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Det går mot advent og jul!

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

Onsdag 26. desember
2. Juledag, Joh 16. 1-4a
Krabbesund bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 30. desember

Søndag 02. desember
1. søndag i adventstiden,
Matt 21, 10-17
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled kirke kl. 18.00
Julekonsert A. Lauvhjell

Søndag 09. desember
2. søndag i adventstiden,
Joh 16, 21-24
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 16. desember
3. søndag i adventstiden,
Joh 5, 31-36
Sandnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Torsdag 20. desember
Risør Kirke kl. 11.00
HEL-gudstjeneste I. Øybekk

Mandag 24. desember
Julaften, Luk 2, 1-20
Frydenborgsenteret kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Frydendal Kirke kl. 15.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled Kirke kl. 16.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Risør Kirke kl. 16:15
Gudstjeneste I. Øybekk.
Skolemusikken
spiller før gudstjenesten.

Tirsdag 25. desember
Juledag, Matt.1, 18-25
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag etter jul, Luk. 2, 25-35
Frydenborgsenteret kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Mandag 31. desember
Nyttårsaften, Matt 11, 25-30
Risør Kirke kl. 23.00
Midnattsgudstjeneste I. Øybekk

Søndag 10. februar
6. søndag i åpenbaringstiden,
Mark 13, 21-27
Frydendal Kirke kl. 11.00
Supersøndag og tårnagenter
I. Øybekk
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 17. februar
Såmannssøndagen,
Matt 13, 24-30
Risør Frikirke kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste

Søndag 24. februar
Kristi forklarelsesdag,
Luk 9, 28-36
Søndeled kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Risør og Søndeled
A. Lauvhjell

Søndag 06. januar
Kristi Åpenbaringsdag,
Joh 12, 42-47
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 13. januar
2. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 1, 29-34
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Julegudstjenester
Julaften:
11.00: Frydenborgsenteret
15.00: Frydendal kirke
16.00: Søndeled kirke
16.15: Risør kirke

Søndag 20. januar
3. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 1, 15-18
Frydendal Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Diakoniens dag

1.juledag:
11.00: Risør kirke

Søndag 27. januar
4. søndag i åpenbaringstiden,
Ordsp. 14, 21-22.25.31
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Søndeled kirke kl. 11.00
Sprell levende gudstjeneste med
tårnagenter A. M. Walla

Søndag 03. februar
5. søndag i åpenbaringstiden,
Joh 5, 1-15
Risør Kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Baptiskirka kl. 18.00
Felleskirkelig ungdomsgudstjeneste
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2.juledag:
11.00: Søndeled kirke
11.00: Krabbesund
bedehus

Slekt skal følge slekters gang
…
Døpte
Risør kirke
23.09 Ivar Langmyr Beskow
07.10 Theodor Gregersen
28.10 Emilie Laukvik Lossius
Ib Leander Ibsen
Jenny Reiersen Pedersen

Vigde
Risør menighet
13.10 Solveig Helene
Christensen og Bjørn Arntzen

Frydendal kirke

Begravde/
Bisatte
Risør kirke/gravkapell/
kirkegård
20.08 Nils Wilhelm Røer Juell
28.09
04.10
05.10
17.10
27.10
30.10
01.11

Eva Irene Fjellestad
Else Rugtveit
Katrina-Irena Heistad
Oddvar Pedersen
Johanna Pedersen
Rønnaug Lanes
Ellen Cecilie Knudsen

Frydendal kirke/kirkegård

21.10 Sofie Rakvåg

30.10 Signe Bosvik

Søndeled kirke

Søndeled
kirke/- kirkegård

23.09 Tobias Stamsø Solheim
14.10 Vemund Berg Prayle

27.08 Ingebjørg Pedersen
04.11 Synnøve Løvdal
Tjelmeland
06.11 Borghild Bråtane

Søndeled menighetshus
28.10 Leah Olivia Westad

Sandnes kirkegård
28.08 Ole Wiik

Juletrefester 2018

Nestevåg kirkegård
10.07 Fredrik Melby Hødnebø

3. JULEDAG
Hødnebø bedehus kl. 16.00
Krabbesund bedehus kl. 16.00

HELLIGE-TREKONGERS-FEST

4. JULEDAG
Frydendal menighetshus kl. 17.00

SØNDAG 6. JAN. 2019 KL 18.00

5. JULEDAG
Søndeled menighetshus kl. 17.00

Sang og musikk med «Mannsgruppa»
fra Gjerstad og Kragerø.
Andakt av tidligere Madagaskar
misjonær Helena Trydal.
Misjonsorientering v/ Eva Tokheim fra
NMS.

