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Gudstjenester i menighetene

1.klasse

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

Søndag 27. oktober
Bots- og bønnedag, Luk. 15, 11-32
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 03. november
Søndag 15. september
Vingårdssøndagen,
Matt. 19, 27-30
Frydendal kirke kl. 11.00
SuperSøndag/ 4-årsbok
Gudstjeneste I. Øybekk

Søndag 22. September
15. søndagen i treenighetstiden,
Joh. 15, 9-12
Risør kirke kl. 18.00
Gudstjeneste med avskjed for
Inger Øybekk
Søndeled kirke kl. 11.00
Sprell Levende-gudstjeneste
+ Tur til Heiberg m/IDUN IL
A. M. Walla

Søndag 29. september
Mikkelsmesse, Joh. 1, 47-51
Gjerstad kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste – innsettelse
av ny prest i Gjerstad

Søndag 06. oktober
17. søndagen i treenighetstiden,
Fil. 1, 20-26
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Allehelgensdag, Jes. 60, 18-22
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 10. november
22. søndagen i treenighetstiden,
Luk. 10, 25-37
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 17. november
23. søndagen i treenighetstiden,
Matt. 24, 35-44
Risør kirke kl. 11.00
Supersøndag/Lys Våken
A. M. Walla

Søndag 24. november
Siste søndag i kirkeåret, Joh. 9, 39-41
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Sprell levende/Lys Våken
A. M. Walla

Søndag 01. desember
1. søndag i adventstiden,
Matt. 21, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 18.00
Adventkonsert

Gudstjeneste for alle
Søndag 13 oktober kl. 11.00

er det Gudstjeneste i Søndeled kirke.
Denne søndagen får vi besøk av Inga
Halvorsen og Maria Sommerfelt. De vil
bidra med sang og diktlesning. Tema er
Du er verdifull.
Det vil også bli delt ut 4års bok til
fireåringene.
Velkommen

Konfirmanter Søndeled 2019

Søndag 13. oktober
18. søndagen i treenighetstiden,
Mark. 1, 40-45
Frydendal kirke kl. 18.00
Ungdomsgudstjeneste
A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 11.00
HELsprell/ 4-årsbok
A. M. Walla

Søndag 20. oktober
19. søndagen i treenighetstiden,
Luk. 9, 57-62
Frydendal kirke kl. 11.00
SuperSøndag/6-årsbok
Gudstjeneste E. Gryting
utdeling av 6-års boka
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Slekt skal følge slekters gang
…
Døpte
Vigde
Risør kirke
14.04 Filip Hauge Tønnesland
Albert Sollie Aanonsen
21.04 Mia Vandvik
02.06 Kaja Lia Andersen
Kornelia Lia Andersen
Filip Store
07.07 Nathaniel Sollie
14.07 Emil Taranrød Værland
25.08 Henrik Myhre Ausland

Frydendal kirke
28.04 Tuva Håbesland Faanes

Søndeled kirke
14.04 Scott André Brendtøy
Gregersen
09.06
11.08
01.09
08.09

Jens Teige Sommerfelt
Lea Kristensen Aksdal
Andor Jakob Moen Stamsø
Vetle Røysland Kvernmo

Konfirmanter
Risør- Frydendal 2019

Risør menighet
01.06 Dorthe Tvengsberg Moe
og Nils Andreas Heberg
Lønningdal
08.06 Siw Camilla Puntervold og
Leif Christian Puntervold
15.06 Malin Lynch Bakken og
Cato Andre Hødnebø
15.06 Henriette Cecilie Simensen
Breilid og Wilhelm Axel
Hellstenius Hødnebø
22.06 Camilla Sollie og
Terje Jensen
06.07 Grethe Helen Nilsen og
Anders Lillehammer
27.07 Mona Brit Knutsen og
Gyda Susanne Justine
Terjesen
10.08 Kine Marie Dahl og Roger
Grimsland

Søndeled menighet
22.06 Cathrine Aanonsen og
Joakim Robbersmyr
29.06 Astrid Sofie Egeland Torp
og Even Skeie
31.08 Kristine Klekken Flaatten
og Martin Andreas Furu

