning på
yngreskvelden.
Fortsatt kjenner jeg luktene fra bedehuset
når jeg synger denne salmen og fortsatt
følger velsignelsen automatisk etter første
vers. Jeg tror vi er mange, gjennom flere
generasjoner, som på en eller mange måter
har et forhold til denne salmen. Som prest
er dette en salme jeg ofte møter ved
graven i begravelser. Salmen er en bønn
om at Gud må gå med oss gjennom livet, og
til sist ta oss hjem til seg.
En bønn som er god både ved dagens
avslutning og ved livets avslutning.
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Salme nr. 414 i Norsk Salmebok

Så ta da mine hender små

T: Julie von Hausmann 1862
(O: Peter Waage 1887)
Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem!
Jeg kan ei gå alene,
nei, intet sted.
Hvor du meg fører ene,
jeg følger med.
La intet mer meg skille
fra nåden din,
og gjør meg ganske stille,
o Jesus min.
Ved dine føtter ene
er barnet trygt,
på deg, på deg alene
min tro er bygt.
Selv om jeg ei fornemmer
din sterke hånd,
min salighet dog fremmer
din gode Ånd.
Så ta da mine hender
og før meg frem
inntil jeg salig ender
i himlens hjem.

HISTORISK: Prestene
under krigen

Sokneprest Wilhelm Alexander Steffens
W.A. Steffens (1878-1968) var
sokneprest i Søndeled (19251942) og prost i Aust-Nedenes
fra 1934. Han var sønn av en
skipsreder og grosserer i
Fredrikstad. Før Søndeled
var han sokneprest i Berg i
Troms.

Av Arne Lauvhjell

(Etter Historielagets årbok 2015, s. 82-92, og
andre kilder)
Påskedag 1942 sa de aller fleste prestene opp
sin statlige stilling, og erklærte at de ville
fortsette som menighetsprester. Samtidig uttrykte de sin tilslutning til erklæringen
«Kirkens Grunn», som tok avstand fra
NS-styret. Alle biskopene gikk av. Et lite
mindretall var lojale til NS-styret. I løpet av
krigsåra blei ca 100 prester forvist av
NS-myndighetene, som utnevnte nye biskoper
og et femti-tall nye «lojale prester», de fleste
uten presteutdanning.
Kirkekampen var viktig for den sivile
motstandskampen under krigen. Den var del
av den kulturelle holdningskampen, og
foregikk også lokalt.
Risør og Søndeled var egne prestegjeld, med
hver sin sokneprest. Det var to menigheter i
Søndeled prestegjeld, med Søndeled kirke og
Frydendal kirke. Det var gudstjeneste i de to
kirkene annenhver søndag.
NS-styret delte Agder bispedømme, Aust-Agder
og Telemark sammen, med biskopsete i Skien.
Vest-Agder blei lagt til Stavanger bispedømme.
Den gamle Agder-biskopen James Maroni var
en av ledere i kirkekampen i Norge. I krigsåra
var det fire personer som hadde prestetjeneste
i menighetene i Risør og Søndeled.

Sokneprest Steen Meum

		

Sokneprest W. A. Steffens,
foto i Søndeled 1, hefte 2, s. 94

Steffens døde i Oslo, 90 år gammel.
I Søndeled prestegjeld blei kirkekampen
konkret. Utgangspunktet var handlemåten til
sokneprest Steffens. Han la ikke ned det
statlige embetet sitt i 1942 og slutta seg ikke til
motstandserklæringa Kirkens Grunn.
Steffens valgte å søke ordinær avskjed «av
helsegrunner», 64 år gammel. NS-styret
innvilga han avskjed i nåde, og de kunne da
tilsette ny sokneprest.
Avgått Agder-biskop Maroni bestemte ordninga
i distriktet etter krigen. Det skulle konstitueres
sokneprest i Søndeled, og embetet bli lyst ledig.
Steffens, «der ikke sluttet seg til kirkefronten
men søkte avskjed av revolutionsstyret» han
fikk ikke igjen embetene sine, men skulle få
reglementert avskjed.