PÅ SØNDELED
MENIGHETSHUS

6. JULEDAG
Sandnes bedehus kl. 16.00

Kveldsmat. Misjonsoffer til NMS.
Alle velkommen!
Arr: Områdeutvalget NMS/Aust-Nedenes.
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Svein Schøgren, - ny prostidiakon!
Inger Øybekk

Det er som å komme «hjem», sier Svein Schøgren, når han får spørsmålet om
hvordan det er å komme til Risør som diakon. Han har allerede opplevd å bli
stoppa på gata av mennesker som kjenner ham igjen fra hans «tidligere liv».
Det syns han er skikkelig koselig.
Svein er riktignok født og har vokst opp i Tvedestrand, men etter fylte 19 år
har han farta rundt forbi, før han for få år siden flytta tilbake til Tvedestrand.
Hans barndoms by blir nå utgangspunktet i ny jobb i Aust Nedenes prosti,
som består av de fem kommunene øst i vårt fylke. Svein kjenner området og
husker godt tida da han reiste rundt i de indre bygdene for å selge levende
fisk. Han og en kamerat fikk tak i en bil(boggi) som gjorde det mulig for
«landkrabbene» å skaffe seg levende, fersk fisk til middag.
Svein jobba også en tid på Fiskebrygga i Risør, og i en periode på fem år var han journalist i Agderposten med
utgangspunkt i Risør, men allerede i ungdommen var han mye i byen, ble en del av menighetenes gode
ungdomsarbeid og fikk ofte tilbud om å overnatte hjemme hos folk i helgene. Det har overrasket, sier han, hvor
mange som har kommet bort til ham, kjent ham igjen eller som bare vi slå av en prat, fordi de vet hvilken jobb han
har. Og det å slå av en prat, sammen med en kopp kaffe er ikke vanskelig. Svein er glad i å prate, han er positiv og
energisk. Har humor, smiler og er lett å kjenne seg trygg sammen med.
Spør du Svein om hva som er viktig i det som ligger foran kommer det raskt tre stikkord: Gi håp. Være medvandrer.
Være en samtalepartner. Gi håp. Det tror jeg ham på. For når du møter den smilende og lett omgjengelige mannen
tenker en ikke at framfor deg sitter en mann med en tung og mørk historie, og med en dyrekjøpt erfaring i forhold til
både vold, overgrep og mørke, som nesten førte til et «vellykket selvmord». Ja, Svein har en tung historie, men
kanskje nettopp dette er, på forunderlig vis, blitt hans styrke. Et levende eksempel på at der er håp, om du er aldri så
langt ned. «Jeg kjenner til et skada liv. Det er mulig å komme seg videre, uansett. Alt kan ikke bli bra, men mye kan bli
bedre. Vi må prøve å ha fokus på det som er positivt i vanskelighetene. En kan faktisk få et ok liv», sier han og smiler.
«Jeg kan få bruke hele min kompetanse – og hele mitt liv, på godt og vondt» Han kan sikkert bruke sitt liv i møte med
mennesker slik at deres liv kan bli endra. Han ønsker å være med å skape trygge rom, for sier han: «Å skape trygge
rom er først og fremst å bryte stillheten». Med andre ord, våge å sette navn på det som ødelegger livskvaliteten.
I en periode var Gudstroen borte og «jeg krangla mye med Gud», men takket være hjelp fra andre mennesker begynte
troen å blomstre igjen. Og det er meningsfullt å ha ei tro i bunnen. Tro på at en blir tatt imot av Gud. Slik Gud tar
imot, skal vi i kirken også ta imot.
Svein har solid bakgrunn for å kunne gå inn i arbeidet som prostidiakon. Han har religion, norsk og pedagogikk fra
UIA(HIA) og to år på mediehøyskolen i Kristiansand (Gimlekollen) og dette sammen med hans livserfaring gjør han
godt egnet til å møte mennesker i ulike faser av livet.
Han har et ønske om å være en forskjell, være til hjelp og å kunne være en inspirator. Å være diakon er å være en
medvandrer og en samtalepartner. Bry seg om å lytte til andre. Det være seg i samtalegrupper, sorgarbeid, sammen
med menighetsråd og andre frivillige medarbeidere. Svein er opptatt av at han sammen med menighetens
diakoniutvalg kan finne fram til hva som er viktig, nettopp for Risør. Tidligere diakon Per hadde en del
samtalegrupper der deltakerne hadde noenlunde samme erfaringene, for eksempel ved selvmord, plutselig sykdom
og død. Det kunne kalles differensierte grupper. Dette vil Svein gjerne fortsette med i Prostiet. Kanskje en gruppe
kunne samles omkring: «Sorgen ingen sender blomster til» (skilsmisse)? spør han
Svein understreker at skal arbeidet lykkes er han avhengig av at folk tar kontakt og at det gis tilbakemelding. Den
utfordringen sender vi videre og ønsker Svein velkommen i Prostiet og i vår kommune. Og til slutt synger han en
strofe for meg fra samme sang som han sang 14. oktober da han ble innsatt som Diakonimedarbeider i Prostiet i
Tvedestrand kirke. Den sangen passer for meg, smiler han: Det handler om å leve. Det handler om å gi. Det handler
om å elske, Æ snakke om å se.
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Storbands-gudstjeneste 9. desember