Begravde/
Bisatte
Risør kirke/gravkapell/
kirkegård
22.03
28.03
02.04
28.04
12.06
22.06
07.07
11.07
14.07
09.08
12.08

Kjell Nyland
Kjell Brynjulf Sørli
Bjørn Nielsen
Øistein Ellefsen
Kåre Karlsen
Almar Nilsen
Johan Petter Ellefsen
Arnt Idar Knutsen
Laura Gjertrude Isaksen
Aslaug Ulstrup
Jacob Sten Edler Paulsen

Frydendal kirke/kirkegård
27.03 Bjørg Synnøve Askohov
Kvernvik
29.03
02.04
08.05
30.06
04.07
12.07

Dyre Andreas Vaa
Margot Waglen Aarseth
Tormod Svennevig
Morten Storsveen
Carl Tellef Danielsen
Lars Finn Sveen

Søndeled
kirke/- kirkegård
15.04 Aud May Moland
11.07 Arne Sigmund Larsen
23.08 John Arthur Klodvik

Sandnes kirkegård
06.05 Solveig Johansen
30.06 Alfrida Skuland
15.08 Arne Danielsen

GAVER TIL
MENIGHETSBLADET.
Siden forrige nummer er
det kommet inn kr. 600 i
gaver til menighetsbladet.
Tusen takk.
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Den Store
Kirkebasaren
Lill Jorunn Larsen- tekst
iRisor, Knut Erik Liane – bilder

Den store Kirkebasaren var i år
lørdag 24. august ved Frydendal
kirke og Menighetshus.
Været i år var strålende, mye sol
og en behagelig temperatur. Det
var en jevn strøm med mennesker
som koste seg både ute og inne.
Vi hadde rigget til med flere bord
og stoler ute, og mange koste seg
med kaker, pølser, grøt og
rundstykker
som de tok med
ut fra kaféen.
Mange

aktiviteter.
I år fulgte vi
samme opplegg
som i fjor. Det startet med loppemarked, kafé og stor basar med
åresalg fra kl. 10.00. Det var raskt
liv og røre rundt menighetshuset.
Kl. 13.00 var det auksjon av ca. 50
gjenstander. I år var det Tom Cato
Rasmussen som var auksjonarius.
Han hadde god kunnskap om
hvilke gjenstander som var
interessante og kunne vurdere
verdien på et godt faglig
grunnlag.

Fra kl. 12.00
hadde vi
ansiktsmaling
for barn og kl.
12.30 var det
”barnekino” i
sakristiet.
Kl. 13.45 var det
konsert i kirken
med Hesnes Brothers, en mannskorgruppe fra Grimstad som
imponerte alle som fant veien inn
i kirken. Et fint og variert
program.
Umiddelbart etter konserten, ca.
kl. 14.30 var det trekning av
basargevinstene, så var Den store
Kirkebasaren over

Salg av vedsekker er også en del
av arrangementet, all veden var
bortbestilt i år.
Dette er basert på mye dugnad på
vinteren med felling av trær,
kutting, kløyving og pakking av
flere hundre vedsekker.

En stor takk til alle frivillige
og ansatte for en stor og solid
innsats, tusen takk til bedrifter
som har sponset gevinster og
tusen takk til alle som kom. Og
resultatet var jo helt fantastisk,
ny rekord på alle stasjonene

HEL-Dagen 2019
Tekst: Inger Øybekk

Inviterer du til gatefest er du avhengig av fint vær, men
det var langt fra sikkert at 1. september ville gi oss det.
Ustabilt har det vært, men sannelig gjorde regnet seg
ferdig i løpet av natta og da bussen fra LINKEN ble
parkert i Kirkegata skinte sola, bord var dekka, pynta med
blomster og dagen kunne starte med gudstjeneste i kirka.
HEL-dagen som Risør menighet arrangerer hver høst, har
fokus på fellesskapet mellom mennesker med nedsatt
funksjonsevne og funksjonsfriske, og vi får feire
gudstjeneste sammen.
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Ilulagruppens marked
Ingrid, Liv, Kirsti, Anne-Lise og Annlaug