Hjelpeprest Olaf Rolfsen

Steen Meum (1899-1978) var
sokneprest i Risør 1934-		
1947. Etter krigen blei han
konstituert prost i AustNedenes og vararaordfører i 		
		
Risør.
Han var født i Kristiania (Oslo)
		
som sønn av en pakkemester,
Sokneprest
Steen Meum,
		
og døde i Kristiansand, der
maleri av Torstein
han var residerende kappelan
Rusdaln i Risør
kirke

ved domkirka fra 1947 til
pensjonsalder. Før han kom til Risør var han
sokneprest i Lurøy i Nordland.
Risør menighet var mindre berørt av
kirkekampen. Meum sa fra seg statlig tjeneste
og lønn, slutta seg til Kirkens Grunn, og avviste kontakt med NS-styret og den nye biskopen
i Skien, Ludvig Daae Zwilgmeyer. Det siste
krigsåret utførte Meum noe prestetjeneste i
Søndeled, b.a. konfirmant-undervisning.

		

Olaf Rolfsen (1905-1950) var
sønn av småbruker
Rolf Martin Aslaksen på
Bommyr (Nistevåg/Gjernes).
Han blei hjelpeprest for
Steffens i august 1941,og
fortsatte som «motstandsprest»
Hjelpeprest Olaf
i Søndeled, med lønn av innRolfsen, foto i
samla midler etter at Steffens
Søndeled 1, hefte
gikk av. Rolfsen blei
2, s. 99
konstituert sokneprest i
Søndeled da freden kom, og fra 1947
hjelpeprest i Eidanger, med tjeneste på Herøya.
Han døde av tuberkulose, 45 år gammel.

NS-prest Jacob Haug

Jacob Almarinius Kristensen Haug, (18841957) var fra Tjøme. Han blei NS-prest i
Søndeled 1942-1944, og konstituert prost i
1943. Haug hadde handelsskole, men ikke
teologisk utdanning.
Han hadde vært ansatt i Indremisjonen og i
Santalmisjonen, og var i 1942 assistent på et
prestekontor i Oslo.
I august 1943 overtok Haug i tillegg
8 Trefoldighet menighet i Arendal etter

soknepresten som var blitt avsatt og forvist,og
året etter Øyestad menighet, der NS-presten
hadde gjort seg aldeles umulig.
Samtidig fortsatte Haug med Søndeledmenighetene fram til november 1944.
I januar 1945 blei han domprost i Stavanger.
Haug blei i 1946 dømt til to års tvangsarbeid
og inndragning av 2500 kroner. Han var
tiltalt, men ikke dømt, for NS-medlemsskap og
angiveri. Aktor la vekt på at Haug angra
«alvorlig over sin opptreden». Han fikk lov
å sone landssvikdommen i Stavanger. Haug
slapp ut i desember 1947, med varetekt blei
det samla soning i ett år og fem måneder.

Kirkenes. Men statspolitiet, som sto under tysk
kontroll, nøyde seg med utvisning fra
Aust-Agder fylke. Rolfsen bosatte seg rett over
kommunegrensa, på Levang, så han kunne
fortsette å besøke Søndeled (og foreldene sine).
Da Haug reiste til Stavanger var det «stille»
resten av krigen; Meum tok seg av det
nødvendige både i Risør og Søndeled.

Striden i Søndeled

Rolfsen holdt gudstjeneste i den kirka som
Haug ikke hadde den aktuelle søndagen, med
godt besøk. Det var sjelden mer enn 4-5 til
stede på gudstjenestene til Haug, og oftest bare
NS-medlemmer. De pårørende ønska Rolfsen
til gravferdene, og dette blei det konflikt om.
Haug klaga til Skien-biskopen over både
Rolfsen og sokneprest Meum, og ønska begge
ut av distriktet.
NS-Biskop Zwilgmeyer rapporterte til departementet, men det blei ingen tiltak mot Meum.
Biskopen ønska å forvise Rolfsen til «en annen
kant av landet», departementet foreslo

			
		

Risør kirke under okkupasjonen,
foto i jubileumsbok 1947, s. 51

rett før og etter høstferien. Brev kommer i posten!

