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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på
www.risor.kirken.no
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled kirke kl. 11.00
Sprell levende Gudstjeneste.
Tårnagenter
A. M. Walla

Søndag 31. mars
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. Walla

Søndag 03. mars
Fastelavnssøndag, Supersøndag
Luk 18, 31-34
Frydendal Kirke kl. 11.00
Karnevalsgudstjeneste
I. Øybekk

Onsdag 06. mars
Askeonsdag, Mark. 2, 18-20
Risør kirke kl. 19.00
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 10. mars
1. søndag i fastetiden,
Matt 26, 36-45
Sandnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Simen deltar.
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell,
Svein Schøgren. Diakonisøndag.

Søndag 17. mars
2. søndag i fastetiden,
Luk. 13, 22-30
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 24. mars
Maria budskapsdag,
Luk. 1, 39-45
Frydendal Kirke kl. 11.00

3. søndag i fastetiden,
Luk. 22, 28-34
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Torsdag 04. april
Risør kirke kl. 11.00
HEL-Påskegudstjeneste I. Øybekk

Søndag 07. april
4. søndag i fastetiden,
Joh. 6, 24-36
Frydendal kirke kl. 18.00
Gudstjeneste/Ungdomsgudstjeneste
A. M. Walla,
Tønnes C. Due Tønnesen

Søndag 14. april
Palmesøndag, Joh. 12, 1-13
Risør kirke kl. 11.00
Supersøndag I. Øybekk.
Påskevandring.
Søndeled kirke kl. 11.00
Palmesøndagsgudstjeneste
A. M. Walla

Torsdag 18. april
Skjærtorsdag, Joh. 13, 1-17
Krabbesund bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Fredag 19. april
Langfredag,
Matt. 26, 30-27,50
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 21. april
Påskedag,
Joh. 20, 1-10
Risør kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste A. Lauvhjell
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Søndag 28. april
2. søndag i Påsketiden,
Joh. 20, 24-31
Risør kirke kl. 11.00
Samtalegudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste
A. M. Walla

Søndag 05. mai
3. søndag i Påsketiden,
Mark. 6, 30-44
Risør kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
A. M. Walla.

Søndag 12. mai
4. søndag i Påsketiden,
Joh. 14, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
A. M. Walla

Fredag 17. mai
Nasjonaldag,
Luk. 17, 11-19
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste I. Øybekk.
Søndeled kirke kl. 10.30
Gudstjeneste A. Lauvhjell
Sandnes bedehus kl. 12.30
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 19. mai
5. søndag i Påsketiden,
1 Kong 8, 12-13.27-30
Frydendal Kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
I. Øybekk

NMS MØTE FOR OMRÅDET
FRYDENDAL
MENIGHETSHUS TIRSDAG
05. MARS KL. 18.00.
Andakt og sang v/Svein Skalvik.
Årsmøtesaker:
Orientering fra
Gjenbruksbutikken og fra en
forening
Økonomi v/Eivind Hauglid fra
NMS
Mat og kaffe
Misjonsoffer
Alle Velkommen!

Slekt skal følge slekters gang
…
Vigde

Døpte
Risør kirke

Risør menighet
FORBØNNSHANDLING:
19.01 Henriette Arndt Hoel og
Paul André Langlo

GAVER TIL
MENIGHETSBLADET.
Siden forrige nummer er
det kommet inn kr.35853 i
gaver til menighetsbladet.
Tusen takk.

02.12 Marie Strand Røed
Tobias Strand Røed
13.01 Tobias Alexander
Nervik Ravn
27.01 Iben Emilie Johansen
03.02 Kasper Amundsen

Frydendal kirke
06.01 Even Kolstad Ausland
20.01 Emma Ramskjær
Pauzuolis

Søndeled kirke
13.01 Paul Emil Gaarden

Begravde/
Bisatte
Risør kirke/gravkapell/
kirkegård
01.12
01.12
03.12
07.12
24.12
25.12
30.12
01.01
02.01
18.01
20.01

Egil Kvernvik
Øyvin Christoffersen
Erik Østgaard Jensen
Bjørg Halvorsen
Bjørg Fjellstad
Anders Kirkhusmo
Øystein Larsen
Ingebjørg Carola Huth
Egil Paulsen
Astri Andrine Gustavsen
Rolf Ødegård Larsen

Frydendal kirke/kirkegård
21.11 Harald Hansen
25.12 Jakob Omland
Frank Bjarne Andersen
04.01 Mary Karina Terkelsen
09.01 Margareth Henriksen
10.01 Vigdis Palmyr Lundt