På lysmessa søndag 9. desember blir det mye vellyd i Søndeled kirke. Da kommer Gjerstad storband med sine 15
musikere til å sette preg på gudstjenesten. De inspirerer menigheten til sang ved å ledsage salmer og liturgi med
saksofoner, trompeter, tromboner, gitar, bass, piano og trommer.
I tillegg spiller storbandet swingende musikk til å lyttes på og nytes.
Denne søndagen er det gjeninnføring av den liturgien som var brukt i alle kirker i Norge fra 1977.
I de siste årene har menighetene brukt lokalt tilpasset liturgi, men fra denne søndagen begynner både Søndeled og
Risør menighet med den kjente liturgien igjen.
I Søndeled feires dette med at storbandet er med på flere av de liturgiske leddene.

Ny liturgi i kirkene våre
Liturgien kan kalles «skjelettet» i gudstjenesten. De fem leddene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus kalles de
«ordinarie» leddene og er faste ledd. Alle, bortsett fra Credo, trosbekjennelsen, synges i vår kirke. Mens salmer,
tekster, prekener endres fra gudstjeneste til gudstjeneste, står de faste leddene som en søyle gjennom det hele, hver
gang. Man kan stole på dem, de er der hver gang.
Som faste ledd blir de også identitetsdannede over tid og tonene disse tekstene ikles er med på å gi tilhørighet,
gjenkjennelse og trygghet. Den norske kirke har siden 2013 åpnet for større variasjon i bruk av musikk til disse
leddene. Det har vært prøvd ut mye forskjellig musikk, i mange stilarter mange forskjellige steder. Hver menighet har
derfor kunnet lage sin egen musikalske identitet. Mange kirkegjengere har derfor følt seg fremmed i andre menigheter
fordi musikken ofte er helt ukjent.
Kirkemøtet vedtok i 2017 å gå tilbake til en mer enhetlig liturgisk musikk for den norske kirke. Det ble vedtatt at hver
menighet velger sin faste serie blant 3 hovedserier. En er tilnærmelsesvis lik den vi hadde fra 1977; en er en
gjennomkomponert messe hvor alle ledd er gitt og som i praksis vil kreve forsangere til hver gudstjeneste; en er
nyskrevet, såkalt «rytmisk» hvor det er tenkt at menigheten i større grad ledsages av band.
Gudstjenesteutvalgene i Søndeled og Risør har sunget seg gjennom alle alternativene og anbefalt menighetsrådene å
velge den liturgiske musikken vi kjenner fra 1977. Dette fordi den lett vil kunne gjeninnføres i våre kirker, den vil
være kjent og trygg for de fleste, virke helhetlig og har rom for å kunne farge gudstjenestene med både forsangere og
instrumenter utover piano og orgel.
Den nye liturgien vil brukes i både Søndeled og Risør fra 2.søndag i det nye kirkeåret.
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En liten
stemningsrapport fra
Etter skoletid!
10 tirsdager i høst tar mer enn 30
femte og sjetteklassinger den korte
turen fra Søndeled skole og bort på
Menighetshuset når skolen slutter.
De er klar for «Etter Skoletid»!
Her hiver de fleste seg over leksene,
noen går på loftet der det er litt
roligere, andre trives best i sofaen,
gjerne med flere i en stol!
Etter hvert som de blir ferdige er det
tid for spill, tegning og legobygging.
Så blir det mat! Det kan være alt fra
grønnsaksuppe til sjokoladekake
eller grøt!
En samling med dagens fortelling,
noen mer eller mindre gode vitser
og lodd hører også med, før mange
tar turen ut den siste halvtimen.
Her er trivselen høy både hos
voksne og barn! Takk til alle voksne
som stiller opp og gjør tilbudet
mulig!
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Takk!
Ilulagruppen i Søndeled menighet

