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

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.
Endringer av gudstjenester og
tidspunkter kan komme.

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 etter gudstjenesten

Søndag 19. september
17. søndag i treenighetstiden
Luk 7, 11-17
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 26. september
18. søndag i treenighetstiden
Matt 8, 5-13
Risør kirke kl. 11.00
Dåpsduegudstjeneste E. Gryting
og L. Stensvold
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Gullkonfirmanter
Søndag 03. oktober
19. søndag i treenighetstiden
5 Mos 30, 11-15
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 10. oktober
20. søndag i treenighetstiden
Mark 10, 2-9
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Gullkonfirmanter
Søndeled kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste A. M. Walla.
Utdeling av 4- og 6-årsbok
Søndag 17. oktober
21. søndag i treenighetstiden
Luk 16, 19-31
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Utdeling 4- og 6-årsbok
Søndag 24. oktober
22. søndag i treenighetstiden
Joh 12, 35-36
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Søndag 31. oktober
Bots- og bønnedag
Luk 18, 9-14
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 07. november
Allehelgensdag
Matt 5, 13-16
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 14. november
25. søndag i treenighetstiden
Matt 14, 22-34
Frydendal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 21. november
Siste dag i kirkeåret
Matt 25, 1-13
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Lys våken

Søndag 28. november
1. søndag i adventstiden
Matt 21, 10-17
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndag 05. desember
2. søndag i adventstiden
Joh 16, 21-24
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Lysmesse med konfirmanter
Gullkonfirmanter
Søndeled
feires under gudstjenesten
26. september
Risør og Frydendal
feires under gudstjenesten
10. oktober.
Det blir bevertning for
gullkonfirmantene etter
gudstjenestene.
Påmelding
Dåpsduegudstjeneste
Risør kirke 26. september
kl. 11.00
Alle dåpsbarn fra 2020 er
invitert med familien.
LYS VÅKEN
5. og 6. klassinger inviters til
overnatting i kirka og
gudstjeneste.
Søndeled kirke:
13. - 14. november.
Risør kirke:
20. - 21. november.

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:
Risør kirke
04.07
Birk Larsen Lindstøl
25.07
Ola Nygaard Lindberg
Håkon Bakke Gundersen
01.08
Isabella Myklebust Lønseth
Celine Flåtlien Henriksen
Frydendal kirke
20.06
Helene Skofteby Hveem
27.06
Jonas Alexander Lund
04.07
Benjamin Jahn-Larsen

Begravede/
bisatte:

Søndeled kirke
09.05
Maja Søvre Christensen
13.06
Bernt Emil Hammeren
Maurlia
27.06
Aron André Garcia Flaten
Isaksen
04.07
Oscar Andreas Hansen
Baug
Ferdinand BråtaneJohnsen
01.08
Eline Nedrebø Halvorsen

Risør kirke/gravkapell/kirkegård
16.05 Vidar Torbjørn Ausland
06.06 Astrid Elisabeth Elde
22.06 Jon Andresen
23.06 Ketil Sigmund Ertsås
06.07 Jan Gunnar Halvorsen
09.07 Amund Eliassen
10.07 Christian Gudbrand Melbye
Øwre
20.07 Hanne Berger Evensen
24.07 Alf Mostad
08.08 Karen Bræin
Frydendal kirke/kirkegård
09.05 Sigrid Margrethe Solli
Nestesvåg kirkegård
01.06 Dag Tore Gjernes

Vigde:
Risør menighet
05. juni
Siri Jelmert og
Lars Egelandsdal
19. juni
Jenny Malene Wold Aambø
og Marius Kirkenær
Marita Syvertsen Olsen og
Sverre-Tobias Dukene
04. juli
Nora Madelaine Aanonse og Håvard Skjærdal
17. juli
Anne Aamlid og Dag Håvard Halvorsen

Gaver til Menighetsbladet

21. august
Siri Elise Smedvold og Remi Alexander Hagen
Viola Klausen og Øyvind Knutsen

Siden forrige nummer er
det kommet inn kr. 1.300.
Tusen takk!

Søndeled menighet
14. august
Anna Julie Lundeberg og Anders Østebø Røed
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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?
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.