Takk til alle som var innom Ilulagruppens marked på Søndeledtunet og i Velferdsrommet!
Takk til frivillige som jobbet sammen med oss: Willy, Mona, Ingrid R, Lisbeth og Einar! Takk
til de som bor på Søndeledtunet og gleder oss med å komme år etter år! Flott resultat: 13500
kroner!
Ilulagruppen i Søndeled støtter Fosterfamiliprogrammet til Ilula Orphan Program (IOP) med trær, og en av
førskolene med ukentlige fruktmåltider.
Ilula ligger i Iringa regionen i Tanzania, ca. 1600 meter over havet. Det er et vakkert landskap med fjell,
skogkledde åser og store jordbruksområder. Hovedveien til det sørlige Afrika går gjennom Iringa. IOPsenteret ligger en kilometer fra hovedveien.
IOP er en ikke-statlig organisasjon som arbeider for å støtte de mest
utsatte barna i Tanzania. Landet har i lang tid hatt en stabil økonomisk
vekst. Dette har imidlertid ikke kommet den fattige delen av befolkningen til gode. 45% av barn under fem år er feilernærte. Fosterfamilieprosjektet i organisasjonen støtter familier som tar seg av to eller flere
foreldreløse barn. Besteforeldre tar seg av foreldreløse barnebarn.
Gamle mennesker, uten pensjon eller annen inntekt, kan gjøre en
forskjell når ressursene er tilgjengelige.
De kan plante trær og stelle dem.
Bestemødre er glade for at de kan være
med i samfunnsutviklingen. De er stolte
fordi de bidrar til et bedre klima og
bedre ernæring for barnebarna. Og de
kan være rollemodeller for andre.
Lynlotteri. Salg av sveler og kurver

Dette året har 50 familier fått 500 frukttrær. Hver familie mottok ti planter,
5 Moringa oleifera, et medisinsk tre og 5 papaya. Kommende år er planen
å plante frukttrær: mango, appelsiner, guavas, bananer og avokado.
Fosterforeldre, klar til å plante Moringa
40 familier blir inkludert i årets distribusjon. IOP besøker regelmessig
oleifera i landsbyen Isagwa,Ilula
familiene for at vanning og beskyttelse mot beitende dyr gjøres effektivt.

Tema dette året var «Det som er lite kan bli til noe stort».
Integreringsprest i bispedømmet, Rune Rasmussen, tok
utgangspunkt i gutten med den lille nistepakka, som ble til
mat for 5000. Dagens eksempel tok han fra LINKEN og
forklarte hvordan den ene lille klammer blir pakka i små
poser, for så å bli til store esker, for deretter å bli sendt ut i
«verden» og inn i våre heimer.
Det er ikke alltid en tenker på dette der en sitter med
klammer i hånda på LINKEN og teller til 10.
Vi kan syns ting er smått, men det kan bli til noe stort. En
liten klem, en «give me five» er lite men det skaper varme
og glede.
Sound of Happiness var også med i år og gav oss glad sang. Ordfører understreket betydningen av å gi
plass for alle og blomster ble delt ut til noen som fortjente en ekstra oppmerksomhet. Folk stille opp, ordner
til, tar ansvar for lyd, trekker pølser, lager kaffe og rydder etterpå. Takk for en flott dag i Kirkegata.
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Direkte
orgelrapport

Reil Orgelmakereij
i Heerde i Nederland

Inger og Lars Lauvhjell

Når det nye orgelet til Søndeled kirke nå endelig er under bygging, er det en stor
begivenhet i Søndeled kirkes historie. Det er så spennende at nysgjerrigheten og
utålmodigheten vant over skepsisen til en kjøretur på 2 400 km. Dermed satte vi
oss i bobilen tidlig en morgen i slutten av august og durte av gårde med kurs for
Nederland. Målet var Reil Orgelmakereij i småbyen Heerde. Der bygges orgelet, og
den prosessen hadde vi lyst til å se på nært hold.
Vi fikk en særdeles hyggelig mottakelse av orgelstemmer og intonatør Henk van der Veen som tok oss
med rundt på hele bedriften. Han ga oss en grundig omvisning og masse interessant og spennende
informasjon både om produksjonen av vårt orgel og orgelbygging generelt. Da kunne vi med egne
øyne se at arbeidet med Søndeled-orgelet nå pågår for fullt.
Det var helt tydelig at det først og fremst er vårt orgel som gjelder hos Reil for tida; i alle
produksjonsavdelingene var det nesten bare deler og elementer til vårt orgel som var under arbeid. En
god del av trearbeidet var kommet ganske langt, og mange av metallpipene var ferdige og lå lagra i
reoler merka "Søndeled" – det var moro å se!
Kvaliteten på handverket både i tre og metall så aldeles ypperlig ut, det er åpenbart meget dyktige
fagfolk som bygger orgelet vårt. Det visste vi egentlig, men likevel var det betryggende og godt å få
det bekrefta. Dette kommer til å bli meget bra!