Søndeled
kirke/- kirkegård
05.12
02.12
24.12
28.12
20.01

Thor Arndt Kvernvik
Margot Kile
Fred Olav Hoftvedt
Kari Andrea Sundsdal
Harald Akeland

Sandnes kirkegård
17.01 Asbjørn Myra

Nestesvåg kirkegård
12.01 Lill Tove Mjørud Hødnebø

BLADBUD MENIGHETSBLADET
Vi trenger nye frivillige bladbud i Risør. Kunne du tenke deg en gåtur 4 ganger i året, der du samtidig
legger menighetsbladet i noen postkasser?
Ta kontakt med Eileen Basma på menighetskontoret: tlf. 37150321 eller e-post: eileen@risor.kirken.no

TAKK FOR ORGELGAVE
Takk for gaven til nytt orgel på Søndeled, kr 8850,- ved begravelsen til Margot Kile,
11. desember. Hilsen Søndeled menighet v/Lars Lauvhjell.
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Jenny
Lindbekk 93 ½,
“Nå er du frisk”
Tekst og bilde: Arne Lauvhjell

Familien Lindbekk bodde i andre
etasje i lærerboligen på Søndeled fra
1952 til 1960. Familien Lauvhjell
flytta inn i første etasje i 1955, så jeg
har kjent Jenny i 63 år.
Jenny var håndarbeidslærer, mannen
Trygve (1915-2000) var snekker.
De hadde tre gutter i den lille
loftsleiligheten, der også Jennys mor
Marie bodde. I 1960 sto huset i
Myrheia på Frydendal ferdig. Jenta i
familien kom i 1969. Det har blitt
seks barnebarn og to, snart tre,
oldebarn til nå.
Barndom og ungdom
- Jeg var yngst av sju søsken,
forteller Jenny, tre jenter og
fire gutter på
Auslandsbråtane, inn fra
gamle “Sørlandske hovedvei”
mot Songe. Mor var aleine.
- Far reiste til Amerika før jeg
blei født, i 1925.
Hvordan var barndommen?
- Mor sørga godt for oss, vi
mangla ingen ting. Småbruket
ga melk og kjøtt og
grønnsaker.
- Vi gikk på søndagskolen, som
den første tida var i
hjemmene. Da Rød Bedehus
ble ferdig (i 1933) kom
søndagskolen dit. Jeg har
mange fine minner fra
Bedehuset, og det stikker litt
når jeg reiser forbi når det nå
er nedlagt og solgt til
privatbolig.
Ungdomstida di var under krigen,
hvordan var det?
- Det var rett og slett mørkt og
trist. Jeg var redd når tyske
kolonner kom langs veien.

Arbeids- og foreningsliv
Det var vel ikke råd til noen særlig
skolegang etter folkeskolen?
- Jeg fikk et kurs i tilskjæring og
søm, og sydde i en del år.
Så var jeg jo håndabeidslærer,
først på Rød skole, og siden på
Søndeled. Jeg sydde også da
vi kom til Frydendal.
Etter hvert blei det jobb i
helsevesenet, nattevakt på
Sykehjemmet, og så assistent
på Tjennasenteret til
pensjonsalder. Hadde jeg fått
utdanning, så ville jeg nok ha
blitt sykepleier.
Du har alltid vært med i kristelig
arbeid og foreninger?
- Jeg var søndagskolelærer på
Søndeled. I Frydendal var jeg
aktiv i Grundesund
kvinneforening og i Helselaget, som leder i mange år.
- Jeg ble raskt engasjert i
menigheten i Ytre Søndeled;
var med i styret for
Menighetshuset i 25 år, og
møtte to perioder i
Menighetsrådet.
-

4

-

Klokker i 25 år
Jeg var med i korgruppe, og i
1975 ble jeg utfordra av
menighetsrådsformann
Arthur Berge til å ta over
klokkerstillingen i Frydendal.
Den hadde jeg i 25 år. Da jeg
blei 75 var det på tide å gi seg.

Hvordan var det å være første
kvinnelige klokker?
- Det har gått greit, men jeg var
nokså spent da jeg begynte.
Det var ingen andre i
menigheten som visste noe da
jeg gikk fram for å lese
inngangsbønn. Dagen etter
var det møte i kvinneforeningen, og lederen, Marie
Skilsø møtte meg med
håndtrykk og “Gud velsigne
deg”. Jeg lurte på hvorfor hun,
som var motstander av
kvinnelig tjeneste, ville godta
meg. “Du var jo så tekkelig
kledd”, svarte hun.
Hvordan har det vært å samarbeide
med de ulike prestene?
- Det har vært litt forskjellig. Jeg
har jo likt godt at folk er
ryddige.

