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Levende vann

•Harald Magnus Monsen

En gammel historie forteller om en
mann som hadde gått seg vill i ørkenen og holdt på å dø av tørst. Til
slutt kom han over et falleferdig skur
med en gammel rusten vannpumpe
foran. Han slepte seg bort til den,
grep håndtaket og begynte å pumpe.
Ingenting skjedde.
Med ett fikk han øye på en slitt og
bulket metallflaske som sto ved siden
av, og tok den opp. På flasken var det
en utydelig inskripsjon. Mannen
blåste av støvet og leste: «Pumpen
må fylles med alt vannet i denne
flasken for at ventilene skal virke.
PS. Husk å fylle flasken igjen før du
går videre.»
Mannen sto plutselig overfor et
valg. Hvis han drakk vannet på
flasken, ville han slukke tørsten som
brant i ham, men bare for et øyeblikk.
Hvis han helte vannet på pumpen,
ville den kanskje pumpe opp kaldt,
friskt vann og redde både han og dem
som kom etter. Skulle han satse livet
sitt på at den utydelige, gamle skriften var sann?
Mannen åpnet motvillig flasken og
helte alt vannet i pumpen. Så grep
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han håndtaket og
begynte å pumpe.
Til å begynne med kom
det bare rustne knirkelyder, så begynte det å surkle i
den, det kom noen dråper, så noen
til, og til slutt fosset det ut kaldt,
krystallklart kildevann. Desperat
fylte han flasken og drakk hver
dråpe. Han fylte den på ny og på ny.
Vannet tok aldri slutt.
Siste gangen fylte han flasken helt
til randen, satte korken godt på og
plasserte den der den hadde stått.
Men før han dro videre, føyde han
til under den gamle inskripsjonen:
«Tro meg, det virker! Men du må
være villig til å satse alt for å finne
det ut!»
Jesus brukte selv kilden med
sprudlende friskt vann som bilde på
Den Hellige Ånds gave: Vår himmelske Far ønsker å gjøre mennesker til kilder med overflod av friskt
vann, som skaper liv omkring seg,
liv i dypeste forstand...
«På den siste dag i høytiden,
den store festdagen, stod Jesus
fram og ropte: «Den som tørster,
la ham komme til meg og drikke!
Den som tror på meg, fra hans
indre skal det, som Skriften har
sagt, renne strømmer av levende
vann.» Dette sa han om den ånd
de som trodde på ham, skulle få.
« (Joh. 7,37)

Utenfor skigarden
• -glo

Løgnenes
gisler
Få ting stjeler vår tid som pressen gjør
det. Enten vi bruker fjernsyn, radio,
aviser eller nyere medier som internett,
blir vi bevisst eller ubevisst styrt i vår
tidsbruk. Og sjøl om vi alle som én må
innrømme at tid er kostbar, så lar vi vår
egen tid flyte av gårde hånd i hånd, og
dessverre også tanke i tanke, med media. Jeg hører sjøl med til dem som blir
rastløs når jeg er uten aviser eller radio
med nyheter. Verden står stille, og jeg
med den. Etter en ferie leiter jeg ivrig
gjennom oppsamlede aviser for å se om
det er noe viktig jeg har gått glipp av.
Som regel er det ikke det, men derimot
et hav av uviktige opplysninger.
Men pressen stjeler ikke bare tid og
oppmerksomhet. Den raner oss også
mer og mer for muligheten til å få et
noenlunde virkelig bilde av virkeligheten. Det sensasjonelle får første rang,
og virkeligheten skyves under teppet.
For kort tid siden skjedde det som vi
hittil trodde bare hører til i USA og
andre stater med stor sans for våpen. En
væpnet mann tar gisler i en barnehage,
og en hel nasjon følger utviklingen sammen med fortvilte foreldre og andre
pårørende. Etter flere timer lar TV2