Misjonsbesøk
Risør menighet vedtok å
bytte misjonsprosjekt til
menighetsbygging i
Estland fra 1. januar i år.
Nå i august fikk vi besøk
av Tiina og Kaimo Klement
med en av deres døtre,
Estreia.
Tiina er prest i
menigheten i Mustamäe i
Tallinn.
De er veldig glade for at vi
har valgt Estland som nytt
misjonsprosjekt og ser
frem imot godt samarbeid,
og gjerne besøk
menighetene imellom.
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BLADBUD TIL
MENIGHETSBLADET
ØNSKES!

M

Bladet deles ut 4
ganger i året.

M

Ta kontakt med
Kirkekontoret:
371 50 321 eller
eileen@risor.kirken.no

E
N

PÅFYLLKVELDER

Søndeled menighetshus
kl. 18.00 - 21.00

!
FREDAG 29. OKTOBER KL. 18.00
Basar og trekning Krabbesund bedehus!
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21.10 Hans Nielsen Hauge
11.11 Besøk av Per Emanuelsen
25.10 Filmkveld

ENDELIG!
Vårens
konfirmasjoner
ble pga korona
flyttet til august
og september.
Så nå kan vi
endelig gratulere
til alle våre flotte
konfirmanter og
ønske dem lykke
til framover!

RISØR
KONFIRMANTER
2021

SØNDELED
KONFIRMANTER
2021

Foto: Trond Svenningsen

Nytt fra fellesrådet:
Risør kirke:
Det jobbes med å installere slokkeanlegg, og
toalett med universell utforming.

Risør kirkegård:
Det jobbes med drenering av kirkegården samt
etablering av muslimsk gravfelt.

Søndeled Kirke:
Nytt orgel er nå installert. Det som gjenstår er
å intonere (stemme) instrumentet.
Dette blir gjort i september.
Installasjon av slokkeanlegg er i orden.
Nytt toalett med universell utforming er på
plass i bårehuset ved kirken.
Utvendige vegger er kalket.

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.

5

Min salme
av Hanne Paulsen

Jeg vil fortelle om en nydelig salme som heter
«O bli hos meg ». I følge Wikipedia ble denne
skrevet av Henry Francis Lyte i 1847.
På originalspråket heter den «Abide with me;
fast falls the eventide».
Den fantastisk sørgmodig vakre melodien ble
komponert av William Henry Monk i1861. Teksten ble oversatt til norsk av Gustav
Jensen i 1915.

O bli hos meg! Nå er det aftentid
og mørket stiger dvel, o Herre blid!
Når annen hjelp blir støv og duger e
Du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg!

Denne salmen har jeg hørt fremført av Ole Paus
i Risør kirke. Han fremfører salmer på et
særegent, gripende vis, og jeg husker at
tårene trillet. Det er også Ole Paus’ innspilling
jeg lytter til nå når jeg skriver dette (fra
albumet «Salmer på veien hjem», utgitt i 1991).
I denne innspillingen sier Paus følgende før
han begynner å synge, og hårene reiser seg
på armen allerede før første strofe av salmen:
«Mine damer og herrer, her kommer en sang
om hjemlengsel. Jeg vet hva folk sier. Folk sier
at hjemlengsel hører barndommen til.
Og kanskje det er sant. For hver gang når natta
er som svartest så ønsker jeg at jeg var barn
igjen så jeg kan få lengte i fred.»
Som så mange andre salmer, så har «O bli hos
meg» en sterk iboende kraft. Teksten har en
inderlighet og rommer nok følelser til å både få
lettet ditt hjerte og søke trygghet og trøst. Aller
mest ro og trøst kan man kanskje føle hvis man
synger salmen alene for seg selv, som en bønn.

6

Snart svinner livets dag, det kvelder fort,
og jordens lys alt mørkner og går bort,
forandrings skygge følger tro min vei
o du som ei forandres, bli hos meg!
Hver time trenger jeg din sterke vakt
Kun for din nåde viker mørkets makt;
Hvor skal jeg vandre trygt foruten deg?
I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg
O la meg se ditt kors i dødens gys
Driv mørket bort og vær meg livets lys!
Da skinner morgenrøden på min vei
I liv og død, o Herre, bli hos meg