Stor takk til alle som støttet Ilulagruppens Marked på Søndeledtunet 15. september. Vi jobber for
å skaffe penger til et prosjekt i Ilula, Tanzania.
Takk for lånet av Velferdsrommet, og takk til dere som gledet oss med
besøk der denne formiddagen. Takk til Kiwi, alle som ga verdifulle
gevinster og dere som kjøpte lodd!
Inntekten går til Ilula Orphan Program, IOP, som er en lokalt basert
organisasjon i Ilula, Tanzania. IOP bekjemper fattigdom ved å gi barn
støtte til utdannelse og hjelpe deres familier.
IOP gir støtte til familier i lokalsamfunnet som
Loddsalget går unna
tar til seg minst to foreldreløse barn.
Ilulagruppen har siden 2014 gitt fosterfamilier
tilbud om å plante trær: frukttrær og trær til
skygge for avling, trær til å markere grenser for
åkre og trær til vedbrenne for matlaging. Bare
7 % av landsbybefolkningen er tilknyttet
strømnettet. De er avhengige av ved, og store
mengder trær blir hogd hvert år. Store områder
er avskoget.
Ilulagruppen støtter også en av IOPs førskoler,
Kid’s Corner Preschool med ca. 70 barn får et
De minste barna i Kid's Corner følger godt med.
fruktmåltid i uka.

Risør kirke 17. juni 2018
Mange av dere kjenner Aktive Fredsreiser. Noen av dere har kanskje også selv reist på en
holdningsskapende dokumentasjonsreise med oss som forelder til en av ungdommene.
På reisen snakkes det mye om rasisme, radikalisering og mobbing. De viser elevene hva som skjedde i
bl.a. Auschwitz under 2. verdenskrig, og trekker linjene til brudd på menneskerettighetene i verden i dag.
Overskuddet i bedriften går til ulike humanitære prosjekter. Det siste året har Aktive Fredsreiser hatt et
spesielt fokus på romlandsbyen Sumcuta Mare i Romania der de har finansiert syv hus og reparert 15 tak.
Det ene huset er for øvrig finansiert med penger innsamlet av en av våre reiseledere fra Risør.
De sanitære forholdene i landsbyen er svært dårlige. Det er vanskelig å få vasket klær og det er vanskelig
å holde seg ren. Pga. lukt er det ofte slik at barna blir utestengt fra skolen. Aktive Fredsreiser jobber derfor
nå med å få lagt vann til de husene som ikke har det. For et par uker siden sendte de 30 000 kroner til
organisasjonen Veste Rroma. For disse pengene regner de med å kunne installere 10 -12 vannkraner.
Offeret under årets Fredsgudstjeneste 17. juni gikk til prosjektet i Romania.
Det holdes på med en ny skolebygning. De har hatt en fra før, men har for liten plass.
De har murt grunnmuren, og skaffet noen murstein.
Med offergaven så har de klart å få kjøpt inn 12 paller med murstein og kontaktpersonen i organisasjonen
Veste Rroma, Tudor Romano, prøver nå å få inn flere sponsorer slik at bygget kan gjøres helt ferdig.

Aktive Fredsreiser takker til hele Risør menighet for det bidraget (15218 kroner)!
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Konserter i advent, - og juletiden i Risør kirke
Ljos - Jul med Fauna vokalkvintett
Fredag 7. desember kl. 19:00
Høsten og vinteren er kald og mørk i nord. Kanskje er det derfor julen til alle tider har vært så kjærkommen her?
Vi feirer ikke bare den kristne høytiden, men også at solen endelig har snudd, og at vi går lysere tider i møte. I
LJOS er det nettopp dette lyset som står i fokus – lyset som kommer midt i tussmørket og gir varme og håp.
I denne konserten tar Fauna for seg både kjente og mer ukjente norske julesanger, og gjennom vare, egenartede
arrangementer gjenskaper de kontrastene mellom lys og mørke med musikken sin.
Fauna er en av landets ledende vokalgrupper, og består av fem kvinnelige profesjonelle sangere med bakgrunn i
ulike musikalske sjangre

Ole Paus - Julekonsert.
En Liten Håndfull
Ømhet

Motettkorets jul med
Risør musikkorps

Lørdag 8. desember kl. 19:00
Ole Paus tilhører det absolutte toppsjiktet av norske
fortellere og formidlere Det er ingen vanlig førjulskonsert
Paus skal reise rundt med. På en svært så mild måte
fremstår Paus som den reneste julekonsertrebellen. ”Deilig
er jorden” blir nesten som en protestsang å regne, vi får et
respektfullt og morsomt skråblikk på Josef –Bibelens største
kjernekar, vi får høre Paus synge de tradisjonelle
julesangene. Ole sin juleplate Jul i Skippergata er blitt manges
store favoritt innen jule plate.