Jenny framhever Jørg Dovland
- Jørg var alltid ryddig. Jeg
samarbeidet godt med han,
ikke alle gjorde det. Jeg satte
også stor pris på han som
forkynner.
- Da jeg skulle ha en
kreftoperasjon for 23 år siden,
spurte han om dag og tid. “Jeg
skal be for deg,” sa han.
- Da operasjonen var over,
gjorde jeg noe som jeg ikke
pleier å gjøre: Jeg slo tilfeldig
opp i Bibelen, og fikk ordet av
Jesus: “Nå er du blitt frisk”.
Og det har jeg vært siden,
uten mer behandling.
Frisk og rask
Jenny er like klar som i gamle dager.
Til og med krøllene er der, sjøl om
håret har blitt kvitt. Hun har fasttelefon, men om noen dager skal hun
få lagt inn bredbånd.
Jeg advarer mot ute-trappa, nå på
vinteren:
- Det går fint. Blir det veldig
glatt kan jeg gå ut nede. Jeg
har ingen problemer med bein
og hofter. Bare skuldrene er
litt stive, det kommer vel av
sy-arbeid i mange år.
Trener du?
- Nei, men jeg vasker og
støvsuger. Fastlegen sa det er
bra, «bare ikke vaske taket.»
Hva er viktig?
- Gudstjenestene med liturgi;
tale, bønn og salmer er viktig.
- Så er barn, barnebarn og
oldebarn en glede. Et av mine
yngste barnebarn sa at han
gleda seg til mormors 100årsdag. Han er sikker på å få
oppleve den. Så lenge en får
være frisk “i hodet og beina”
er det godt å leve

«Likkledet i Torino»
Temakveld i Frydendal menighetshus
onsdag 20. februar kl. 19.00
Jostein Andreassen kommer
Svein M. Skalvik.

Hvordan så Jesus ut?
Den første avbildning vi
kjenner av Jesus, finnes i en
av katakombene utenfor
Roma. Det forestiller en
hyrde som bærer et lam på
sine skuldre. Men det er et
bilde skapt i ettertid, av en
kunstner som ikke hadde
sett Jesus ved selvsyn.
Seinere har utallige
kunstnere formet sin
versjon av Jesus, alltid
skapt i deres eget bilde;
Jesus som jøde, afrikaner,
asiat, og hos oss som et
nordisk menneske, med lyst
hår og blå øyne.
Vi vet i dag altså ikke hvordan egentlig så ut – eller, vet vi det
likevel?
I en av kirkene i Torino i Italia oppbevares det et tøystykke som
gjerne kalles «Likkledet i Torino». Tradisjonen hevder at dette var
det likkledet som Jesus ble svøpt i da han ble lagt i graven.
Likkledet har merker av blod som kan sees med det blotte øyet.
Men det er også alt øyet kan fange inn.
I andre halvdel av 1800 - tallet ble fotografiet oppfunnet. En
fotograf fikk tillatelse til å fotografere likkledet. Da han etterpå
skulle framkalle bildet, fikk han sitt livs største overraskelse. På
negativet, altså før filmen blir overført til papir, trådte bilde av en
mann helt tydelig fram. Med merker etter sår på panne, hender og
føtter, med merker etter såkalt hudstryking på ryggsiden, og også
merker etter sår på siden av kroppen! Det viser seg at dette bildet
kun trer fram på et negativ.
Dette ble på kort tid en verdensensasjon. Og i alle år etterpå har
diskusjonen gått høyt blant lek og lærd om dette virkelig kan være
avtrykket av Jesu gravlagte legeme. Er det ekte, eller er det et
falsum?
En av de fremste ekspertene her i Norge på Likkledet i Torino er
Jostein Andreassen. Onsdag 20. februar kl. 19.00, vil han legge
fram det han har funnet, på årets første temakveld i Frydendal
menighetshus. «Likkledet i Torino – et tegn for vår tid.» Gå ikke
glipp av denne muligheten til å høre om den utrolige skatten som
oppbevares i Torino. Kanskje vi likevel vet hvordan Jesu så ut?
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Dager å huske!
Onsdag 20.februar kl. 19-21.
Temakveld i Frydendal
menighetshus «Likkledet i
Torino» se omtale s. 5

Søndag 3. mars
er det SuperSøndag i Frydendal
kirke kl. 11. Denne søndag er det
Fastelavnssøndag og vi gjentar
suksessen fra i fjor og inviterer til
Karnevalsgudstjeneste. Det er en
gudstjeneste for stor og små, og
etter gudstjenesten samles vi i
menighetshuset til mer Karneval.
Store og små må få kle seg i artige
kostymer.

