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

Onsdag 25. desember
Juledag, Joh. 1, 1-14
Risør kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste A. M. Walla

Torsdag 26. desember
2. juledag, Joh. 16, 1-4a
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste 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
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 29. desember

Søndag 01. desember

Nyttårsaften, Luk. 13, 6-9
Risør kirke kl. 23.00
Midnattsgudstjeneste E. Gryting

1. søndag i adventstiden, Matt. 21, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 19.00
Adventkonsert A. Lauvhjell

Søndag 08. desember
2. søndag i adventstiden, Joh. 14, 1-4
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 15. desember
3. søndag i adventstiden, Matt 11, 2-11
Sandnes bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Torsdag 19. desember
Risør kirke kl. 11.00
HEL-julegudstjeneste E. Gryting og
R. Rasmussen

Søndag 22. desember
4. søndag i adventstiden, Luk. 1, 46-55
Risør kirke kl. 18.00
Vi synger julen inn

Tirsdag 24. desember
Julaften Luk. 2, 1-20
Frydenborgsenteret kl. 11.00
Julegudstjeneste A. M. Walla
Frydendal kirke kl. 15.00
Julegudstjeneste E. Gryting
Risør kirke kl. 16.15
Julegudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 16.00
Julegudstjeneste A. Walla

Søndag etter jul, Matt. 2, 13-15
Frydenborgsenteret kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Tirsdag 31. desember

Søndag 05. januar
Kristi åpenbaringsdag, Matt. 2, 1-12
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 12. januar
2. søndag i åpenbaringstiden,
Matt. 3, 13-17
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 19. januar
3. søndag i åpenbaringstiden,
Joh. 2, 1-11
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 26. januar
4. søndag i åpenbaringstiden,
Luk. 18, 35-43
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla,
Diakoniens dag
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Sprell Levende

Søndag 02. februar
5. søndag i åpenbaringstiden,
Mark. 2, 1-12
Frydendal kirke kl. 11.00
SUPERSØNDAG E. Gryting
TÅRNAGENTER
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Søndag 09. februar
Såmannssøndag, Luk. 8, 4-15
Risør kirke kl. 11.00
Felleskirkelig gudstjeneste
A. M. Walla. Bibeldagen

Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag, Matt. 17, 1-9
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 23. februar
Fastelavnssøndag, Joh. 17, 20-26
Søndeled kirke kl. 11.00
Fellesgudstjeneste Søndeled og Risør.
A. Lauvhjell

Onsdag 26. februar
Askeonsdag, Matt. 6, 1-6.1
Risør kirke kl. 19.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 01. mars
1. søndag i Fastetiden, Matt. 4, 1-11
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 08. mars
2. søndag i Fastetiden, Matt. 15, 21-28
Sandnes bedehus kl. 11.00
HEL-Simen gudstjeneste
R. Rasmussen
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 15. mars
3. søndag i Fastetiden, Luk. 11, 4-28
Frydendal kirke kl. 11.00
SUPERSØNDAG E. Gryting

Glad i julesanger?
Julebudskapet har inspirert
utallige forfattere og komponister
til å lage vakre sanger.
22. desember kl. 18 synger vi jula
inn i Risør kirke.
Menigheten inviterer for alle som
liker å synge og/eller lytte til
mange av de fine julesangene og
julesalmene som står i salmeboka
vår.
Organistene Tor Morten Halvorsen
og Jan Egil Berg
leder musikken fra flygel og orgel.

Slekt skal følge slekters gang
…
Døpte

GAVER TIL
MENIGHETSBLADET.
Siden forrige nummer er
det kommet inn kr. 1800 i
gaver til menighetsbladet.
Tusen takk.

Begravde/
Bisatte

Risør kirke
06.10 Judith Helene Halvorsen
Kristine Støle Aasbø

Frydendal kirke
10.11 Ronja Grande Bordal

Søndeled kirke
27.10 Tilde Frøyna Lundvall

Risør kirke/gravkapell/
kirkegård
23.08
26.08
01.09
26.09
14.09
20.09
09.10
18.10
22.10

Karl Johnny Lundberg
Ruth Hope
Lillemor Kongsbakk
Karen Vandal Pedersen
Tore Larsen
Per Torfinn Foss
Knut Terjesen
Inger Margrethe Dahl
Tore Helge Rasmussen

DIAKONIENS DAG
26. JANUAR
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste ved Albert Walla og
besøk av
prostidiakon Svein Schøgren.
Velkommen!