.

Bilde: Inger er åpenbart imponert og begeistra over synet av orgelpipene i alle størrelser som er under produksjon. Henk van der
Veen virker også fornøyd men atskillig mer nøktern.
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Det er selvfølgelig også litt moro å ha
vært de aller første fra Søndeled til å se
det nye orgelet, riktignok i masse deler og
biter, men likevel! Det er bare å begynne å
glede seg til det blir ferdig og kommer på
plass i Søndeled kirke til våren. Vi
kommer til å få et praktfullt instrument
som blir vel verdt både å høre og se, det
blir skikkelig gildt!

.
Spillebordet med to manualer begynner å ta form.
Tangentene er laga av balsatre og skal belegges
med lyst bein og ibenholt som overflatemateriale.

Takk for gaver
I sommer har vi fått to
større beløp inn på
orgelkontoen som
fortjener å nevnes
spesielt.
Kirsten Hellerdal og Inger K.
Hellerdal Rasmussen ønska seg
en gave til nytt orgel da de feira
felles 70-årsdag i juli.
Det resulterte i nesten 32 000
kroner, en flott gest av de to
jubilantene!

Orgelhuset bygges i limt eik, det blir skikkelig svært - og flott!

Kirketårnet på Søndeled
ble malt i sommer
I sommer var det ti år siden tårnet i Søndeled kirke
blei malt sist. I mellomtida har et blitt vaska én gang.
25. juni er kirketjener
Lars Olav Hovland på
vei opp, mens
kirkeverge Ingvar
Lillehammer står
trygt. Stillingen blei
satt opp i
månedsskiftet
juni/juli og tårnet blei
malt tidlig i juli.

Bjørn Stiansen har gitt hele
50 000 kroner til det nye orgelet,
en storslått og raus gave som
virkelig monner!
Mange tusen takk - slikt varmer!

Arne Lauvhjell
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Lailas hjørne

Hva kan vi glede oss til i høst?
I dag blir det ikke bare et lite hjørne, men nesten to sider.
Det skjer så mye for barn og unge i menighetene våre, og
dette er noe av det jeg gleder meg til å være med på i høst!
Håper å møte mange av dere der!

 Babysang
Hver mandag er det babysang i Frydendal menighetshus kl. 11.30. Mange kombinerer det med å være
litt i Åpen Barnehage og får med seg lunsjen der kl. 11.00, mens andre velger å komme rett til
babysangen. Jeg håper mange prioriterer babysangen i høst! Det er veldig trivelig!

 4årsbok og «gjør deg klar kveld»
I mange år har menighetene delt ut bøker til 4 åringer. Jeg for min
del synes det er helt rart at de småttingene jeg har hatt gleden av å
bli kjent med på babysang allerede er 4 år! «Fest på slottet» heter
boka de får, og da passer det vel å lage sin egen krone som
forberedelse?

 Legoklubb 2.klasse
Av og til får jeg høre det fra de små:
«Jeg kjenner deg» Denne gangen kom
det fra ei jente jeg traff på Den Store
kirkebasaren: «Jeg kjenner deg fra
legoklubben» og hun fortsatte: «Når er
det klubb igjen?» Skuffelsen stod
skrevet med store bokstaver i hele henne da jeg måtte si: «Du er blitt for stor,
det er bare legoklubb for 1. og 2.klasse» «Men var det gøy?» JA!
Hun skulle bare visst at vi har kjøpt inn enda mer Lego siden sist!
Men den gjengen som var med som 1.klassinger i vår, de kan glede seg. Etter
høstferien er det nemlig klart for nye fire ganger med bygging og lek. Vi har
plass til max 20 barn, så lurt å melde seg på når lappene kommer i posten!