I år blir det familiegudstjeneste i Frydendal den
27. september med utdeling av både 4 og 6 årsbok!
En skikkelig SUPERsøndag med andre ord!
På Søndeled blir det 4-årsbok 11.oktober.
Og dersom vi er heldige og smitten holder seg borte
LAILAS HJØRNE
blir det Lys Våken og overnatting både i Risør og på
Søndeled i november.
Du verden så godt det er å være tilbake på
Etter skoletid og TenIn er også på vei ut av
jobb og faktisk planlegge oppstart av
aktiviteter igjen! Men jeg har fått en ny venn koronadvalen.
i løpet av våren:
Det eneste vi har lagt helt på is i høst er «Du verden»
håndspriten er aldri langt unna.
for 7.klasse i Den Lille Dyrehage.
Avstanden vi holder til hverandre er derimot stor, så Å samles på tvers av kommuner er litt vanskelig i
disse tider.
balansen er opprettholdt!
Med de to tingene på plass vil høsten gå tilnærmet
normalt. Åpen Barnehage er i gang med en
mandagsgruppe og en onsdagsgruppe. Sjekk oss opp
på facebook; «Åpen barnehage Risør» Der blir all
info lagt ut, og du kan «melde deg på».
Det vi var mest lei oss for å kutte i vår var
legoklubben, nå blir det fire ganger i høst i stedet,

Men en ting er planer, vi vet at virkeligheten
plutselig kan innhente oss, så følg med på kirkenes
Facebook og hjemmesider.
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Nytt fra
fellesrådet
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.
Telefon til kirkevergen er 900 86 911.
Etter at de fleste arrangement og tiltak ble
stengt i vår har vi nå gudstjenester og
arrangementer i tråd med Koronareglene.
Tiltak for barn, unge og eldre har startet opp
eller starter snart. Også disse etter strenge
regler. Fremdeles gjelder regelen om 1
meters avstand for de fleste, og god håndvask/hygiene. I vår kirker og kapellet er det
nå satt opp automatiske antibac-dispensere
og sitteplasser er markert med lapper.
Reglene er i stadig endring, slik at tiltakene
også kan endres fortløpende.
Risør kirke:
Det jobbes med mulighet for å installere
slokkeanlegg.
Det har vært en del feil med lyskasterne i
sommer, men elektriker jobber med saken.
Hvis noen ser det blinker kveld og natt så er
det ikke alarm eller brann, bare feststemte
lyskastere.
Risør kapell:
Kapellet er ferdig malt utvendig.
Det skal installeres nytt lydanlegg i kapellet
i nærmeste framtid.
Etter samtale med eksperter har fellesrådet
bestemt at det store treet på Risør Kirkegård
skal bli stående som i dag og sjekkes igjen

om noen år.
Besøkende på gravplassen
trenger ikke være redd for
at treet faller.
Dette er bekreftet av
arborist.

Frydendal kirke og menighetshus:
Intet nytt nå
Søndeled Kirke:
Nytt orgel er nå installert. Det som gjenstår
er å intonere (stemme) instrumentet. Vi håper
på å få gjort det i høst, men det
avhenger av Koronasituasjonen siden vi
benytter utenlandske arbeidere til
intonasjonen.
Installasjon av slokkeanlegg i Søndeled kirke
er i sluttfasen. Riksantikvar og arkeolog har
undersøkt området og har gitt klarsignal.
Nytt toalett i bårehuset ved kirken er under
oppføring.
Deler av kirken og port er malt i sommer.
Etter samtale med eksperter har fellesrådet
bestemt at det gamle treet på Søndeled
Kirkegård skal beholdes, men beskjæres slik
at det ikke er fare for at tunge greiner faller
ned.
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.
Kirkevergen
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” DEN SOM VENTER
PÅ NOE GODT”
av Tor Morten Halvorsen

håndverk førte til at instrumentet nå føles
som en del av helheten i kirkerommet.
En bonus var at han blandet litt farge og
instruerte kirketjener Tormod Eidet i
hvordan man kan utbedre avflassingen av
maling i benkene.
Cay syntes rett og slett det så litt for trist ut
til bare å dra avgårde fra det.
20.juli fikk vi igjen en mulighet til å komme
et langt skritt videre.
Reemt og William fra Nederland kom og fikk
gjort ferdig arbeidene med styringssystemer,
strømtilkobling og ikke minst den store
jobben med å få satt på plass alle pipene.
Orgelet ser nå helt ferdig ut, og det eneste
som gjenstår er stemming og intonering.
I skrivende stund har vi planer om at det
skal skje i høstferien slik at orgelet blir helt
ferdig i god tid til allehelgensdag.