Onsdag 6. mars er
Askeonsdag, begynnelsen på
Fastetiden. Risør menighet
markerer det med å feire
gudstjeneste kl. 19 i Risør kirke.
Salmen «Se vi går opp til
Jerusalem» er temaet og tanken er

at vi ønsker i de neste 40 dagene å
«følge» Jesus mot hans død.
Navnet Askeonsdag kommer av
tradisjonen med å tegne et kors av
aske på panna til de troende
En måte å vise sorg over Jesus
død bot. Vi kan lese om at som
symbol på sorg og anger over
synder kledde folk seg i «sekk og
aske». I gudstjenesten vil det også
være nattverd.

Torsdag 21. mars kl.19-21
på Krabbesund. Fellesskapskveld
og temaet er «Visst skal våren
komme - alle ting nye» v/Svein
Skalvik. Starter alltid med
kveldsmat!

Torsdag 4.april kl. 11
i Risør kirke Helgudstjeneste

Fredag 5.april kl. 19-2100
Kulturkveld i Menighetshuset

Torsdag 14.mars kl. 18-21
inviteres alle til ÅRSMØTE i
Risør menighet på
Menighetssenteret. Vanligvis har
Årsmøtet blitt avholdt i
forbindelse med en
søndagsgudstjeneste, men i år har
vi lyst til å gjøre det til
menighetens årsfest. Samlingen
starter med kveldsmat, det vil bli
forskjellige innsalg og også
årsmøtesaker. Det vil bli rikelig
anledning, over en kaffekopp, til å
snakke om menigheten og
arbeidet.

Tirsdag 9. april kl. 17-19
Fasteaksjonen v/konfirmantene

Søndeled
Torsdag 21.mars
kl. 18.00 -21.00
Er det ÅRSMØTE på
Søndeled menighetshus.

Hellig-tre-kongers fest på Søndeled
Tradisjonen med å arrangere misjonsfest på Helligtrekongers
dag/Kristi Åpenbaringsdag opprettholdes for NMS Aust
Nedenes område. Det var godt oppmøtte på Søndeled
menighetshus 13-dagen, søndag 6. januar. Områdestyreleder Nils
Audun Gryting leda festen og åpna med å tenne Hellig-tre-kongers
lyset. Arne Lauvhjell hadde kåseri, denne gangen om
Betlehemsstjerna. Det var sokneprest Inger Øybekk som hadde
andakten. Etter en pause med koldtbord orienterte Eva Tokheim
om NMS´ arbeid.

Eva Tokheim, landsstyremedlem i
NMS på talerstolen
Også i år var det flott sang og musikk av “Mannsgruppa” fra Gjerstad og Sannidal. Oddvar Halvorsen
ved pianoet, Tormod Sødal dirigerer.
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Nå blir det nytt orgel i Søndeled kirke!
Lars Lauvhjell

Et nytt orgel til Søndeled kirke er endelig i ferd med å bli mer enn bare drømmer og planer.
Hos den tradisjonsrike orgelprodusenten Reil BV i byen Heerde i Nederland er nemlig det
nye orgelet til Søndeled kirke satt i produksjon.
Å bygge kirkeorgel er avansert handverk
som krever store kunnskaper og
ferdigheter innen mange felter – musikk
og klang, akustikk, trevirke,
metallegeringer og teknikk. Et kirkeorgel
er nemlig slett ikke noen hyllevare, hvert
orgel bygges originalt fra bunnen av, bit
for bit.
Alle bestanddelene, unntatt elektronikken,
håndlages hos orgelbyggeren - både de
nesten 2000 pipene i metall og tre som
utgjør de 26 stemmene, spillebordet, alle
tangentene, de syltynne trestagene
mellom tangentene og pipene, orgelhuset
med «innmat» og fasaden over. Dette er
nøyaktig finarbeid som krever stor
presisjon for at det ferdige orgelet skal
klinge som vi ønsker.
Nå om dagene er det pipene som produseres, og snart står
spillebordet og tangentene for tur, mens materialene til selve
orgelhuset ligger og kviler og godgjør seg litt til.
Planen er at orgelet skal være
ferdig bygd og intonert i
Nederland i løpet av
september. Så vil det bli
plukka fra hverandre igjen
og transportert til Søndeled,
der det vil bli bygd opp i
kirka i løpet av høsten. Det
gleder vi oss til!