Velkommen
Anders Klock!
Når du kommer til Risør kirkegård vil du
sannsynligvis møte en blid kar og et stort smil!
Dialekten avslører hans danske bakgrunn. Anders flytta til
Risør i 97 fra Danmark. Hans far og besteforeldre var fra
Tangen og Anders har overtatt det gamle familiehuset der.
Den 1. juni begynte Anders i sin nye jobb som kirketjener/
kirkegårdsarbeider i Risør. I tillegg til å ønske vår nye kollega
velkommen i staben, er det jo litt artig å høre hvordan det går i
jobben. Anders har gode nyheter, i kirka er det bare hyggelige
folk. Han synes han er heldig som får jobbe på en så fin plass. Arbeidet er mer allsidig og
mangfoldig enn han hadde sett for seg. - Det er mer enn å klippe litt gress, hadde ikke forestilt
meg at det var så mye ting rundt.
Men arbeidet fyller mange oppgaver, fra vedlikeholdsarbeid på bygninger og utstyr, luking og
klipping om sommeren og brøyting om vinteren, til renhold av kirken og tilrettelegging for
kirkelige handlinger. - Jeg har erfaring fra industrien, der er jeg vant til å arbeide med korte
tidsfrister. Det blir litt andre forhold her. Her jobber man mer selvstendig, og må se
arbeidsoppgavene selv. Man må være stolt av sin plass.
Hjertelig velkommen, Anders! Vi håper du vil trives godt sammen med oss og i arbeidet.

Sommerbasar på Søndeled
Fredag og lørdag 4 – 5 juni rigget vi oss til med basar og
plantesalg på Søndeledtunet. Tradisjonelt har markedsdagen vært på skoleplassen andre lørdag i juni, men i år
var det veldig trivelig å være på tunet. På forhånd hadde
mange vært ute og solgt lodd, men det føk ut en del på
lørdagen også. Ikke så rart at mange ville prøve å vinne
Inger Lauvhjell sin fantastiske bunadsdukke.
Den ble det for øvrig Lisbeth Leivann som reiste hjem med.

En annen nyvinning av året var lykkehjulet vårt.
Det har snekkergruppa i Feirhølen, med John
Sjaavaag i spissen, laget til oss.
Tusen takk for jobben!
Det var likevel plantesalget som ble det store
trekkplasteret. Vi fikk ikke satt kassene ned på
bakken engang før de ivrigste stod klar, så det ble
en litt kaotisk start på markedet vårt. Lørdagen
fikk vi rigget oss litt bedre til, og både planter og lodd forsvant. Til sammen fikk vi inn
53.000 kr, fordelt med 33.000 på loddbok, ca. 6.000 på lynlodd og lykkehjul og 14.000
på planter. Et resultat vi er godt fornøyd med.
7

Så var det det med tro. Troens plass har vært
viktig i vårt lands historie og i mange
menneskers liv. Vår jobb er å formidle dette,
og lære bort litt av grunnlaget for å kunne
utvikle en tro. Vi dytter ikke troen på noen.
Å la være å sende barna på trosopplæring er
ikke å gi dem valgfrihet når de blir voksne.
Det er å ta fra dem muligheten til å velge.
For hvordan kan man velge noe man ikke
kjenner?

HØSTEN
2021
Nå ligger en ny høst
foran oss, og vi ivrer etter å komme i gang med
Lailas hjørne
oppleggene våre i kirka.
Men hvorfor er det lurt å sende ungene på
trosopplæringstiltak? Eller å døpe dem for
den del? Det med tro er jo noe de må få lov
til å velge selv når de blir voksne.

Heldigvis ser vi at også barn som ikke er døpt
blir med på samlingene våre. Det gjelder også
barn fra andre trossamfunn.
Våre aktiviteter er åpne for alle. Utfordringen
vår er å nå ut med invitasjoner. Dem har vi
bare lov til å sende til våre medlemmer, dvs
de som er døpt. Så til dere som tilhører andre
kirker/ har barn som ikke er døpt, men som
gjerne vil ha invitasjon: Ta kontakt med meg
eller kirkekontoret, så kan dere legges til i
systemet slik at dere får brev.

Selvfølgelig er tro noe en velger fritt. Og vi
praktiserer jo tro i kirka, så jeg ser
konflikten. Men min jobb som menighetspedagog er mye videre enn å formidle tro. Det
handler vel så mye om kultur, historie og
tilhørighet. Den kristne tro har preget vårt
land de siste tusen år, og satt sine avtrykk
i kunst, kultur, språk og holdninger. Å lære
noen av de fortellingene som danner
grunnlaget for alt dette, å lære seg å kjenne
igjen kirkens symbol- og bildespråk, å lære å
forstå troens plass i menneskers liv, alt dette
vil være en berikelse uavhengig av hva en selv
velger å tro på.