Risør Motettkor arrangerer
sin tradisjonelle julekonsert
søndag 16.desember kl. 18:00
i Risør kirke.
I år er vi glade for å ha med oss Risør
musikkorps. Både koret og korpset slår
sammen sine julekonserter og
samarbeider om årets julekonsert i Risør
kirke.
Julen er tid for tradisjoner og
programmet vil selvfølgelig by på mye
av det vi forventer oss til jul, men også
litt nytt. Både koret og korpset
presenterer sitt eget repertoarer, men en
stor del av konserten får vi høre
arrangementer for kor og korps sammen.
Ikke minst vil det som før bli rikelig
anledning for publikum til å være med å
synge jule- og adventssanger, men denne
gang får du anledning til å synge
sammen med både kor, korps og orgel.
Dirigent er Tor Morten Halvorsen. Entré
150,- ved inngangen. Velkommen til en
fin musikalsk førjulsopplevelse!

Det kan snø eller regne, det kan være mildvær eller bitende kuldegrader utenfor veggene: Uansett blir
Kammermusikkfestens romjulskonsert i Risør kirke en glad og glitrende fest søndag den 30. desember kl. 18.00.
Tre av landets unge, fremadstormende musikere skal fylle rommet med vakre toner, sammen med sangeren
Marianne Beate Kielland, som er kunstnerisk leder for festivalen 2019. Eldbjørg Hemsing på fiolin, Frida Fredrikke
Waaler Wærvågen på cello og Ole Christian Haagenrud på klaver. Risør Motettkor er med i år også.
«Programmet passer perfekt inn mot slutten av romjula», sier Marianne Beate. «Vi har begynt å lengte tilbake til
hverdagen, men tåler samtidig at det er jul noen dager til. Det blir sentrale klassiske verk, blant annet en
fiolinsonate av Grieg og klavermusikk av Grieg og Schubert», sier hun.
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Nytt piano i Søndeled kirke
Tor Morten Halvorsen

Som alle vet, er det nytt orgel på gang i Søndeled kirke.
Når orgelet skal inn i kirken må det gamle tas ned og
det blir en lenger byggeperiode hvor vi er avhengige av
et annet instrument til alle tjenestene. Vi har besluttet å
bruke penger på et nytt piano i stedet for å bruke
midler på innleie av et lite orgel i denne
byggeperioden.
Jan Egil Berg og Tor Morten Halvorsen dro på befaring til Oslo,
prøvespilte mange instrumenter, og valgte til slutt ut et
C. Bechstein piano som de mente ville passe kirkerommet godt.
Pianoet ble levert fra Hellstrøm flygel og piano AS på
Allehelgessøndag 4.november. Instrumentet ble umiddelbart tatt i
bruk under minnegudstjenesten. Søndag 11.november ble
instrumentet innviet under gudstjenesten. Instrumentet fikk prege
gudstjenesten denne søndagen. Preludium var F R Schumann:
«Wichtige begebbenheit» fra «Kinderzehnen». Til postludium ble
spilt «Preludium i C» fra «Det veltempererte klaver, del 1» av J S
Bach. Arne Lauvhjell var prest og Tor Morten Halvorsen organist.

Det gamle pianoet på flyttefot

Leverandør Trond Hellstrøm. Foto A. Lauvhjell

Arne Lauvhjell

Når det nye kom inn måtte det gamle ut. Det ble kjørt til Søndeled menighetshus, for å bli plassert
i peisestua, til erstatning for et gammelt el-orgel. Men hvor lenge har det gjort tjeneste i kirken?

Foto A. Lauvhjell

Det har vært vanskelig å finne ut når det gamle pianoet kom på plass. Det er
av typen Futura 2 fra Nordiska piano. I protokollen for Indre Søndeled
menighetsråd 29. august 1978 står det som Sak 37: “Pianofondet. Det ble
vedtatt å opprette en rentebærende konto i Aust-Agder Sparebank, avd.
Søndeled Sparebank, til innkjøp av piano i Søndeled kirke.” Tidligere
kapellan Tor Egil Abrahamsen opplyser at det var der da han kom, til påske
1982. Pianostemmer Martin Aanonsen skriver: “I min katalog er nr. 55179
Nordiska Futura produsert i 1979. Den har Renner mekanikk, som er den
beste tyske pianomekanikken, grei å justere.” Vi kan da regne med at dette
pianoet har stått i Søndeled kirke fra en gang i 1980/81.