Andelsbrev
Søndeled menighet har som kjent tatt på seg å skaffe til veie 1 mill. i egenandel. Aksjonen med andelsbrev
har gitt fin uttelling, hittil er det kommet inn 96 600 kroner fra 59 andelskjøpere. Mange tusen takk til alle
som har bidratt, slikt varmer!
Vi vil likevel minne om at aksjonen går videre, vi mangler fortsatt ca. 400 000 kroner før vi er i mål. Alle som
kan tenke seg å bidra, eller bli «medeiere» i det nye orgelet, kan sende et beløp til gavekontoen for nytt orgel:
2801 25 25496 eller Vipps: 537873 – Kirken Indre Søndeled. Vi er svært takknemlige for flere bidrag, det
trenger vi!
7

Det handler om
å leve
Svein M Skalvik

Søndag, 20. januar var det
diakoniens dag i Risør menighet.
Dette ble markert først med
gudstjeneste i Frydendal kirke,
dernest med samling i
menighetshuset.
Menighetens blomsterpiker og
florister, Diana Rasmussen og
Marianne Rundholt, hadde pyntet
kirken med blomster i vinterens
hvite farge, fra våpenhus til
talerstol. Den nye prostidiakonen,
Svein Schøgren, var invitert og
holdt dagens preken. En annen
gjest var Svein Andresen fra
Psykisk Helse i Risør. Og vakker
sang fikk vi høre fra tre solister;
Inga Halvorsen, Linda Moland og
Lill Jorunn Larsen.

Det ble orientert om diakoniens
sentrale plass i den kristne tro,
slik den var der allerede i
Mesterens eget liv og virke. Og
slik den derfor har fulgt kirken til
alle tider.

Som avslutning tok Schøgren
fram gitaren og sang Kine
Hellebust sin flotte vise om hva
det handler om i livet – at det
nettopp HANDLER OM Å LEVE!

Dette ble så utdypet videre på
samlingen i menighetshuset etter
gudstjenesten. Schøgren fortalte
om sitt arbeid som særlig er
knyttet til mindre grupper for
mennesker som er i sorg. Som
etterlatte etter selvmord og
etterlatte etter mennesker døde av
kreft. Svein Andresen ga oss så et
innblikk i det omfattende arbeid
Psykisk Helse i Risør driver i
kommunens regi. Både ved
oppsøkende virksomhet hos den
enkelte og med å stille boliger til
disposisjon der det trenges.
Samtalen etterpå dreiet seg særlig
om mennesker som sitter i
ensomhet og isolasjon, og hva vi
som medmenneske kan gjøre for å
hjelpe. For oss frammøtte ble
lapskaus søndagens middagsmat,
pluss Lill Jorunns nystekte
munker til kaffen.

Fasteaksjon er
tirsdag 9. april

Hva er det med disiplene Andreas og Filip?

Fasteaksjonen kan gi rent
vann til 175.000 mennesker
hvert år

Torsdag 28. februar kl. 19.00

To uker før påske går rundt
40.000 frivillige bøssebærere
fra 1200 norske menigheter
fra dør til dør over hele
landet og samler inn penger
til Kirkens Nødhjelps
arbeid. I tillegg mobiliseres
tusenvis av nordmenn til å
være med å rette søkelyset
mot urettferdigheten som er
årsaken til fattigdom og
konflikt. Fasteaksjonen ble
arrangert for første gang i
1967, og i dag er bare TVaksjonen større i Norge.

Torsdag 28. mars kl. 19.00

Dette er tema for Påfyllkvelder på Søndeled i februar og mars:
ved Arne Lauvhjell:
Andreas, Jesu første disippel.
ved Albert Walla:
Filip, den første misjonær.
Det blir kveldsmat og samtale.
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Gullkonfirmantfest på Søndeled 27. jan 2019
Arne Lauvhjell tekst og redigering

Det blei dessverre noen forfall pga.
heftig snøvær natt til 27. januar, så det
var bare 13 konfirmanter fra 1967 og
1968 som kom til gudstjenesten og
“Gullkonfirmantfesten” på
Menighetshuset. Men vi hadde
inntrykk av at de hadde det hyggelig.
Menighetsrådsleder Lars Lauvhjell
ønska velkommen og styrte det
praktiske, prest Arne Lauvhjell leda
gudstjenesten og festen og hadde et
kåseri med quiz om 1967/68. Organist
Jan Egil Berg spilte til “When we`r
sixty-four” og til salme og bordvers.
Judith Moen sang to ganger to sanger
før matpausa og til slutt. Noen hadde
med seg konfirmantbidet fra den
gangen, som vi har kopiert.