Frydendal kirke/kirkegård

Vigde

31.08 Else Heimstad
29.09 Else-Gunn Johanne Eide

Risør menighet

Søndeled
kirke/- kirkegård

14.09 Karin Lovisa Kristiansson
og Kjartan Gilje

02.08 Egil Håversen
24.09 Jørgen Sandemose
27.09 Oddny Camilla Hasdal

FELLESKIRKELIG
GUDSTJENESTE –
9. FEBRUAR BIBELDAGEN
Risør kirke kl. 11.00.
Generalsekretær Paul Erik
Wirgenes fra Bibelselskapet taler
denne dagen.
Alle velkomne!

HEL-ADVENTSGUDSTJENESTE
for alle!
Torsdag 19.desember kl. 11 er alle velkommen til HEL-Adventsgudstjeneste i Risør kirke.
På gudstjenesten vil juletreet bli pyntet med årets jule-engler som er laget av de som jobber på Linken her i
Risør.
Det har etterhvert blitt en fin tradisjon i julefeiringen i Risør menighet.
Ellers vil gudstjenesten være preget av glad julesang og HÅP! For er det noe som
preger advents- og juletiden er det HÅP. Håpet om han som skal komme og alle
menneskers håp og lengsler. Vil du finne julehåpet er dette gudstjenesten for deg.
Sett av lunsjpausen eller dropp formiddagskaffen og kom og vær sammen med oss
på en tilrettelagt gudstjeneste for alle!
Denne gangen er det prestene Ellen Gryting og Rune Rasmussen som leder
gudstjenesten.
Tor Morten Halvorsen og Olav Thomassen spiller orgel og piano.
Inga Halvorsen synger.
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Lailas hjørne

DU VERDEN
Visste du at det å holde slanger er blitt en
del av trosopplæringen i Risør og
Søndeled? Det hele skjedde selvfølgelig i
Den Lille Dyrehage på Brokelandsheia.

Nesten seksti sjuendeklassinger møttes i midten av september, fordelt på to
dager, for å være med på opplegget som har fått navnet «Du verden» En flott
omvisning i regnskogen, tid til egenutforsking av området, inntak av et anselig
antall pølser, undervisning om vårt forvalteransvar med utgangspunkt i
skapelsesfortellingen, og til slutt en miljøsti!
Alt var innenfor dyrehagens område, og sammen med
ungdommer fra nabokommunene. Tirsdag var ni unge
fra Søndeled sammen med Tvedestrand og Åmli, mens
fem elever fra Hope var der på onsdagen sammen med
Gjerstad- og Vegårsheifolk.
Neste år håper jeg noen fra Risør også har lyst til å være med! For vi har allerede
bestemt at vi kjører samme opplegg neste år,
sånn midt i september. Det er bare å glede seg!

HISTORISK
Arne Lauvhjell

Kjente personer? Dette bildet sto i julenummeret
til Søndeled Menighetsblad 1949.
Nå lurer jeg på hvor kjente disse personene er, 70 år seinere?
Undertegnede kjenner igjen fire av de fem,
og det hadde vært morsomt om noen greidde alle.
Bildet er tatt på kirketrappa i Søndeled,
og alle de fem mennene har posisjoner/tjeneste i
Indre Søndeled menighet.
Svar i neste nummer av Menighetsbladet
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Svanesang for orgelet i Søndeled
Det nærmer seg ubønnhørlig slutten for orgelet i Søndeled. Siden 1961 har det tjenestegjort i utallige
gudstjenester og seremonier, både til fest og glede, men også til sorgtunge stunder. Klangen fra orgelet har
mange blitt glade i, og det er derfor både med vemod og glede vi ser frem til det store instrumentskiftet som
skal finne sted i Søndeled kirke i juni 2020. Vemod fordi vi tar farvel med det gamle instrumentet og glede
for det nye instrumentet som skal fylle kirken og inspirere mennesker med velklang i mange, mange år
fremover.
Orgelet i Søndeled vil bli avvigslet på gudstjeneste søndag 12.januar. Dette blir altså den siste gudstjenesten
vi får høre orgelet. Søndag 02. februar kl. 18:00 arrangerer vi «svanesang» i Søndeled kirke.
Dette blir den siste konserten hvor vi får høre dette instrumentet klinge. Både Jan Egil Berg og Tor Morten
Halvorsen vil delta. Risør Motettkor blir også med for å markere denne dagen.
Inntekter fra konserten vil gå til det nye orgelet.