Vel møtt til trosopplæringstiltak i høst!
Dette er det vi har planlagt:
* Legoklubb for 2. klasse: fire mandager i
høst, den 6. 13. 20. og 27. september
* Etter skoletid på Søndeled for 5. og 6. trinn,
10 tirsdager i høst.

Jeg kjenner også sterkt at jeg er med på å
forvalte en unik kulturarv i forhold til de
gamle kirkebygningene vi har i kommunen
vår. Hvordan skal en kunne ta vare på og sette pris på noe en ikke kjenner? Risør kirke er
et smykke, den ble bygget av byens
borgere, utsmykket av dem, og skal bli
ivaretatt av byens nye generasjoner. Klart de
må bli kjent med kirken sin!
Søndeled har vært kirkested i snart 900 år.
Skal det slutte å være det, eller skal vi
formidle kjærligheten til dette bygget på en
slik måte at de unge i dag ser verdien av å ta
vare på den?
Kirker tas vare på ved bruk, derfor er det
viktig at vi legger samlingene våre til kirkene,
og inkluderer gudstjenesten i oppleggene.
For oss er målet at ungene skal bli kjent med
kirken sin, forstå historien, klare å lese
symbolene og det bygget i seg selv formidler,
og gjennom spennende og morsomme
opplevelser bli glade i kirken. Da vil også de
bruke den og ta vare på den på samme måte
som generasjonene før oss.

* «Dueslipp» og gudstjeneste for de aller
minste: Risør kirke 26. sep.
* 4 årsbok og «gjør deg klar kveld» på
Søndeled 10.okt
* 4,- og 6 årsbok og «gjør deg klar» og
skattejakt i Frydendal 17. okt.
* Lys Våken for 5. og 6. trinn: Søndeled kirke
13.-14. nov
* Lys Våken for 5. og 6. trinn: Risør kirke
20.- 21. nov.
* Barneforeningen Blåveisen på Søndeled
(3 – 12 år): tirsdager i partallsuker
* Ungdomsklubben TenIn (13 – 19 år)
annenhver fredag 19.00 – 22.00
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DEN STORE
KIRKEBASAREN

Lørdagen startet med solskinn, varme og ivrige
frivillige. Bord ble klargjort, og folk begynte å
strømme på. Ut i fra smitteverntiltak ble alle
registrert, og man oppfordret til bruk av
munnbind (som ble delt ut) og å holde avstand.

Lørdag 21. august var det duket for
årets Kirkebasar på Frydendal.
Forberedelser må til, så basargruppa starta
jobben med å klargjøre inne allerede mandag.
Fredagen ble det rigget og ordnet i stand til
den store dagen av frivillige, og det var godt;
for det var mye både lopper og salgsvarer.

Det gikk unna, både
ute med lopper,
lynlodd og nydelig
mat i kafeen og inne,
med basar, salgsbord med
håndarbeid og
matvarer. Nytt av
året var ferske brød
og de gikk fort unna!

Stemninga var god og folk koste seg!
Tusen takk til alle frivillige som gjør at Risør
menighet får gjennomført dette store
arrangementet og til næringslivet for flotte
gevinster!
Totalt har menigheten fått inn kr. 152.000 på
denne dagen, loppesalg hele året og ved-salg!
Pengene kommer godt med i menighetens sitt
arbeid blant barn- og unge!

HEL - GATEFEST

Arrangementet var også i år godt besøkt, så
det nesten ble stolmangel.
Varme pølser, saft og kaffe ble servert og i
tillegg stilte brukerne på Linken med deilige
boller til alle.

Søndag 29. august braket det løs med et
yrende folkeliv i Kirkegata og det var igjen den
årlige gatefesten.

Nytt av året var loddsalg, og her retter vi en
stor takk til byens butikker for flotte gevinster!
Pengene som kom inn på loddssalget gikk til
Simens misjonsprosjekt i Estland, og vi fikk
inn hele kr. 8.000.