Gullkonfirmantene (Foto L Lauvhjell), fra venstre: Solbjørg Solheim
Morka, Anne Marie Blesvik (Bjorvatn), Frank Braaten, Åse Sundsdal Holm,
Astrid Marit Tjemsland (Lauvhjell), Åge Asbjørn Fiskebekk, Marie Frøyna,
Jan Erik Hellerdal (Frikirka), Solveig Frøyna Hasdal, Birger Stamsø, Kirsti
Homme Christensen, Torhild Karoline Gregersen, Aud Karin Sønningdal
Hansen.

1968- bildet nedenfor
Framme: Kirsti Homme, Randi
Sønningdal, sokneprest Thorleif
Andersen, Else Kari Nilsen, Marie
Frøyna
I midten: Knut Løkketangen, Aud
Karin Christoffersen, Astrid Marit
Lauvhjell, Solbjørg Solheim, Randi
Berit Sørbø, Knut Asbjørn Barmen
Bak: Åge Asbjørn Fiskebekk, Arne
Helge Bergene, Bjørn Harald
Langmyrbråten.

1967 – bildet ovenfor
Framme: Solveig Frøyna, Anne Marie Bjorvatn, sokneprest
Thorleif Andersen, Berith Moland, Ingebjørg Alfrida Eidet.
I midten: Frank Braaten, Odd Ivar Sjåvåg, Åse Sundsdal,
Kate Kvernvik, Torhild Karoline Gregersen, Birte Hansen,
Marianne Cecilie Olimstad, Britt Sauvik, Aud Kari
Sønningdal, Asbjørn Hannemyr.
Bak: Erling Reiersen, Birger Henrik Moland, Øystein Verner
Eliassen, Knut Arild Christoffersen, Bjørn Stiansen, Børre
Ausland , Ole Flaten
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Legoklubb
I Risør hadde vi legoklubb for 2. klassinger i høst. Det startet vi med i
fjor vår, da denne fine gjengen gikk i 1.klasse. Fire mandager ble 12 -14
barn hentet på SFO og fulgt ned til menighetshuset på Frydendal. Der
ble det både mat, «dagens lille fortelling» og MASSE legobygging.
Noen likte bedre å leke, men jammen var det mange flinke byggere
også. Dette hadde de gjort før! Heldigvis er det legoklubb 4 ganger
etter hverandre, for det tar tid å følge bruksanvisninger og bygge store
ting! Og så trenger en også tid til å leke med det en lager! Nå er det
meste kommet tilbake i eskene, klar til en ny omgang med bygging!

Full konsentrasjon

Når det våres, og blir litt
hyggeligere å gå langs
veien kommer en
invitasjon i posten til dere
som går i 1.klasse i år. De
fire siste mandagene før
påske er det legoklubb for
dere! Da henter vi på SFO,
så kan foreldrene hente
barna hos oss i stedet for!

Etterlysning:
Vi trenger voksne som liker å bygge
Lego, og som kan bruke 2 timer 4
mandager i halvåret. Ta kontakt med
Eileen på kontoret, eller trosopplærer
om du kan være med, eller kjenner
noen vi kan spørre.

Noe av det som ble bygget, og esker klare til ny bruk!

Vi tar imot lopper og gjenstander til auksjon 24. AUGUST.
Mulighet til å levere på Frydendal menighetshus
hver torsdag etter Påske i tidsrommet 17.00-18.00.
Ønsker du å levere på andre tidspunkt eller trenger hjelp til henting?
Kontakt menighetskontoret 37 15 03 21 eller
Ingvar Lillehammer 472 36 299
Jan Ivar Beisland 958 87 433
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KVINNENES INTERNASJONALE
BØNNEDAG:
1. mars 2019 kl. 18.00 i Frikirken
Hvert år, den første fredagen i mars, samles kvinner over hele verden i bønn. Tema og program for
dagen er det samme over hele verden, det er utarbeidet av bønnedagskomiteen i ett av landene, i år
Slovenia. Pengene som samles inn, går til et kvinnerelatert prosjekt i det landet som lager programmet.
Om gudstjenesten her: Det er en felles gudstjeneste for kvinner i alle aldre, fra alle menighetene. Vi følger det
ferdige programmet, med bønn, presentasjon av tekster, informasjon, sang og musikk, og avslutter med litt å spise
og drikke. Velkommen!