 Skattejakt/6årsbok
Noen av de aller ivrigste deltakerne vi har med oss i kirken tror jeg må være seksåringene! Aldri er det
så mye løping og leting i kirken som den kvelden de er der, mange går svette hjem! I Risør inviteres de
på høsten i 1. klasse, på Søndeled pleier det å være våren før de begynner på skolen. Da har vi
SKATTEJAKT Bare ordet er nok til å sette fart i små bein! Men hva er egentlig en skatt? Og velger alle
den samme skatten? Hva med Gud? Hvilken skatt synes han er størst? Litt tid til å bli kjent med boka
de vil få på søndagens gudstjeneste blir det også. Vi deler ut «Tre i et tre» til alle seksåringer som vil ha,
og som blir med på Skattejakt/gudstjeneste, eller sier ifra at de ønsker bok.

 Etter skoletid, Søndeled
På Søndeled har vi Etter Skoletid på tirsdager. Det er
et tilbud til 5. og 6. klasse om et sted å være etter
skolen, og de siste årene har det vært 30 barn påmeldt
og venteliste for å bli med. Her gjøres det lekser,
bygges Lego, spilles spill og ikke minst har vi en god
matpause. Etter Skoletid varer fra skoleslutt kl. 12.15
til kl. 15.00, og er totalt 20 ganger i løpet av ett år.
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 Lys våken
Den som ikke har overnatta i kirka burde virkelig
prøve det! Dessverre er det bare som 5.klassing du får
lov, - eller om du melder deg som leder på Lys Våken
da! Det arrangeres i begge menighetene i slutten av
november. Da samles vi lørdag ettermiddag til lek og
moro, - og litt læring, før vi finner oss en soveplass i
kirkerommet og kryper i soveposene. Søndag morgen
går med til å forberede gudstjenesten kl. 11.00, og når
den er ferdig er vi det også!

 TenIn
Heldigvis har mange ungdommer fra Risør funnet veien opp til
Søndeled på fredagskveldene de siste årene. Annenhver fredag fra
kl. 19.00 – 22.30 samler 30 til 50 ungdommer seg på Søndeled
menighetshus til leker, temakvelder og kiosk, men først og fremst for
å prate og henge sammen! TenIn er hele kommunens
ungdomsklubb, og er for ungdomsskole/ videregående.

 Julevandringer
Å ta imot barnehagene og 1.klassingene på julevandringer i
kirkene våre er rett og slett gørrgilt! De har så evnen til å bli med
inn i fortellingen, de blir gjeterne og englene, Maria og Josef etter
hvert som de får klærne på- og de lar seg fascinere av
dukkebarnet de finner i «stallen» slik bare barn kan.

Datoer å huske på i Risør
Fellesskapskvelder på Krabbesund
Torsdag 12.september kl.19
Tema: «Gi det videre» v/ Inger Øybekk
Torsdag 24.oktober kl.19
Tema: «Skapt i Guds bilde?» v/Rune Rasmussen
Torsdag 21.november kl.19
Tema: «Ja, jeg tror på korsets gåte». v/Svein Skalvik

Nytt ansikt i høst

Temakveld på Frydendal menighetshus
Onsdag 9.oktober kl. 19
Tema: «Lilvsglede» v/Kjell Wedø

Kulturkveld på Frydendal menighetshus
Fredag 8.november kl. 19.00
Bernt Erik Tylden, Oddvar Hummelvold og Svein
Skalvik setter sammen kvelden lokale musikere og
sangere.