Vi får nytt flygel til Frydendal kirke
Frydendal kirke er Risørs «lille katedral».
Den hilser alle velkommen til Risør og er, på tross av sitt flotte rom og fine utsmykning, en kirke som ofte
lever litt i skyggen av Risør kirke.
Noe av grunnen er at kirken mangler et godt instrument. Det nye flygelet vil berike både seremonier og
gudstjenester i Frydendal og det er en glede å invitere til en innsamlingsaksjon for å få de siste midler på
plass.
Vi mangler 150.000,- for å ha finansieringen på plass. Ønsker du å bidra, kan du enten Vippse til 82746,
merk innbetalingen med FLYGEL, eller kontakte Tor Morten Halvorsen på tmh@risor.kirken.no.
Gaver mellom 1.000,- og 50.000,- gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. Gaver over 10.000,- vil nevnes i
en egen folder i forbindelse med innvielse av instrumentet.
Vi håper på anskaffelse innen jul 2019.
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Bertes juledikt

Lars Lauvhjell

En gråværsdag på seinsommeren i år satt jeg på menighetskontoret og bladde gjennom gamle årganger av
Søndeled menighetsblad på jakt etter noen faktaopplysninger. Da kom jeg over et dikt som sto i
juleutgaven for desember 1950. Det er til å få forstand av og fortjener å bli lest om igjen nå når det går mot
jul, 69 år etter at det sto på trykk nettopp her i Menighetsbladet.
Juleunderet av Berte Røyseland
Vår Herre tok bustad i blant oss på jord,
har nokon høyrd gjete ein kjærleik så stor?
Han villig gav avkall på heimen hos Far,
for menneskeslekta i hjarta han bar.

Då spara han ikkje sin einaste son,
men gav oss med honom ei livande von.
At Himmelkongen vart både Gud og mann,
det under eg aldri begripe kan.

Han visste så vel kva han her måtte lide,
men villig han var til å kjempe og stride.
Ja, Faderens kjærleik den er meg ei gåte,
han ville oss frelse på underleg måte

Og Menneskesonen han let seg kalle,
då veit eg visst han er gitt for oss alle.
Så vil eg´kje famle og leite etter tru,
men synet frå meg og til Frelsaren snu.