Bønneaksjon for ungdomsarbeid i menighetene
Før jul fikk alle menighetene tilsendt et brev fra de som leder ungdomsarbeidet i menighetene. Brevet var
en orientering om ungdomsarbeidet og en bønn og utfordring om å være med å be for arbeidet.
I brevet står det mellom anna:
-I byen vår har vi en generasjon som vokser opp som kirkefremmede. Vi har få yngre familier som er aktivt med i
menighetene. …
-Det er store krav som møter familiene og ungdommen i samfunnet i dag, og med så mange tilbud er det vanskelig å
prioritere eller se viktigheten av å høre til i en kristen sammenheng ….
-Vi har et sterkt ønske om å gi denne prestasjonsgenerasjonen en trygg tro og tillitsfull tilhørighet. Vi tror det er viktig
for den enkelte, men det er også avgjørende og et «være eller ikke være» for våre menigheter i byen. Det er det som
bygges i dag som blir framtidas mulighet …»
-Vi som står i dette arbeidet opplever utilstrekkelighet/hjelpeløshet og vansker med å se en vei videre, men vi vet at
dette er et arbeid etter Guds vilje!
Brevet ender opp med en utfordring om å be: hjemme,- eller sammen med andre, se s. 10
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Historisk
Arne Lauvhjell

To saker hentet fra
Søndeled Menighetsblad
50 år siden, våren 1969:
SØNDELED KIRKE
I siste menighetsrådsmøte (januar
1969) var nevnt vanskelighetene
med ytre rom i forbindelse med
gudstjenester, møter o.l. ved
kirken. Spørsmålet er foreløpig
løst ved at skolens toaletter er
stillet til disposisjon. Nøkkelen fås
utlånt ved henvendelse til
kirketjeneren.

KOLLEKTER TIL
KIRKENS NØDHJELP,
BIAFRA:
Uannonsert innsamling i
Frydendal kirke etter gudstjenesten 15.des. 1968: 525 kr.
Kollekt i Søndeled kirke julaften
1968: kr 1985.26, pluss gaver i
februar kr 230 fra tre givere.
Kollekter i Frydendal påsken
1969: kr 2809.08, i Søndeled kr
1904,89.
Til sammen blir dette 3334,08 i
Frydendal og 4120.15 i Søndeled.
I mai-nummeret av
menighetsbladet 1969 opplyses at
det har kommet inn 8468,80 pluss
noe som ikke er registrert, og det
regnes med at summen nå kan
være 9000 kr.
Etter dagens pengeverdi blir det ca.
87000. Pengeverdien for 50 år siden
var nær det ti-dobbelte.

Biafrakrigen
For oss som var unge på slutten
av 1960-tallet brente borgerkrigen
i Afrikas folkerikeste stat seg inn i
vår bevissthet og fikk stor
betydning, både for oss, for
nasjonen og i det internasjonale
samfunnet.

Elias Berge og representant for Biafra ved
et leid Braathen-fly.

Biafrakrigen var startskuddet for
en ny måte å drive humanitært
arbeid på. For første gang blei folk
mobilisert gjennom masse-media
til å engasjere seg i en humanitær
katastrofe.
Da Biafra erklærte seg sjølstendig
i mai 1967 førte det til borgerkrig
og sult.
Årsaken til borgerkrigen var
økende uro mellom folkegrupper.
Ei viktig konfliktlinje gikk mellom
de kristne igboene i den oljerike
kystprovinsen i sørøst og andre
etniske grupper, hovedsakelig de
muslimske hausa og yorubaene i
nord og vest.