gisseltakeren komme til orde over telefon i direkte sending, mens politiet må
vente med sine forhandlinger for å få
løslatt de siste barna og ansatte. Dette var
så avskyelig at også pressens egne organisasjoner reagerte.
Overtrampene i denne situasjonen tok
ikke slutt med det. Dagen etter at gisseltakingen var over, og alle pustet lettet ut,
kunne NRK i morgennyhetene bruke som
hovedoppslag at gisseltakeren trolig ikke
ville få noen straff. Kilde for dette
oppslaget kom seinere i sendinga etter et
kort intervju med forsvareren Erling Staff.
Nå må det være tillatt for en forsvarer å
stå fram med de synspunkter som på best
mulig måte ivaretar en klients interesser,
men at pressefolk lar seg bruke til ensidig
å være talerør for forsvareren, vitner om
så stor mangel på innsikt at de bør fjernes
fra mikrofonen. Det måtte også være en
hån mot utslitte og fortvilte foreldre å få
en slik nyhet presentert til frokosten dagen derpå.
Vi ser gang etter gang at pressefolk
opptrer som mikrofonstativer framfor å
drive kritisk journalistikk. Aldri har
pressefolk hatt mer utdannelse, også om
presseetikk, og aldri har overtrampene
skjedd i raskere rekkefølge. Jeg nekter i
det lengste å tro at dagens journalister er
dårligere mennesker enn tidligere tiders.
I så fall gjenstår et svar. Mediaverdenen
er blitt så kommersialisert at bare økt
salg eller økt lytter- eller seerfrekvens er
mål for å ha lykkes.
En sensasjonell overskrift blir i et slikt
system langt viktigere enn å søke sannheten. Som lesere, lyttere eller seere blir
vi løgnenes gisler.
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Hellekonfirmantene 2000
• Halvor Halvorsen
Konfirmantene
i Hellekirken i
år hadde sin siste time med
presten onsdag
26. april. Da
var det bare
samtalegudstjenesten og
selve konfirmasjonen
igjen. Kirkebladet fikk en
liten prat med
de unge ved
slutten av denne siste «lesetimen».
På spørsmål om hvorfor de hadde valgt
å la seg konfirmere kirkelig, svarte de at
tradisjonen i familien betydde mye, men
også at konfirmasjon var en naturlig oppfølging av dåpen. Ingen nevnte gavene!
- Hva synes dere om timene med presten?
- Vi har lært mye om kristendom, fått en
bedre forståelse av det vi hadde med oss
fra skolen.
Årets konfirmanter har vært spesielt
flinke til å delta på gudstjenestene, selv
om de fleste av disse ikke akkurat var lagt
opp for dem.
- Fikk dere noe ut av gudstjenestene?
- Det var nok noe vi ikke skjønte! På
familiegudstjenestene var det lettere - og
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på lysmessen før jul, der vi selv medvirket.
- Men forstår dere at det også er nødvendig å bli kjent med «vanlige» gudstjenester i lesetiden?
- Ja, det er klart!
Nå gruet de seg litt for spørsmålene på
samtalegudstjenesten: Hva skal vi si hvis
vi ikke kan svare?
Kirkebladet ønsker konfirmantene,
både på Helle og i de andre menighetene
i Kragerø, alt godt for livet som ligger
foran dem. Svært få av disse ungdommene er med i annet ungdomsarbeid i
menighetsregi. En av dem nevnte Singspiration. Det er nå vår oppgave å legge
opp arbeidet slik at flest mulig unge finner
sin plass i menighetene

Lysestakene i
Sannidal
kirke
• Bjørn Sandberg
Det var vanskelig å se i de gamle
kirkene - især i stavkirkene, som var
uten vinduer. I kirken i Sannidal, som
ble revet omkring 1770, må det ha
vært dunkelt å komme inn, selv på en
sollys dag. Men det var alltid vokslys
på alteret. Denne tradisjonen har fortsatt i kirkene, selv etterat elektrisiteten
korn - levende lys brenner alltid når
det er tjeneste.
Det har foruten praktisk nytte
selvsagt en symbolsk, religiøs betydning: Lyset som skinner i mørket
og «Verdens lys» har bibelsk belegg.
Ennå kan vi se to messingstaker fra
stavkirken på prekestolen og nede i
koret. Foten har form som to omvendte skåler; den øverste blir en
brem som samler opp den dryppende
voksen fra det store lyset, som kunne
plasseres på piggen i midten. Slik
kunne staken også bli et bilde på
treenigheten. På den ene er lysamen