Disse strofene traff meg. Diktet har en jordnær og folkelig form, og formidler tanker om juleunderet og det
kristne budskapet på en inderlig, og samtidig liketil og lettfattelig måte. Det gir også tydelig uttrykk for
den undringen vi vel alle kjenner på overfor det ufattbare. Diktet sto uten noen kommentar eller omtale av
personen som hadde skrevet det. Det synes jeg hører med.
Berte var en del av min barndoms verden, jeg kjente henne svært godt. Det gjør nok også sitt til at disse
verselinjene fikk en spesiell gjenklang hos meg. Jeg husker Berte som en snill og vennlig person - tålmodig
med en liten og naiv guttepjokk, men jeg har aldri visst at hun kunne skrive slik. Seinere har jeg skjønt at
hun må ha vært et klokt og reflektert menneske som nok hadde tanker om så mangt.
Berte var født og oppvokst på Vevstad i Gjerstad, og blei i godt voksen alder gift med Ole K Røyseland,
som var ordfører i Søndeled 1946 – 1955. De hadde ingen barn. Berte og Ola var nærmeste naboer til oss da
vi budde på Røysland, der far var lærer fram til jeg var 5 1/2 år.
Det var en trygg og god tilværelse å være smågutt på Røysland på 1950-tallet, bare kjentfolk og ingen biler
og trafikk, og jeg fikk rusle fritt rundt i nabolaget. Jeg tok ofte turen opp på nabogården til Berte og Ola når
Arne, bror min, og de andre ungene som jeg ellers leika sammen med, var på skolen. De var alltid heime,
iallfall Berte.
De hadde ingen andre dyr på gården enn noen høns og en hest. Det var Berte som stelte hønsa, og da likte
jeg å være med. En gang jeg var med å plukke inn egga, fortalte jeg henne direkte og uten plagsom
sjenanse at jeg likte speilegg. Da vi kom inn, stekte hun naturligvis speilegg til meg. Det var jeg særdeles
godt fornøyd med, men mor blei slett ikke like begeistra da jeg fortalte det heime. Det jeg hadde gjort var å
tigge, og det skulle jeg vær så god la være å gjøre. Da lærte jeg ei lekse, men samtidig er det også et godt
minne om Berte.
Berte var forresten tante til Kjersti Vevstad, misjonæren fra Gjerstad, som brukte hele sitt livs arbeidsdag
på Madagaskar i misjonens tjeneste. Hun var flere ganger på besøk hos tanta og onkelen sin på Røysland,
og jeg traff henne der. Hun hadde mye spennende å fortelle, og jeg husker at jeg syntes det var stas å
kjenne en misjonær fra Afrika. Jeg vet at hun også var på Røysland skole og fortalte for elevene der.
Etter at vi flytta til Søndeled, var vi av og til på besøk hos Berte og Ola på Røysland, det var alltid gildt å
være med dit. Men etter hvert som jeg vokste til, blei Berte naturlig nok fjernere og mer ei eldre dame som
jeg kjente.
Berte Røyseland er verdt å minnes både for det fine julediktet og for den hun var. Med bare 12 vekers årlig
folkeskole må hun likevel ha vært meget skrivefør. Jeg kjenner ikke til om hun brukte å skrive dikt eller
andre ting, men det kan virke nokså sannsynlig ut fra teksten som er gjengitt her. Hun var født 26.12.1885
og døde 1.6.1975, 89 år gammel, og ligger gravlagt sammen med ektemannen på Søndeled kirkegård.
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Tom Martin Berntsen
Søndeled Menighetshus.
Torsdag 13. feb. kl. 19.00.
Diakoniutvalget på Søndeled har invitert tidligere
kapellan i Risør Tom Martin Berntsen på besøk denne kvelden.
Han har i mange år hatt kontakt med biskop Thomas.
Biskop Thomas leder vårt vennskapsbispedømme i Egypt.
Da biskop Thomas startet sitt arbeid i et bispedømme i Øvre Egypt (syd i Egypt), var det som å starte fra
«scratch», forteller han.
-Det er et isolert område med stor fattigdom. Da jeg begynte som biskop hadde jeg ikke noe sted å bo.
Jeg måtte gjøre et klasserom på en skole om til hybel. Det første vi gjorde var å satse på å opprette skoler,
sier han.
I sitt arbeid legger Thomas stor vekt på å få til positive endringer i lokalsamfunnet. I tillegg til utdanning er
han opptatt av å gi folk stolthet og egenverd (empowerment), av likeverd mellom kjønnene og en
demokratisk utvikling. Og ikke minst jobber de med at folks tro skal vise seg som praktisk spiritualitet i
hverdagen. Han slutter seg til Franz av Assisis ord: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord».
Tom Martin vil dele noe av sine erfaringer og gleder fra sitt vennskap med biskop Thomas.
Det blir selvsagt bevertning og god mulighet for å slå av en prat.
Velkommen til Søndeled Menighetshus denne kvelden.
Bildet hentet fra dagen.no
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Adventskonsert i
Søndeled kirke
Søndag 01. desember
kl. 19.00
Det har blitt en tradisjon å innlede adventstida
med en konsert i Søndeled kirke om kvelden 1.
søndag i advent. Også i år kommer et forsterka
Søndeled Musikkorps og sangere fra Risør
Motettkor. Det er dirigent Tormod Sødal og
organist Jan Egil Berg som samarbeider om det
musikalske. Så blir det en adventsbetraktning og
kollekt til nytt orgel.