Når en holder på med et prosjekt som
orgelprosjektet vårt i Søndeled, blir man nødt til å
lære seg kunsten å vente.
En sak er at det er en lang planleggingsfase hvor
mange store beslutninger skal tas.
En annen sak er å vente på at det blir bygget og
går fra å være en idé til å bli virkelighet.
Orgelet sto ferdig bygget i Nederland i februar og
skulle ha vært innviet 21.juni.
Det skulle ha vært i full sving til glede for alle nå.
Den store pandemien, som har preget andre deler
av verden mer enn oss, har også fått innvirkning
på orgelprosjektet og gitt oss enda litt lengre
ventetid.
Tross alt var vi heldige som fikk orgelet flyttet og
bygget i Søndeled kirke like før alt lukket ned i
mars.
Men siste fase med intonering og ferdigstilling
måtte utsettes.

Kunsten å vente er ikke så vanskelig når det
man venter på er godt.
Jeg tror det handler om å benytte
ventetiden til å glede seg.
Vi kan allerede glede oss over at alt har gått
veldig fint så langt, at orgelet står på plass
og over at det ser så fint ut som det gjør.
Og jeg vet at vi kan glede oss til klangen
som vil komme.
En fin mulighet og tanke kan være at vi
avslutter vår lange ventetid på orgelet ved
å starte det nye kirkeåret og adventstiden
med innvielse av instrumentet 1.søndag i
advent.

Noen uker senere fikk vi likevel anledning til å få
gjennomført malerarbeidene.
Cay Fredriksson fra Sverige hadde anledning til å
reise til Norge på et tidspunkt da reglene tilsa at
det var mulig og da vi fant det forsvarlig.
Siste uka i mai, før pinse fikk orgelet sin farge.
Maleren laget fargen i samsvar med kirkens
fargetoner og har laget en naturlig og fin dialog
med prekestolen som inspirasjon.
Det var spennende å se hvordan et så skikkelig
12
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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

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

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.kirken.no
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 - RISØR givertjeneste
2801.54.94206 - SØNDELED givertjeneste
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Tanker på siste side
			
			

			

Av Mecky Wohlenberg

Takketanker etter
sommerens konfirmantleir
Gud skapte lyset og livet og meg,
og himlen med stjerner og jorden med fjell.
Han vil meg det beste, han kjenner min vei
hver natt og hver morgen hver dag og hver kveld.

Vi sang denne sangen på Kvitsund gymnas mellom Telemarks vakre fjell i august. Der var
det konfirmantleir med 75 nye konfirmanter fra Risør og Søndeled og Gjerstad. Og med
mange gode ungdomsledere. Takk til alle som stilte opp! Ordet «konfirmasjon» betyr
«bekreftelse». Vi bekreftes i troen på at Gud har skapt oss som sine venner og
medarbeidere. Og vi inviteres til å bekrefte troen på Jesus Kristus.
Han viser oss hvordan Gud er.
Kongen fra himlen ble født som min bror,
han trøstet de svake, var venn med de små.
Han lærte meg sannhet, han gav meg sitt ord,
han vant over døden og er hos meg nå.
Bibelfortellingene på konfirmantleiren med utsikt over stranden og kanalbåtene handlet
om Jesus på sjøen: Han kalte disipler etter en vidunderlig fiskefangst. Han sov i båten da
stormen herjet og han truet stormen til å bli stille vann. Han kom og gikk over bølgene
til sine venner som sleit i båten. Og han stod opp fra de døde og møtte sine venner ved
stranden en morgen etter en vidunderlig fiskefangst.
Han er med oss alle dager, som vår usynlige venn.
Her er min kirke, her hører jeg med,
her møter jeg andre som tror på Guds Sønn.
Den hellige ånd gir meg trygghet og fred,
vi svarer med tillit og lovsang og bønn.
Den siste dagen feiret vi gudstjeneste ute på fotballbanen ved stranden. Med sanger og
bibelfortelling og bønnevandring og nattverd. Og vi ber for våre konfirmanter gjennom
konfirmantåret: At Gud må verne dem på veien gjennom livet. Og at de må få en fin og
meningsfull konfirmasjonstid. Og at Guds hellige ånd skaper tro i oss alle, slik som vi
synger om i årets leirsang
(Norsk salmebok 243, tekst Vidar Kristensen, musikk Per Aamodt Tveit):
Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Guds Sønn,
jeg tror på Den hellige ånd.
Så hellig, allmektig, så god imot meg,
treenige Gud, jeg vil lovsynge deg.
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