spissvinklet gjennombrutt.
Slike staker var en industri i Flandern, og de ble eksportert til mange
europeiske land. Derfor kjerner vi typen
igjen, de er i gotisk stil, fra senmiddelalderen på 13 -1400tallet. Vi må tro at
langtfarende sannidøler seilte på handelsferd til Flandern og brakte dem
med seg hjem til stavkirken i hjembygda. For en stolthet og glede de må la
følt den første gang de så dem skinne
og stråle på alteret!
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Våre medskapninger?
Meninger i motvind - om vårt ansvar for dyrene
• Halvor Halvorsen
En svakhet i vår jødisk-kristne kulturtradisjon er vår mangel på tilstrekkelig
respekt og følelse for dyrene. Vi har for
ensidig vært opptatt av å understreke
forskjellen på mennesker og dyr: «Mennesket er skapt i Guds bilde og satt til å
herske over dyrene».
Det forekommer meg at Østens filosofi og religioner bedre har ivaretatt sammenhengen og slektskapet mellom oss
og våre medskapninger. At dette ikke
alltid følges opp i praksis er dessverre en
annen sak.
Men i det «kristne» Europa har vi i
hvert fall ikke mye å rose oss av. At vi må
kunne avlive dyr når dette er nødvendig,
er vel de fleste enige i. Men unødig
lidelse skal vi ikke påføre dyrene. Det er
derfor grunn til å sette spørsmålstegn ved
f. eks. våre moderne slaktemetoder,
pelsdyroppdrett, de vanlige former for
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jakt, og ikke minst bruk av dyr i medisinske eksperimenter. Dette lukker vi ofte
øynene for. Enda verre er dyremyrderier
til fornøyelse og underholdning, slik som
tyrefekting.
I hvert fall de høyerestående dyr har
helt opplagt evnen til å lide, og hvor langt
ned grensen går for det bevisste, følende
liv, kan ingen si. Og da må alt liv være
hellig for oss. Jeg er overbevist om at når
engang vårt livsregnskap skal gjøres opp,
vil vår tankeløse holdning til dyrs lidelser
bli en tung byrde.
I Bibelens skapelsesfortelling kan vi
lese om idealtilstanden når alt er såre godt
- eller som det heter i jødenes språkbruk:
hvordan det var fra begynnelsen. Mennesket er Guds bilde. Skaperen lar seg
representere i verden gjennom mennesket, alt det skapte kjenner Gud gjennom
mennesket. Selv etter syndefallet opprett-

holdes gudsbildet i oss og dermed vårt
ansvar i verden.
Flere steder i Det gamle testamente ser
vi at det er tenkt med kjærlighet på dyrene.
I sabbatsbudet heter det således at også
feet skal nyte godt av helligdagshvilen (2.
Mos. 20,10) - Uttrykkelig blir det forbudt å ha muleband på en okse som
tresker (5. Mos. 25,4) -Det sies at den
rettferdige har omsorg for sin buskap
(Ordspråkene 12,10)
Og i Romerbrevet 8, 19 - 22, skriver
Paulus gripende om hvordan hele den
skapte verden lider på grunn av syndefallet og venter med lengsel på at Gud en
gang skal sette alt i rette skikk igjen.
Imens er det vår selvfølgelige plikt å
gjøre hva vi kan for å minske lidelsene for
alt levende.
Heldigvis har det alltid vært enkeltmennesker og grupper som har kjent sitt
ansvar på dette område. Våre dagers
dyrevernsbevegelse går tilbake til presten Chr. A. Dann i Stuttgart ved begynnelsen av det 19. århundre. I vår tid er det
legemisjonæren Albert Schweitzer, som
ut fra sitt motto «Ærefrykt for livet» har
talt aller klarest om dette. Men han er nok
også påvirket av Gandhi. I senere år er
mange blitt opptatt av å verne dyr som er
i ferd med å bli utryddet. Det er positivt,
men går ikke alltid sammen med en tilsvarende følelse for det enkelte dyr.
Det barn som tidlig lærer kjærlighet til
dyr, har fått med seg en verdifull arv i
livet, velbehagelig for vår felles store
Far. Det er min enkle tro at en slik kjærlighet også gir grobunn for kjærlighet til
våre medmennesker.