ENGLEKORET
Adventskonsert
Frydendal kirke
Søndag 01. desember
kl. 18.00
Hyggelig og variert for hele familien!
Velkommen!

«Julenatt» i Risør kirke søndag 8. desember kl. 21.00
– Den populære julekonserten er tilbake!
Søndag 8. desember er det duket for konsert i Risør kirke.
Den tradisjonsrike konserten Julenatt legger også i år ut på en omfattende turné
i førjulstiden, og i år er det Jørn Hoel, Lisa Stokke, Emil Solli-Tangen og Lise Mæland som sammen
med sine eminente musikere Frøydis Grorud og Trond Lien, skal skape varm julestemning i kirker
over store deler av landet i førjulstiden.
Vil la roen senke seg
Julenatt-konsertene skal være tro mot julens budskap og tradisjoner.
– Julesanger, julestemning og juleminner henger tett sammen, og
kirkerommet er en perfekt ramme for å skape viktige og personlige
øyeblikk for alle mennesker.
Vi vil med konserten Julenatt gi publikum en pustepause i julestresset,
slik at roen kan senke seg, sier produsent Håkon Ims.
Velkommen til konsert i Risør kirke!
Konserten starter kl. 21.00 og dørene åpner for publikum ca. 20 min før.
Billetter kjøpes på Ticketmaster.no eller på telefon 815 33 133.
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Julekonsert i Risør kirke
5.desember kl. 19:00
Hvert år turnerer de store stjernene rundt i landets kirker med sitt
julekonsertprogram.
Ingrid Vetlesen har tatt initiativ til en julekonsertturne på Agder og
har fått med seg de lokale musikere Eirik Dørsdal og Tor Morten Halvorsen.
Foto: Rune Nylund Larsen
Ingrid Vetlesen (sopran) er utdannet på konservatoriene i Tromsø og Stavanger,
samt Operaakademiet i København. Hun debuterte som arbarina på Det Kongelige Teater i København i
2008, og har siden opptrådt på scener og festivaler i inn- og utland. Hun bor med familien sin i Lillesand.
De tre har utarbeidet programmet sammen og presenterer julemusikk preget av de tre utøvernes
bakgrunn. Det blir en sammensmeltning av opera, jazz, folketoner og klassiske tradisjonelle julesanger.

Motettkorets julekonsert
Risør kirke søndag 15. desember kl. 18.00
Risør Motettkor inviterer til sin tradisjonelle julekonsert. I fjor hadde vi med oss hele Risør musikkorps. I år
har vi med oss andre gjester:

Ingrid Vetlesen
har utdannelse fra bl.a. Operaakademiet i
København. Hun er et nytt bekjentskap for
Motettkoret, og en vi gleder oss til å ha med i år!

Marius Monrad
er godt kjent i byen. Han er en merittert felespiller
med tradisjonsmusikk som spesiale, og han har
medvirket flere ganger i Risør kirke.
Dette blir en ny og spennende sammensetning. Fra Adams velkjente «Julsång» (O Heliga natt) til mer sarte
folketoner presentert av hardingfele. Men julen er tid for tradisjoner, og programmet vil selvfølgelig by på
mye av det vi forventer oss til jul, men også litt nytt. Som alltid blir det rikelig anledning til «sing-along»
for publikum. Sammen løfter vi frem kjente jule- og adventssanger og når publikum er med, er alle
deltagere og ingen tilhørere. Dirigent er som tidligere Tor Morten Halvorsen. Jan Egil Berg bidrar også som
musiker og arrangør av flere juletoner.
Entré 150,- ved inngangen. Velkommen til en fin musikalsk førjulsopplevelse!