Ungdomsgudstjeneste i Frydendal kirke
Søndag 13.oktober kl.18
Hele menighetens gudstjeneste
Tale ved Lars Ivar Bratsberg
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Ellen Gryting begynner som vikar i
prestestillingen i Risør når Inger Øybekk
blir pensjonist. Ellen kommer som navnet
røper fra Gryting i Gjerstad, hun pusser
for tiden opp hus i Grimstad, men vil altså
være å finne på jobb i Kirkegata 1 denne
høsten. Velkommen Ellen!

fleste andre at det å arbeide på en
kirkegård er veldig spesielt. Men
da jeg etter en tid ble spurt om jeg
ville tilbake til
industriarbeiderarbeidet, fant jeg
ut at det ville jeg faktisk ikke.
Igjen understreker Einar
betydningen av teamet. Han fikk
lov å venne seg til oppgavene i
sitt tempo. «Hele tida gikk det på
mine premisser».

Einar slutter
Inger Øybekk

«Det er ikke det at jeg
roper hverken jippi, hurra
eller endelig skal jeg bli
pensjonist, men jeg er
kommet fram til at det
sikkert skal bli greit.» Det
er kirketjener Einar
Rundholt som sier dette
etter sju år som kirketjener
og kirkegårdsarbeider i
Risør.
Det er sikkert mange som har
møtt ham, spesielt på kirkegården
ved Frydendal, for Frydendal
kirke har vært «hans» kirke.
Hva tenker du om å bli pensjonist?
Selvfølgelig blir det rart å ikke dra
på jobb etter 46 år i arbeidslivet,
men som sagt, det skal bli greit.
Kirketjenerteamet kommer jeg til
å savne. Einar forteller om et
velorganisert team på tre som
lager en god turnus. Arbeidet

deres er knyttet til aktivitetene i
de forskjellige kirker og det som
må gjøres rundt de mange
kirkegårdene kommunen har.
«Akkurat hva jeg skal ta fatt på
vet jeg ikke, men der er mye i hus
og heim som venter, så jeg finner
nok på noe!» smiler Einar.
Jeg har vært industriarbeider i 33
år på Tangen verft. Har vært en
av «gutta på gølvet», og opplevd
både streik og «gå sakte
aksjoner». Hos Tellefsdal var jeg
i seks år, så var jeg
arbeidsledig en tid før
jeg starta i Risør.
I denne jobben jeg har
nå treffer jeg mange
folk, forteller han
videre. Du opplever
mange fine «skrollar»,
som vi gjersdølinger
sier. Jeg /vi er også ute
det meste av tida og
kanskje noen av de
næreste øyeblikka han
har fått er ved
urnenedsettelse.
Du søkte på denne
jobben?
Ja, men jeg må
innrømme at jeg var
skeptisk den gangen.
Jeg syns vel som de
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Einar Rundholt er blid, glad og til
tider ganske vittig. Jeg har vel i
grunnen kjent han hele livet. Vi er
sambygdinger og helt fra
ungdommen har Einar vært en
gutt «full av gode kommentarer».
Han var veldig aktiv i heimbygda
vår, i ungdomsarbeidet og på
Bedehuset. Han sitter for tida i
menighetsrådet der, har også tatt
sin runde som formann og nå er
han med i komitéen som jobber
med nytt menighetsblad for
bygda.
Einar slutter i tjenesten i Risør 1.
desember og vi ønsker ham
mange gode og aktive år i
Gjerstad, og takker for fellesskap
og arbeidsinnsats her i Risør
Kommune.

“Norge er et
kristent land”
Tekst: Arne Lauvhjell
Bilde: Inger Øybekk

Det sa forfatter/forfatterdatter
Tanja Michelet i en samtale under
Arendalsuka.
Kirka var på plass i Arendalsuka også i år. Vi var der på
torsdagen (15. august), og fikk
med oss to interessante
arrangementer.
I én time satt vi tett i tett på
Kirke- skipet, like ved
intervjueren, den fargerike
Fagerborg-presten Sylvia Gylver.

Velkommen til
dåp!