Ny bibel til
160.000
nordmenn
Nok et år topper salget av
bibler og nytestamente den
norske bokstatistikken.
160.300 personer fikk eller kjøpte selv
en bibel eller et
nytestamente i
1999.
Det er praktisk talt det
samme som
året før når det gjelder bibler,
74.500 mot 74.400, men en
nedgang på 13.800 når det gjelder
nytestamente, fra 99.600 til
85.800.
Det innebærer at omtrent hver
30. nordmann fikk ny bibel eller
nytestamente i fjor.
Det viser tall som Kristelig
Pressekontor har innhentet fra Det
Norske Bibelselskap, Norsk Bibel
A/S, Bibelforlaget A/S og Norsk
Gideon Bibelmisjon.
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Dogmatisk eller poetisk tro
• Olav A. D.
For cirka ett år siden, i juli 1999, hadde
den katolske pateren Pollestad en artikkel i Vårt land som han hadde kalt
”Religion og identitet”. I sin tid, det vil si
en eller annen gang i løpet av fjorårssommeren, leste jeg artikkelen – og jeg tenkte:
”Denne må jeg håpe mange leser, for den
inneholder jo så mange interessante og
utfordrende tanker”. Seinere slo det meg
at jeg jo kunne referere litt av det viktigste
artikkelstoffet i ”Vi snakkes”. Tida er
inne til å prøve det:
I artikkelen sin tar Pollestad utgangspunkt i at tro kan framtre på to måter,
som poetisk eller som dogmatisk tro. Den
poetiske troen mener Pollestad er autentisk, mens den dogmatiske troen er ikkeautentisk. I begrepene poetisk / autentisk
tro legger Pollestad det innhold at troen
springer fram fra det enkelte menneskes
nedlagte religiøse lengsel og er et produkt
av dette menneskes egen indre overbevisning. Dersom troen og de religiøse utsagn et menneske kommer med, ikke har
klangbunn i ens eget liv og i ens egen
erkjennelse, - dersom religonsutøvelsen
skjer ut fra et ytre påtrykk, fordi noen har
sagt at ”slik skal det være” -, da kaller
Pollestad troen for dogmatisk / ikkeautentisk.
Når et menneskes religion framstår som
dogmatisk og ikke-autentisk, som noe
som eksisterer uten en indre overbevisn-
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ing og uten å være svar på en indre
lengsel, vil religionen kunne virke
ødeleggende på dette menneskets identitet – og det vil kunne utvikle seg til å bli
kynisk og ondt
Dessverre, mener Pollestad, har dogmatikerne altfor ofte vært toneangivende
i religionene. De har tatt makten over
mange mennesker og gitt dem trygghet –
men ingen frihet. Troen ble et spørsmål
om å si de rette ordene eller formlene,
livet ble et jag etter å være lydig mot
atferdsmønstre som andre hadde sagt
skulle eksistere og etterleves. De
spørsmålene som formlene ikke gav svar
på, skulle menneskene holde inne med –
og det liv som ikke var etter oppskrifta,
skulle fornektes.
Så, som en følge av disse religiøse
systemene, kommer hykleriet, og det
åpner seg arenaer for for de som ønsker
makt over andre. Undringen er vekk, - der
det ingen undring er, har fanatismen lett
spillerom – og det blir viktigere å opprettholde systemet enn å søke sannheten. De
som skulle driste seg til å stille utradisjonelle spørsmål og til å søke nye svar,
oppfattes som en trussel – og støtes ut i
det ytterste mørke.
Pollestad belegger disse oppfatningene
sine om farene ved den dogmatiske troen
med flere eksempler fra religionenes verden. Likeså påpeker han farene som