I år hadde vi besøk av Martin, Oliver og Marit
fra Simen Grenland som underholdt med sang
og musikk både i gudstjenesten og etterpå.
Dessuten var vi heldige som hadde med oss
Inga og Maria som satt et flott preg på dagen!
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LEDIG ANNONSE PLASS

LEDIG ANNONSE PLASS
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Vannrett:
1)Barnet i Krybben
6)Etternavn 8)Brus
9)Erik Kroken
10)Kjøre kjelke 11)Buskap
12)Nes 14)Godt 15)Reise
16)Jentenavn 20)Ungene
22)Litt
Loddrett:
1)Mannen til Maria
2)Glad i 3)Etternavn
4)Snuser 5)Hele bunten
7)Omgjengelig 13)Kutte
14)Eng.guttenavn
17)Overfall 18)Jentenavn
19)Unni Almås 21)Fred

Vannrett: 1)JESUS
6)OLSEN 8)SOLO 9)EK
10)AKE 11)FE 12)NES
14)BRA 15)DRA
16)ORLAUG 20)BARNA
22)NOE
Loddrett: 1)JOSEF
2)ELSKER 3)UELAND
4)SNOKER 5)ALLE
7)SOSIAL 13)SAGE
14)BOB 17)RAN 18)ANE
19)UA 21)RO

LØSNING:

BARE BARNAS
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NOE FEIL??
-> -> -> -> ->

HISTORISK:
Av Arne Lauvhjell

Litt om to gamle malerier
i Søndeled kirke

Den ujevne blanke/matte overflaten er visuelt
generende, men bidrar ikke til å bryte ned
maleriet. Ingen behandling er påkrevd!”
Den restaureringen som ble utført ved
Nasjonalgalleriet 1950-1951 ble bekosta av
Egelands verk, og den er altså fortsatt
tilstrekkelig.

Hvem er Den fjortende?
Det eldste alterbildet, fra ca 1650, henger nå
mellom vinduene på murveggen i sør
(Jubileumsboka s. 89-91). Det skal
forestille Nattverden, situasjonen der Jesus
rekker brødet til Judas, som er tydeliggjort
med pengepungen. Det spesielle med
dette bildet er at det er 14 personer der.
Jesus pluss de tolv apostlene blir jo tretten!

Epitafet i bra stand
Ved trappa opp til prekestolen henger det et
stort maleri, et epitaf (minnetavle) over Cristian
Svendsen, som var kapellan her 1647-1655.
Bildet er malt i 1664, og Kirsten Hellerdal har
en grundig omtale i jubileumsboka fra 2000
(s. 118-121).
Vurderingen den gangen var at bildet var
kommet i dårlig forfatning, av en tidligere
vannskade og at oljemalingen krakelerer på
lerretet pga opptørking. Menighetsrådet
vurderte å få det restaurert, men det ville ha
blitt for dyrt.

Hvem er da den fjortende?
Jesus og de fleste apostlene har skjegg.
Unntak er den unge Johannes på Jesu arm,
og to menn lengst til venstre. Jeg har tenkt at
han helt til venstre er Djevelen som er til
stede for å friste Judas til hans forræderi.
Sommeren 2020 hadde jeg en omvisning med
en gruppe ortodokse, leda av filosofiprofessor
og teolog Torstein Theodor Tollefsen. Han
fortalte at i ortodoks sammenheng kan det
være vanlig å ta med apostelen Paulus, også
på bilder av situasjoner før hans aposteltid.
En tredje mulighet er at det er husverten eller
en tjener som har fått bli med på bildet. Den
aktuelle figuren er jo ikke med på måltidet.

I sommer fikk vi en dag besøk av Anne
Ytterdal, fra Arkeologisk museum,
Universitetet i Stavanger. Hun er spesialist
på kirkekunst, og arbeider med den såkalte
Stavangerrenessansen og tidlig barokk. Hun
foretok en grundig befaring av dette bildet, og
gir en vurdering som er mer positiv.
Hun skriver i en tilbakemelding:
”Takk for hjelpen i kirken. Jeg har sett på
maleriets konserveringstilstand, og den er
tilfredsstillende. Det er ikke løs maling!
Maleriet har fått et ekstra lerret bak som
støtte, så underlaget er også stabilt. De matte,
mørke partiene er retusjer rett på lerretet som
gir en annen lysbrytning i den blanke
fernissen.
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Nå er vi på
oppløpsiden!

De startet arbeidene idag, og vil jobbe med
hver eneste pipe frem til 9. september. Da står
orgelet ferdig til bruk og vi kan glede oss til at
det kan klinge i gudstjenester og seremonier
fremover. Vi tar det i bruk så snart det er
mulig og planlegger en storstilt innvielse
senere i høst, muligvis en søndag i advent.
Mer om dette siden, nå er ventetiden omme.
Tidenes lengste koronakarantene for orgler er
over, og vi kan glede oss til å bli kjent med og
beveget av det nye orgelet vårt i Søndeled.