Dåp – det er fest i kirka. Det er
feiring av at den som ble døpt er
en del av Guds store familie – den

Inger Øybekk

Å få et barn er en
av de største
gleder en kan
oppleve. Før fikk
kirka lov til å
uttrykke denne
gleden ved å
sende en
gratulasjonshilsen
til familien og
invitere til dåp. Det kan vi nok
ennå gjøre, men kirka har ikke
lenger oversikten over hvor det
blir født et nytt barn, derfor
uteblir denne hilsenen. (Før fikk
menigheten tilsendt informasjon
fra folkeregisteret.) Men dere skal
vite at menigheten er mer enn klar
til å ta imot barn og vokse som
ønsker å bli døpt. Så her kommer
utfordringen: Ta kontakt, fortell at
du gjerne vil ha dåp. Det gjelder
både barn, unge og voksne. Og er
du i tvil tar prestene gjerne en
prat.

verdensvide kirke. Dåpen er en
gave. Barnet får Guds frelsesgave:
Hans kjærlighet. Ved å døpe gir
du barnet denne gaven. Dåpen er
starten på et liv som Guds barn,
som kristen, som troende.

Familien får konkrete
hjelpemidler i gave fra
menigheten, som bilder, sanger,
bibelfortellinger og forslag til
bønner. Og når du er fire år
inviteres barnet til en spesiell
gudstjeneste sammen med alle
som er døpte samme året.
Deretter går det slag i slag fram
mot konfirmasjon og ungdomstid.
Ja, til barnet ditt blir forelder og
du besteforelder.
Det å få barn er nok en
overveldende opplevelse; da er
dåpen en fin og konkret måte å gi
barnet, og dere, en trygghet ved å
legge barnet i Guds hender.
Velkommen til dåp.

Foreldre og faddere, sammen med
menigheten, tar ansvar for å følge
opp og lære barnet om den
kristne tro. Derfor har
menighetene våre prøvd å legge
en vei som barn og foreldre kan
går sammen for å bli bedre kjent
med Gud, vår Far.
Samtalepartner Tania Michelet blei døpt i Rygge kirke i vinter, og
arbeider nå med ei bok om sin vei og sitt forhold til faren, Jon
Michelet.
Da Tania vokste opp, var det ikke akseptert å være kristen. Begge
foreldrene var ateister, men Tania hadde ei kristen bestemor.
Familien Michelet var aktive i kommunistpartiet AKP (m-l). barna
måtte studere Mao og Marx, og blei indoktrinert på møter og leirer
fra de var ganske små. Tania gikk i hemmelighet på Søndagskolen
og samla gullstjerne, men måtte slutte da det blei avslørt at ho ikke
var døpt. (Utrulig! Men ho har fått unnskyldning og beklagelse fra
Søndagskoleforbundet.)
“Far kjente seg forlatt av den Gud han ikke trodde på”

Tania fikk ikke til å stå fram som kristen før etter at faren døde. De snakka aldri om hennes tru, men han
skjønte nok at ho var kristen. Men som ho sa:“Far kjente seg forlatt av den Gud han ikke trodde på”. Han
satte veldig pris på de gode meldinger og brev han fikk fra kristne mennesker under sin lange kreftsjukdom,
og han så i sine opphold i Afrika og i Sør-Amerika at kristne misjonærer hadde en helt annen solidaritet med
folket enn andre som kom utenfra.
Til den store utfordringa for kristen tru, spørsmålet om den allmektige Gud og ondskapen i verden, svarte
Tanja Michelet ved å beskrive det å fly tett over det afrikanske landskapet, med sin ufattelige skjønnhet. Gud
har skapt en god og vakker verden. Og ho er optimistisk: Verden er et bedre sted nå enn tidligere, det er
mindre sult og sjukdom, og den kristne solidariteten er ei sterk kraft.
11

Ny “Mimrekveld” på Søndeled
På mange oppfordringer vil vi arrangere Mimrekveld om 1950-åra også i år. Dagen
er torsdag 7. november, og siden Peisestua blei for lita i fjor, skal vi i år være i
storsalen på Søndeled menighetshus. Serveringen blir “anno 1959”: Kaffe og brus,
Søsterkake, julekake og vafler.
Utflytta forfatter og pensjonert lektor
Bjarne Lindbekk vil fortelle om sin
barndoms søndagskole og skole, og vi
håper mange vil supplere med sin
opplevelse av skoletid og søndagskole.
Det blir søndagsskolesanger og slagere
fra femtiåra, og tid til å prate med gamle
venner. Målgruppa er de som er født
mellom 1940 og 1960, men alle er
naturligvis velkommen til et møte med
tida to generasjoner tilbake.