ligger i at for eksempel prestestudenter
innpodes holdninger og idealer som ligger opp mot den dogmatiske troen.
Den rettroenheten som pateren mener å
se tendenser til også i det norske kirkelige
landskapet, stiller han i skarpt relieff ved
å berette om Jesu møte med kvinna som
var grepet i ekteskapsbrudd. De religiøse
lederne ville at hun skulle steines – under
henvisning til ”skriftens klare ord” – ”som
dogmatikerne”, i følge Pollestad, ”alltid
har elsket”. Jesus bad om at de av de
religiøse lederne som var uten synd, måtte
kaste den første steinen; - ingen kasta, og
Jesus kunne si til kvinna: ”Gå hjem og
synd ikke mer”.
Som sin utlegning av denne hendelsen
(som Pollestad karakteriserer som en av
de vakreste tekster i den kristne tradisjon), skriver pateren:”Jesus var ingen
”dogmatiker”, han var ”poet”. Han så
kvinnen, han hadde fantasi til å se henne
med de lovkyndiges blikk, og de lovkyn-

dige med hennes.Redd og skyldbetynget
så han henne stå foran dem, et levende
menneske som i et svakt øyeblikk hadde
gitt seg hen i forbudt kjærlighet.
Men i de lovkyndiges blikk lyste forakten, selvrettferdigheten, tilfredsheten over
enda en gang å få bekreftet de ordninger
som var grunnlaget for deres makt. Det
var den falske religionens sanne ansikt og
den forkvaklede religiøse identitet. Jesus
snur hele situasjonen, ved å fordømme de
fordømmende og oppreise den fordømte.
De lovkyndige stod omsider overfor en
som ikke aksepterte spillereglene fordi
han var bundet av den høyeste lov: Kjærlighetens.
Overfor en slik utfordring måtte paragrafenes mann vike. I et slikt møte fikk
kvinnen en grunnleggende ny identitet,
og det er ikke usannsynlig at det var siste
gang hun brøt ekteskapet.
Er det ikke ufattelig hvor lite vi fremdeles har skjønt?
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Slik var det før glimt fra bedehusets historie
• Jon Arne Torp
Kragerø bedehus fyller 125 år i år. I
forbindelse med jubileet har indremisjonen gått gjennom gamle protokoller og
nedtegnet typiske og artige hendelser fra
over100 år tilbake.
I noen nummer framover vil vi ta fram
noen av disse knyttet opp mot ulike tema.
Siden det er bedehuset som har jubileum
i år, vil det være naturlig å starte med
selve bygget. (Sitater fra protokollene er
skrevet med kursiv.)
Da huset ble bygd måtte en ta opp et lån
i Kragerø sparebank på 500 spesidaler.
Bedehusfolket ville at huset skulle være
bra, det går fram av mange vedtak, som
for eksempel i 1884 da man enedes om at
skaffe nye Trappe udenfor Bedehuset av
bedste Sort Trematrialier. Likevel kunne
økonomien i blant sette begrensninger
selv om viljen var aldri så god. I 1921 står
det: Den gamle Tram fik staa indtil
videre da man fant det for kostbart at
anskaffe ny. Beløpene det da dreide seg
om var 80 kr for tretram og 120 kr for
tram av sement.
I 1899 fikk man endelig råd til å male
huset. Da ble søndre og østre vegg malt
av N. Mathisen for 100 kr.
Bedehuset har bestandig hatt et godt
forhold til naboene. I 1908 bekostet en
nabo reparasjon av pipene for å unngå
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sjenerende røyk. 1925 står det: Skrivelse
fra Johnsen ang. vandledning til Bedehuset, hvor han opplyser at han skjænker
fri vandledning fra gaten til hjørnet av
sitt hus, Hvilket koster kr 123,-. Styret
besl. at oversende en takkeskrivelse.
Det krevde gode ovner for å få varmet
opp det store huset, og i 1912 ble det
kjøpt inn nye kakkelovner, type 75, fra
Kragerø jernstøperi. Pris kr 73 - 15% pr
stk.
De første årene besto belysningen av en
rekke parafinlamper, og betjeningen av
disse var ganske tidkrevende. I 1910 blev
der under Discusion fremholdt at man
syntes der burde legges inn Elektrisk Lys
i Bedehuset, og at man burde ansøge
Kragerø Sparebank om midler dertil.
Slik ble det, og lysekronene som da ble
kjøpt inn kostet 17 kr for de store og
13,50 for de mindre. Nå ble pedellens
arbeid mye enklere og en vedtok derfor
samtidig å redusere lønna hans fra 120 til
100 kr pr år. Men pedellen var en bestemt
mann, og truet med å si opp sin stilling
dersom han fikk redusert lønna med 20
kr. Styret fant da ut at han skulle få
beholde sin lønn omenskjønt det falder
lettere nu end før at passe Bedehuset.
Mange kan kanskje lure på hvorfor det
var nødvendig å bygge st så stort hus, men
møtene på huset var svært godt besøkt. I
1914 avholdes det alminnelige Pinsemøte
her i Kragerø og vi havde for Anledningen opført Benker til at sidde paa for
1000 mennesker. 2de Pinsedag var der
en Forsamling paa ca 4000 Mennesker.
Hvor og hvordan en fikk det til står det
ikke noe om.