Romjulskonsert i Risør kirke
Mandag 30. desember kl. 18.00
Kammermusikkfesten kan igjen ønske velkommen til romjulskonsert i
vakre Risør kirke. I år har de med seg et stjernelag av musikere.
Sangeren Kim Rysstad, som var finalist i TV-programmet Stjernekamp
på NRK1, skal sammen med trompetist Tine Thing Helseth,
domorganist Kåre Nordstoga og pianist Gunnar Flagstad gi publikum
julesanger og klassiske mesterverker.
Kim Rysstad og Tine Thing Helseth har begge gitt ut juleplater og høstet
glimrende omtaler for platene sine.
Dette blir en konsert med det beste av det beste både
av artister og musikk.
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En vel omtykt "skipper " mønstrer av
Oddvar Hummelvold

En kirkeverge er den øverste lederen i
kirkelig fellesråd.
Den har ansvar for personal, økonomistyring, helse,
miljø og sikkerhet, bygg og gravplassforvaltning.
I løpet av høsten mønstrer Risørs kirkeverge, Ingvar Lillehammer,
av som skipper på" kirkeskipet". Han har hatt stillingen siden
2011. Men han har en mye lengre og omfattende fartstid i Risør.
Ingvar ble født i Ulvik i Hardanger i 1954. Oppveksten hadde han
på Jørpeland og i Tananger. Etter videregående skole i Stavanger,
fikk Ingvar plass ved Hamar lærerskole.
Tall og matematikk har alltid opptatt han, og på Hamar var det
lærerskole med et treårig studium med hovedvekt på matematikk.
Han stortrivdes med studiet og skolen.
I samme klasse gikk Heidi. De ble uteksaminert i 1976 og giftet seg i 1977. Etter militærtjenesten var det på
tide å søke lærerstillinger. Han fikk sin første jobb i Time kommune på Jæren og ble der i 3 år.
Heidi og han hadde en drøm om å eie og drive et småbruk. Dette fant de på Kvernsmyr i Risør,
dit de flyttet til i 1980. De første årene var det mest vikariater i skolen.
De ble beriket med to barn. Marie kom først. Hun er fembarnsmor nå, bor på Ski og tilknyttet et
forskningsmiljø som arbeider med mat og aquaforskning.
Yngstemann Anders med base i Drammen er utdannet revisor og siviløkonom og arbeider i et lite
oljeselskap.
Fra 1988 fikk Ingvar stilling som fast vikar. Fra 1994 til 1999 jobbet han på skolekontoret, men han ønsket
seg tilbake til skole-hverdagen. Han ble ansatt som inspektør ved Risør barneskole i 1999, en stilling han
hadde til 2011. Ingvar likte seg godt på barneskolen.
Han ble satt stor pris på av elever og kolleger. Han var effektiv, lugn og hadde et vesen som innbød til tillit.
Han hadde en spesiell evne til å skaffe seg overblikk og lagde timeplaner og vikarlister til stor tilfredshet.
Kontordøren hans var alltid åpen, og han gav seg god tid til å lytte. Jeg hadde gleden av å ha han som
inspektør til jeg pensjonerte meg.
I 2011 ble kirkevergestillingen i Risør utlyst. Ingvar fikk stillingen.
Budsjetter var han vant til. Med nitid planlegging og stor gjennomføringsevne styrte han økonomien.
Han ledet fellesrådet med sikker hånd og sans for fremtidig utvikling.
Kirkegårdene trengte oppgradering. Særlig Frydendal kirkegård var i dårlig forfatning.
Det var et stort løft å få den i orden, og mangt ble ment, sagt og skrevet om den saken. Men alle dystre
spådommer ble gjort til skamme. Nå er den en fryd for øyet.
Temperaturforholdene i kirkene hadde vært et problem lenge. Bygninger og instrumenter har lidd under
det. Med det store og langvarige arbeidet med installering av vannbåren varme i kirkene og grundig
isolering av bygningene, har mesteparten av disse problemene blitt løst. Risør og Frydendal blir betjent av
bergvarme, mens Søndeled kirke er koblet til Søndeled skoles system. Ingvar har en praktisk tilnærming til
tilværelsen, og er usedvanlig løsningsorientert. Han har fingeren på pulsen. Alle tre kirkene trenger stadig
vedlikehold. Og det skjer stadig noe som krever kirkevergens årvåkenhet.
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I Søndeled kirke skal det installeres et nytt orgel i juni. HURRA!
Kirkevergen har også hatt sansen for å legge til rette for øvelser og konserter i Frydendal ved å få
riksantikvarens godkjennelse til å flytte noen benker uten at det skjemmer helheten i kirkerommet.
Frydendal menighetshus har vært en viktig bærebjelke for menighetslivet. Arbeidet med å bygge huset
startet i 1981. Da Tønnes Skagestad gikk bort i 2008, overtok Ingvar ansvaret for auksjonen.
Den har vært et uvurderlig tilskudd til menighetshuset og arbeidet som har blitt gjort og gjøres der.
Pensjonisttilværelsen er bare noen måneder unna. En ny kirkeverge er ansatt. Han heter Bjørn Hasselgård
og kommer fra Askim.
Folk som har med Ingvar å gjøre, gir han de beste skussmål, enten det er som ansatt eller medarbeider.
Han er stabil, tålmodig, real, oppmuntrende og gir gjerne råd om det trengs. Han er praktisk, og har
langsiktige mål som han gjennomfører på en god måte. Overblikket er fasinerende.
Han ser frem til å kunne være mer på hytta på Blefjell. Der er det godt å være for både Anne-Brit og han.
Vi ønsker Anne-Brit og han en god pensjonisttilværelse og takker han for tiden han har vært en aktet og
dyktig skipper på kirkeskuten.