Klassebilde 6. og 7. klasse på Søndeled skole 1959/60, med lærer Lars Røksland. (Bildet utlånt av Leif Alfsen)
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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
472 36 299 – i.lillehammer@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
456 33 400 – torgeir@risor.kirken.no

Sekretær: Annabelle Green Lundberg
371 50 321- sekretaer@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
915 88 006 – lis-lei@online.no

Sogneprest: Inger Øybekk
944 33 520 – inger@risor.kirken.no
Sokneprest: Albert M. Walla
922 92 409 – a.walla@risor.kirken.no

Kirketjenere:
Ivar Tormod Eidet
901 29 770 – tormod@risor.kirken.no
Einar Rundholt – 905 10 443
Lars Olav Hovland - 993 96 648

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

Leder av kirkelig fellesråd:
Øystein Lien
975 80 043 – oystel@frisurf.no
Leder av Risør menighetsråd:
Marianne Rundholt
995 64 544 – mariannelillemor@hotmail.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 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
«TANKER VED ET YRKESLIVS SLUTT»
Mange av dere som leser denne lille betraktningen har gått
gjennom det jeg er i ferd med nå: Gå over fra et langt yrkesaktivt
liv til det vi kaller pensjonisttilværelsen.
Jeg vet ikke hva dere er kommet fram til, men jeg tenker mye på
hva det egentlig innebærer. Pensjonist!? En ting er sikkert; livet
består av mange avskjeder og velkomster, men denne synes for
meg å være litt spesiell.
Jeg er ennå ikke helt sikker på hva jeg mener om å forlate et godt
arbeidsfellesskap og en gudstjenestefeirende menighet.
Det er slutt på å få lov å banke på dører ubedt og presentere seg som prest, komme inn i heimer
hvor avskjeden er veldig definitiv. Få lov å gå sammen med dem som har mista en kjær et siste
stykke, for så å ta farvel og overgi den kjære i Guds hender. Eller å komme til heimer hvor jeg
møter glade foreldre, og sammen med dem få lov å ønske nye verdensborgere velkommen og
deretter i gudstjeneste få være med å formidle Gudstilhørighet gjennom dåpen.
Dette vet jeg at jeg vil savne. Men kanskje er det godt for hodet og for mennesker omkring meg
at jeg ikke hele tida tenker forberedelse? Være litt friere på lørdagskvelden? Om det å «sove så
lenge du vil», er noe tilbud vet jeg ikke, for jeg merker jo at for tida kommer morgenen stadig
tidligere. «Du kan reise en masse, kjenne verden», sier folk. Jeg tror ikke jeg hopper på den. En
tur til Brasil i ny og ne, når jeg syns jeg har spart opp nok «flykvote», besøke venner og familie,
ja det er klart. «Å være pensjonist er å gjøre som du vil», hører jeg.
Men dagene skal vel ikke bare være mine? Hva med fellesskapet, som jeg alltid har hevdet at vi
hører til i? I menighet og samfunn? En venn av meg sa: Ingen blir pensjonist i Guds rike.
Selv om jeg ikke har planene klare, så er det én ting som står klart for meg: I min stue står en
treskulptur. Og på plata som er festa til den står følgende: «Uansett hvor min vei fører meg, er
jeg trygg på at jeg er tatt vare på i Guds hender». Underforstått at jeg har et skjulested i Guds
hender. Denne treskulpturen var gaven, den gangen for 20 år siden, da jeg tok det store spranget
å dra tilbake til Norge fra Brasil. Det er to hender, med et lite barn godt beskytta, tatt vare på,
skult i Guds hender. Det gav meg trøst, oppmuntring og frimodighet til å gå videre i visshet om
at det var noe for meg videre i livet.
Det figuren uttrykker vil jeg ta med meg videre i den tida som nå ligger foran. Jeg blir boende i
Gjerstad, men «Uansett hvor min vei fører meg, er jeg trygg på at jeg er tatt vare på i Guds
hender». Kjære alle sammen, ta denne hilsenen til meg, som en hilsen fra meg, som du kan ta
med deg inn i dagene som kommer.
Takk for tida i Risør.
Inger Øybekk
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