På podiet i Storsalen står et praktfullt Steinway-piano, som Martin Aanonsen fant ut er produsert i 1903. Han skiftet
en del stroppeband til heveleddet for noen år siden. Det fungerer fint, men kunne trenge en videre restaurering. Inni
står navnet på opprinnelig eier med gullskrift: Jac. Tveitan Oslo. Det ble kjøpt av disponent Ingar Rø på Egelands verk
AS, og gitt til innvielsen av Søndeled Bedehus i 1962. Dette pianoet er karakterisert som et “flygel på høykant”.

Allehelgen og minnegudstjenester i Risør og på Søndeled

Ett lys for hver som er fulgt til graven siste år
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Mimrekvelden
på Søndeled
Arne Lauvhjell

Peisestua på blei for lita på
“mimrekveld for 1950-åra” på
Søndeled menighetshus 1.
november. Blant de over 60
frammøtte var det også utflytta
Søndeled-elever.
Etter møteleder Arne Lauvhjells
innledning var det innlegg fra Kirsten
Hellerdal om dagligliv og levekår,
Alf Frøyna om leik og moro før bilen
og fjernsynets tid og Lars Lauvhjell
om gutteaktiviteter rundt
hovedbedriften, sliperiet Egelands
Verk. Lisbeth Leivann spilte gitar til
søndagsskolesangene og slagerne fra
den tid, og forsamlingen huska
tydeligvis melodiene.

Det var ikke plass til alle på bildet. Vi ser at langbordet strakte seg langt inn i Storsalen. Til
venstre står Alf Frøyna og forteller.

Serveringen var “anno 1959”: Kaffe
og brus, Søsterkake, julekake og
vafler, men vaflene var modernisert
til å være glutenfrie.

Og Asina fra Rimi finnes ikke lenger,
så det var julebrus fra Arendal. (På
glassflaske!)

Hva skjer i Risør menighet på nyåret?
Diakoniens dag søndag 21. januar
Denne dagen vil Risør menighet få sitt første møte med den nye « prostidiakonen» eller diakonimedarbeideren, Svein
Schøgren. Dagen starter med gudstjeneste i Frydendal kirke kl.11 før det blir middag på menighetshuset.
Diakoniutvalget som planlegger dagen, ønsker at det skal bli en fellesskapsdag og en fin anledning til å dele
erfaringer, ha en god middag for en billig penge, og kanskje bli kjent med nye mennesker!?

Fellesskapskvelder på Krabbesund
Datoer i vår er torsdag 14. februar og 21. mars. Samlingen starter med kveldsmat. Deretter har vi presentasjon av et
tema eller en bibeltekst som er utgangspunkt for en samtale. Fellesskapskvelden starter kl.19 på Krabbesund
Bedehus. 18.25 går det skyss fra Kirkekontoret ved Risør kirke.

Årsmøtene i Risør og Søndeled menigheter har som oftest vært knyttet til en
gudstjeneste. I år vil menighetens årsmøte bli lagt til en hverdag i mars og håpet er at en skal ha litt med tid til å
drøfte menighetens arbeid sammen. Menighetsrådene inviterer til kveldsmat, et tema og årsmøtesaker. Noter deg
datoen allerede nå: Risør torsdag 14. mars, Søndeled torsdag 21.mars

«Supersøndag» er Risør menighets navn på familiegudstjenestene. Det er dager menigheten ønsker å
invitere storfamilien til kirke. Alle er invitert selv om disse gudstjenestene ofte er knyttet opp med en spesiell
invitasjon til en aldersgruppe.
Søndag 10. februar er det Tårnagenter (2.klasse) og 3. mars er det Karnevals-gudstjeneste. Det var så vellykket i fjor at
barn i alle aldere inviteres på nytt i år! Alle er utfordret til å komme i passende karnevalklær! Etterpå er det kaffe og
fest på menighetshuset. Gå ikke glipp av disse gudstjenestene!
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Historisk
Arne Lauvhjell