Nye menighetsråd i Risør og på Søndeled
Risør menighetsråd
2019 – 2023

Søndeled menighetsråd
2019 – 2023

LEDER:
Lill Jorunn Larsen, Løkkeveien 2
NESTLEDER:
Ole Henrik Grønn, Tangengata 49
MEDLEMMER:
Marianne Rundholt, Skauveien 7A
Ingvar Lillehammer, Kvernsmyrveien 120
Bjørg Sørdahl, Grønningveien 8A
Gerd Norli Ruud, Oterlia 8
VARAMEDLEMMER:
Jorunn Andsem, Kragsgt. 45
Brita Jønland Berg, Ringveien 41
Ola Haakon Berger, Barmsveien 441
Bente Dahl, Almeveien 13A
Arne Juell Myklebust, Grønningveien 8B

LEDER:
Lars Lauvhjell, Sss-veien 12
NESTLEDER:
Marit Walla, Brattstø 6
MEDLEMMER:
Laila Tjørhom Stensvold, Sss-veien 1690
Nelly Raddum Lauvhjell, Brattstø 1
Reidun Marie Stamsø Solheim, Stamsøyveien 51
Aud Jorun Klodvik, Søndeledveien 150
VARAMEDLEMMER:
Unn Angela Asplund, Lindbekkveien 32
Hjørdis Willmann Lindland, Lindlandsveien 361
Erik Lindland, Lindlandsveien 361

Ikke tilstede: Hjørdis W Lindland, Erik Lindland,
Reidun Marie Stamsø Solheim, Unn Angela Asplund
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Nabokirker
HELLIGE-TRE-KONGERS FEST
SØNDAG 5.JANUAR 2020 KL 18.
PÅ SØNDELED MENIGHETSHUS
Sang og musikk med Mannsgruppa fra Gjerstad og
Kragerø.
Andakt ved tidligere misjonær og prest Inger Øybekk
Arne Lauvhjell har kåseri
Helene Kristiansen orienterer fra NMS
God kveldsmat
Misjonsoffer til NMS
Arr: Områdeutvalget for NMS/Aust Nedenes

Som alle prester har den nyansatte
Michael Wohlenberg i Gjerstad fri én
søndag i måneden. Han har valgt stort
sett å ha frisøndag andre søndag i
måneden; da er det gudstjeneste på
Søndeled. Gjersdølinger er velkommen
til å knytte en tråd til den tida Gjerstad
og Søndeled var ett prestegjeld.
Ellers er det fint å gå på gudstjeneste i
andre kirker i blant. De søndagene det
ikke er gudstjeneste på Søndeled vil
det som oftest være i Gjerstad, og i
Risør/Frydendal er det gudstjeneste
hver søndag.