Republikken Biafra eksisterte fra 30.
mai 1967 til 15. januar 1970.
Krigen huskes mest for
den sultkatastrofen som oppsto i
de krigsramma områdene.
I løpet to og et halvt år døde
rundt 100 000 militære, mens det
var anslagsvis én million sivile i
Biafra som døde av sult.
Krigen skapte sterkt engasjement,
og blei som den samtidige
Vietnam-krigen den første TVoverførte konflikten. Kirkens
Nødhjelp og Norges Røde Kors
gikk i spissen for omfattende
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nødhjelp til Biafra. Dette
var katastrofen som
vekket Norge til et
internasjonalt engasjement og ansvar og som
fikk Kirkens Nødhjelp til
å bli en viktig humanitær
aktør også internasjonalt.
Verdens nød kom rett inn
i stuene til folk. Erik Bye
dro ned til Biafra og
leverte rystende reportasjer. Generalsekretær
Elias Berge i Kirkens
Nødhjelp var karismatisk og
uredd, og han nådde fram i
media. Det samme gjorde den 60årige svenske veteranflygeren
Carl Gustav von Rosen. Med
erfaring fra Etiopiakrigen i 1936
og Vinterkrigen i 1939-40, og som
oppbygger av Etiopias flyvåpen
etter krigen, blei han en
legendarisk leverandør av
hjelpesendinger for Røde Kors
under Biafrakrigen. Han skapte
også et lite flyvåpen for Biafra,
med små sportsfly, for å hindre
bombing fra Nigeria.
Massiv utenlandsk hjelp lindra
sulten, men bidro også til å
forlenge krigen. Det viste at gode
hensikter kan ha uønska konsekvenser. Hjelp kan både gagne og
skade. Humanitær bistand er
fortsatt komplisert, med mange
fallgruver og dilemmaer.

Kampanjeplakat fra Røde kors
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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
45633400 – torgeir@risor.kirken.no

Sekretær: Annabelle Green Lundberg
3715 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 - 993 96 648

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
95 09 88 07 – laila@risor.kirken.no
Prostidiakon: Svein Birger Schøgren
91304872 – sbs@tvedestrand.kirken.no
Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
3715 03 21 – tmh@risor.kirken.no
Organist: Jan Egil Berg
48253200 – janegil@riosor.kirken.no
Menighetsforvalter Risør: Eileen Liborg Basma
3715 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
DU ER VIKTIG
Svein Schøgren, prostidiakon

Du tenker kanskje at ditt bidrag ikke er viktig. Er du en som kommer og går stille
til gudstjenestene og gjør deg litt usynlig? Det er bruk for alle i et
menighetsfellesskap. Spørsmålet er hva du har lyst til å gjøre. Kanskje ingen
andre har tenkt på akkurat det du er god på.
I 1.Kor 12 står det at alle kroppens lemmer er like viktige. Vi kan kanskje klare
oss uten enkelte lemmer, ved hjelp av medisiner og hjelpemidler. Men for at
kroppen skal fungere optimalt, må alle lemmene være på plass. Det er viktig å
være i aktivitet og det blir enda gildere hvis vi kan gjøre noe sammen med andre.
Temaet på gudstjenesten i Frydendal kirke 20. Januar var: ”Det handler om å
leve – sammen”. Kirka var nydelig pynta og ingen gikk sultne hjem fra kirkekaffen i menighetshuset. Vi kom til dekka bord med nydelig lapskaus. Til kaffen
serverte de verdens beste munker. En av ildsjelene hadde bakt hele stabelen selv
og alle som har fjuska litt med munkesteiking vet hvor lang tid
det tar.
Det er lett å hedre de som er mest synlige i menigheten. Denne søndagen ble
perfekt, fordi mange usynlige hender og føtter hadde jobba i kulissene. En
bekjent hadde en vissen arm noen dager. Den hang og slang og var i veien over
alt. Vi tenker sjelden over de ulike kroppsdelene, før de plutselig ikke fungerer.
Det er lett å ta de som en selvfølgelig del av oss.
Vet du om en som ikke har noen oppgaver? Spør om han brenner for en
spesiell sak. Noen har tid, men de har ikke lyst til å steike munker eller pynte
kirka. Kanskje de heller vil lage bål og invitere til pølser, kirkekaffe og vafler ved
et lite tjern?
Er det noe du har lyst til å gjøre, så ta kontakt med presten eller en i
diakoniutvalget. Fortell hva du tenker på. Kanskje andre også har tenkt dette.
Plutselig er det flere som kan gjøre noe sammen.
Kristenliv handler ikke å ha de rette meningene.
Jesus er vårt forbilde og han viste omsorg til alle mennesker. Han metta de
sultne, helbreda de syke og vaska disiplenes trette føtter. Han ville sikkert også
tatt Sørlandsskuffa og måkt snø for noen, eller vært bonusbesteforeldre for den
som ikke har noen i nærheten..
Fra ønskekonserten husker vi sangen; Kvardagskristen vil eg vara.
Ikke vent til noen ringer – ta kontakt selv.
Den beste gleda du kan ha, det er å gjøre andre gla.
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