Av Tor Morten Halvorsen

Spenningen var stor da jeg ankom Søndeled
kirke idag, tirsdag 24. august, for å treffe
arbeiderne som skal legge siste hånd på
verket i det store orgelprosjektet vårt. Da jeg
kom inn ble jeg møtt av to smilende og glade
orgelintonatører. De var henrykt over å oppleve
at orgelet var i topp teknisk stand etter å ha
stått taust i snart 17 måneder.
Jan Koelewijn og Henk van der Veen hadde
kun jobbet noen få timer, men viste villig frem
noe av det de så langt hadde gjort. Det var et
stort øyeblikk å høre en av stemmene som nå
beveger seg i takt med kirkerommet med en
fantastisk velklang. Man får inntrykk av at
orgelet allerede hører hjemme og på et vis alltid
har vært der. Min store spenning roet seg, og
jeg kunne hvile i at dette blir veldig, veldig bra.
Sjefsintonatør Jan (intonatør: orgelbygger
med kompetanse på å stemme og tilpasse
orgelklang til rommet) var også tydelig lettet
over at ideene og tilpassingen som ble gjort i
Nederland passer veldig godt. Det er han som
i stor grad har laget den klanglige planen og
kunstneriske konseptet for hvordan orgelet er
bygget opp etter de kriteriene vi valgte å sette
som rammer for prosjektet vårt. Det er første
gang han ser instrumentet igjen etter at det
ble konstruert og bygget i Nederland for 2 år
siden og naturligvis spennende å gjøre de siste
tilpasninger i selve kirkerommet som orgelet
skal bo og klinge.
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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
Anders Klock - 371 50 321

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.kirken.no
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
371 50 321 – tmh@risor.kirken.no

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

Organist: Jan Egil Berg
482 53 200 – janegil@risor.kirken.no

Leder av Risør menighetsråd:
Lill Jorunn Bredal Larsen
908 91 229 – lilljo.larsen@gmail.com

Menighetskoordinator Risør:
Eileen Liborg Basma
371 50 321 – eileen@risor.kirken.no

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/#689455 - RISØR givertjeneste
2801.54.94206 - SØNDELED givertjeneste
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Tanker på siste side
Jeg husker første gang jeg smakte på kaffe! Det var på tyttebærtur, det
var mye bær i skogen, men bøtta kjentes som et uendelig prosjekt å
fylle. Jeg var tørst og hadde tømt saftflaska. Da måtte det bli kaffe fra
mors termos. Kaffen - som den gang smakte så lite barnevennlig - har
med årene blitt en favoritt. Det var et av minnene som dukket opp på
en tur i skogen og jeg så hvordan det bugner med bær dette året.
Skogen formelig lyser oransje av rognebær,
blåbærlyngen henger tungt og tyttebærene
pynter bakken med røde klaser. Selv en
liten skogstur gir følelsen av rikdom.
«Fjellets gull» er et godt kallenavn på multene,
som det også er rikelig med i år.
Ta deg en bærtur - det er gratis og kjempegodt!
Lag noe godt av det, til deg selv eller for å gi det
i gaver. Det er rett og slett bare å forsyne seg rikelig.
Det er fantastisk at naturen har så mye å by på, det
er verd å takke vår Skaper for. Måtte vi behandle
skaperverket med omhu, så det kan fortsette lenge!
Ropet om å ta vare på naturen har blitt et særlig tydelig budskap til verden denne høsten
etter FNs klimarapport. Det er også kirkens budskap og bønn: Alt det Gud gir oss som
gave, må vi ta vare på og forvalte med dyp respekt. Vi eier ikke jorden, vi er selv del av
skaperverket og satt til å forvalte skaperverket.
Jeg har lyst til å dele en lovprisning fra Salmenes bok:
Du gjester jorden og lar den drikke dypt,
du gjør den overdådig rik.
Guds bekk er full av vann,
du sørger for kornet,
ja, slik sørger du for jorden.
Du vanner furene, jevner plogveltene,
med regnskurer gjør du jorden myk,
du velsigner jordens grøde.
Du kroner året med dine gode gaver,
dine spor flyter over av rikdom,
beitene i ødemarken flyter over,
haugene smykker seg med jubel.
Markene kler seg med sauer,
dalene svøper seg i korn.
De roper av glede, de synger.
Sal 65,10-14
Gud vår skaper, vi takker deg som lar jorden bære fram grøde og gir oss alt vi trenger.
Minn oss daglig om at alt som er skapt tilhører deg, så vi tar imot dine gaver i
takknemlighet og deler med dem som lider nød
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