Historisk
Arne Lauvhjell
Fra Søndeled Menighetsblad våren 1949: Menighetsnytt
Januar
Gudstjenestene i Jule- og nyttårshelgen var bra besøkt. Men i Indre Søndeled kirke er kulden blitt mer og
mer generende, og Menighetsrådet har besluttet at gudstjenestene blir å henklegge til Kirkestua
(«Almstaua») fra nå og til påske.
[Den vinteren var ikke spesielt kald; 2. juledag var det -13 morgen og kveld og -9 midt på dagen, søndag
16. januar var det gudstjeneste på Søndeled, med utetemperatur rundt – 5 grader, og 13. februar var det
rundt 0.]
[Den 20. februar var det mildvær:] S. seksagesima. Sørbø. Søndeled kl. 12: Andakt for sportsungdom ved
sokneprestene Tande (Sannidal) og Helle.
Februar
Sportsgudstjenesten på Sørbø. Her spådde en dårlig, men se til, 120 ungdommer hadde funnet veien til
Sørbø, og en hørte ingen beklage seg. Det var en opplevelse å se stuene på Sørbø fulle av ungdom.
April
Gudtjenestene i påsken vil en se forandring med i år, da Indre Søndeled får gudstjeneste 1. påskedag.
Aktivitetene var spredt
De to siste ukene i mai var det annonsert sju arrangementer, og kun én i hver av kirkene i Søndeled:
15. mai. Vakthusheia kl. 12: Andakt ved sokneprest Lyder Verne. (Risør)
Risør kirke kl. 20: Felles aftensang for Søndeled og Risør.
17. mai. Indre Søndeled kirke kl. 12: Barnegudstjeneste ved prost Helle. (Lillesand)
Frydendal kirke kl. 11: Høymesse ved sekretær Stoveland og soknepresten (Kaare Helle) Kollekt.
26. mai. Kristi Himmelfartsdag. Sivik bedehus kl 11: Gudstjenestelig møte ved soknepresten. Nadverd.
Kirkestua, Indre Søndeled kl. 16: Menighetsfest ved soknepresten m.fl.
29. mai. Rød bedehus kl. 11: Gudstjenestelig møte ved soknepresten.
12
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Risør kirkelige fellesråd
Postboks 297, 4953 Risør Org.nr 976 992 008, www.risor.kirken.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

Vikar for sogneprest: Ellen Gryting
971 41 856 – ellen@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
Menighetskoordinator 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:
Lill Jorunn Bredal Larsen
908 91 229 – lilljo.larsen@gmail.com
Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell
913 92 688 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:
Risør menighetskontor og
Kirkevergekontor

Søndeled
menighetskontor

Kirkegaten 1
Tlf.: 371 50 321
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12-30

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf.: 371 50 321
Tirsdag kl. 09.00 – 12.00

Det er ofte noen til stede utenom disse tidene
også, så bare prøv å 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
Løfter om kjærlighet!
En håndverker var kjent for ikke å komme når han hadde lovet. Hans begrunnelse var: «Man
kan ikke både love og holde på én gang.» Vi har vel alle gjort våre egne erfaringer både i forhold
til de løfter vi selv har gitt, og de som andre har gitt til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom
ord og handling.
Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt: ”Intet er mer som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.»
Det du skriver i sand, blir ikke stående. Vind og bølger visker skriften ut. Det blir glemt for
alltid. Skal løfter ha en verdi, må de oppfylles. Løfter om kjærlighet må gi seg praktisk utslag i
handlinger som viser at du er glad i et menneske.
Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i manntall, skriver samtidig Gud seg inn i
vår historie ved at Jesus blir født som et barn. Juleevangeliet begynner slik på latin: Factum est fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse på jorden.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden,» skriver Johannes. Ordet
fotografere kommer fra gresk og betyr direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver seg
inn i vår verden, tegner han et bilde av hvordan Gud er, med ord og ikke minst i konkret
handling.
Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss. Guds løfter om kjærlighet får sitt
aller tydeligste tegn når Jesus gir sitt liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.
Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie. I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi
er, for at vi skal bli det Han er.» Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er det som kalles å
tro. Troen er en relasjon til Jesus. Johannes skriver i sitt juleevangelium: «Men alle som tok imot
han, gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»
Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om kjærlighet i sand, men i handling.

Med ønske om en velsignet julehøytid!

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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