Thorleif Andersen, sokneprest i
Søndeled og i Risør 1958-1975
Thorleif Andersen ble utnevnt i
Statsråd som sokneprest i Søndeled 3.
januar 1958, da Kaare Helle reiste for å
overta soknepreststillingen i
Lilleborg (Oslo). Reisa fra Lofoten tok
tid, og Andersen tiltrådte ikke før 1.
juli, tidsnok til å overta
konfirmantundervisningen.
Stiftskapellan Christen Raustøl
vikarierte i stillingen våren 1958.
Søndeled prestegjeld besto den
gangen av to sokn; Ytre og Indre
Søndeled, der østsida av
Nordfjorden, hørte til Ytre. De gamle
kommunikasjonene gikk til vanns.
Denne ordninga fortsatte noen år
også etter kommunesammenslåingen
i 1964. Først fra 1972 ble kretsene
Sevik, Hødnebø og Gjernes overført
til Indre Søndeled sokn. Det var
naturlig etter at SSS-veien var ferdig.

Bilde fra Søndeled Menighetsblad Juli 1958.
Presteparet med barna.
Fra venstre øverst:
Inger Marie på armen til Thorleif
Nils Martin på armen til Anne Marie
Hans Marinius og Elisabeth, i midten Jan
Christian og Rune, fremste rekke fra venstre

Prestetjenesten ble også omorganisert
i 1972. Risør og Søndeled ble nå ett
prestegjeld. Soknepreststillingen i
Søndeled ble omgjort til kallskapellan
og Andersen ble sokneprest i Risør,
en stilling han hadde til han gikk av i
1975. Som pensjonist hadde han
vikariater på Vega (Nordland) og
Smøla (Nordmøre).

Thorleif Juell Hawarth Andersen var
født på Nøtterø 14. juli 1907. Han var
ansatt i Det Blå Kors fra 1934 og i
Oslo Indremisjon til 1938. Han tok
teologisk embetseksamen på MF
våren 1937 og ferdig praktisk
presteutdannelse våren 1938. Året
etter ble han ordinert til prostiprest
for Toten, Hadeland og Land. I 1941
ble han hjelpeprest i Sør-Aurdal
(Valdres).
Kirkekampen mot NS-styret kom
våren 1942, og de aller fleste prestene
sa fra seg tjenesten for staten. Thorleif
Andersen var i en periode, i likhet
med mange andre prester, forvist til
Helgøya i Mjøsa. Han flyktet derfra
til Sverige og kom tilbake til Norge i
1943. Han begynte da som
forkynner i Kinamisjonen
(Misjonssambandet).
I 1944 ble han av Den
Midlertidige Kirkeledelse
plassert som
motstandsprest i Lunner.
Etter at krigen var over ble
han i 1945 konstituert
sokneprest i Lunner. Han
var fengselsprest i Sem fra
1947, og ble sokneprest i
Flakstad (Lofoten) i 1951.
Derfra kom han til
presteboligen i Nyvei på
Frydendal forsommeren
1958, med kona Anne
Marie, født Hveem, og
seks barn. Senere kom det
to barn til.
Konfirmantkull høsten 1958
(Fra Søndeled Menighetsblad)
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Thorleif Andersen huskes som en
god forkynner. Han hadde en
høytidelig stil, og var teologisk svært
konservativ. Vi er mange som har
gode minner etter hans 17-årige
prestetjeneste i Søndeled og Risør.

Thorleif Andersen. Bildet er trolig tatt av
fotograf Ordahl i 1972. (fra Einar Hveem.)

(Opplysninger fra Elisabeth, Nils
Martin og Einar, fra Søndeled
Menighetsblad 1958; Søndeled
menighetsråds protokoll 19701972 og boka "Prester i den norske
kirke" 1974.)
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Gullkonfirmanter høsten 2018

Bladbud menighetsbladet
Vi trenger nye frivillige bladbud!
Kunne du tenke deg å gå en runde med menighetsbladet
4 ganger i året?
Ta kontakt med Eileen Liborg Basma på kontoret.
Telefon 37150321 eller e-post eileen@risor.kirken.no

FESTEAVGIFT OG
GRAVSTELL.
Kostnadene til fellesrådet har økt de
siste årene uten at overføringen fra
kommunen har fulgt med. Dette har
svekket fellesrådets økonomi slik at det
var vanskelig å få et budsjett for 2019 i
balanse.
På bakgrunn av dette har fellesrådet
foreslått å øke festeavgiften fra kr. 2.700
i 2018 til kr. 3.200 i 2019 for 10 år. Vi har
da samme avgift som Tvedestrand og
Arendal. Gjerstad og Vegårshei har
høyere avgift mens Froland og Åmli har
lavere. Endelig vedtak på hva
festeavgiften blir i 2019 blir tatt av
bystyret i Risør.
Fellesrådet har også økt prisen litt på
gravstell fra 2019. Prisen på sommerstell
med planting, vanning og stell blir nå
kr. 1.400 pr år, mens «full pakke» som
inkluderer løk / stemorsblomster
tidligere om våren, krans til jul og fri
oppretting av gravstein ved behov, vil
koste kr. 2.000.
Ingvar Lillehammer, kirkeverge
Ingvar
Lillehammer
Kirkeverge
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Risør kirkelige fellesråd
Postboks 297, 4953 Risør Org.nr 976 992 008, www.risor.kirkrn.no
Daglig leder/kirkeverge: Ingvar Lillehammer
47 23 62 99 – i.lillehammer@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
45 63 34 00 – torgeir@risor.kirken.no

Sekretær: Annabelle Green Lundberg
37 15 03 21- sekretaer@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
91 58 80 06 – lis-lei@online.no

Sogneprest: Inger Øybekk
94 43 35 20 – inger@risor.kirken.no
Sokneprest: Albert M. Walla
92 29 24 09 – a.walla@risor.kirken.no

Kirketjenere:
Ivar Tormod Eidet
90 12 97 70 – tormod@risor.kirken.no
Einar Rundholt – 90 51 04 43
Lars Olav Hovland – 99 39 66 48

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
95 09 88 07 – laila@risor.kirken.no
Prostidiakon: Svein Birger Schøgren
91 30 48 72 – sbs@tvedestrand.kirken.no
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
37 15 03 21 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jan Egil Berg
48 25 32 00 – janegil@riosor.kirken.no
Menighetsforvalter Risør: Eileen Liborg Basma
37 15 03 21 – eileen@risor.kirken.no

Leder av kirkelig fellesråd:
Øystein Lien
97 58 00 43 – oystel@frisurf.no
Leder av Risør menighetsråd:
Marianne Rundholt
99 56 45 44 – mariannelillemor@hotmail.com
Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell
91 39 26 88 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:
Risør menighetskontor og
kirkevergekontoret

Søndeled
Menighetskontor

Kirkegaten 1
Tlf.: 37 15 03 21, faks 37 15 22 54
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12-30

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf.: 37 15 61 31, telefaks: 37 15 62 00
Tirsdag kl. 09.00 – 12.00

Det er ofte noen til stede utenom disse tidene
også, så bare prøv å ring 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
Noe uforutsett har skjedd!

Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at Gud er til, eller fordi Gud har
skapt den fantastisk flotte jordkloden som vi bor på. Heller ikke fordi han har skapt
hver eneste en av oss unike. Dette tror vi og bekjenner vi i hver eneste gudstjeneste.
Gud som skaper er en umistelig tanke for kirken. Vi forkynner derfor at det er vår plikt
å kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta vare på skaperverket som vi er i ferd
med å ødelegge.
Men jul feirer vi av en annen grunn. Vi feirer jul fordi noe helt uventet og nytt skjedde i
vår verden. Noe som aldri hadde skjedd før og som var fremmed for alle filosofer og
religiøse ledere.
Vi feirer jul fordi Gud, som var til før verden ble skapt, valgte å bøye seg ned til oss
mennesker. Når Betlehemsmarken fylles av sangen: «Ære være Gud i det høyeste og
fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!», er det fordi det uventede har skjedd.
Han som har all makt, gav avkall på sin verdighet for å bli født som en av oss.
Vi mennesker har en dobbelthet i oss. Ingen ting er som et menneske, selve kronen på
skaperverket. Samtidig er det ingen som kan ødelegge de relasjonene vi står i, som oss
mennesker. Det gjelder forholdet til våre medmennesker, skaperverket og til Skaperen.
Jens Bjørneboe sier derfor: «Hvem er et menneske som ikke vet, vi trenger nåde og
barmhjertighet?» Ole Paus undrer: «Hvem kommer til meg når andre går bort, hvem
blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort, og likevel kalle seg venn?» Julen er Guds
svar på dette.
Jesus ble født fordi han elsker oss og kom til jorden for å frelse oss. Han kan gjøre hel
de brutte relasjonene. Han kan gjenopprette det som var ødelagt ved å sone vår synd
og bryte syndens, dødens og Djevelens makt. Det er det som Bibelen kaller Guds nåde.
Gud gjør seg så sårbar at han stiller seg slik at han kan bli avvist: «Han kom til sine
egne, men hans egne tok ikke imot ham.» Vi kan si nei til Guds nåde. Men vi kan også
si ja: «Alle som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans
navn.» (Joh 1,11f)
Derfor feirer vi jul!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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