«Guds grønne katedral»
• Erica Holm

Vi sier til barna
"skogen er grønn".
Men den er ikke det
ikke bare Den er en komposisjon i grønt.
Ser du bjørkens vare,
Skyene trekker,
sarte, nesten gyldne
lyset skifter
danne forgrunn mot en gran?
(husker du stjernekikkerten fra vi var
Mykt om foten
barn?)
som et teppe
Slik kan
grangrønn mose med sølvtråd.
skogens komposisjon i grønt
også spille
Ett sekund
skifte mønster
mens solen er borte
farge, lys.
blir furuen en aning blå!
Fra det harde grå til det myke, snille.
Den mykeste mosen
vi kjenner så vel
De grønne nyanser
har innenfor seg selv
kan jeg aldri telle.
utallige varianter
Og om jeg kunne
fra gulgrønt og ned til brunt.
jeg aldri ville.
For her:
I Guds grønne katedral
der han selv strøk med sin pensel
blir jeg grepet
av en ukjent lengsel
mot det evige …
- og jeg blir stille …
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Positiv til misjon,
men ikke engasjert?
• Asbjørn Aasen
Nylig kunne vi lese at Egede-instituttet
har gjennomført en interessant undersøkelse. De har forsøkt å måle hvor engasjerte kirkelig ansatte og medlemmer i
menighetsråd er i sitt forhold til ytremisjon. Oppmuntrende er det å konstatere at
mer enn halvparten av de spurte er positive til misjon. Mindre oppløftende er det
å registrere at bare om lag 5 prosent mener
ytremisjon spiller en stor rolle i
menighetens arbeid, mens nærmere 50
prosent karakteriserer ytremisjonens rolle
i deres menighet som «svært liten».

En sak for «elitetropper»?
Nå vil mange lesere sikkert tenke: Dette er
ikke situasjonen i vårt bispedømme! Alle
vet vi at misjon er en sak som står sterkt
hos oss, i mange strøk svært sterkt. Det er
en rik og mangesidig innsats i bygd og by.
Trofaste misjonsvenner står på - år ut og år
inn. Vi er mange som blir varme om
hjertet når vi tenker på dem. Om det var
mulig å nå dem alle med en stor TAKK!
Vi vil alltid komme til å trenge nettopp
disse misjonens «elitetropper». Men skal
disse bare misjonens sal: på vegne av oss
alle`’

En sak for menigheten
Misjon er først og fremst en menighetssak. Den menighet som ikke har misjon
som en klart uttalt programpost, har beveget seg langt bort fra det bildet som
tegnes i Det nye testamente.
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Les Apostelgjerningene og Paulusbrevene! Fra første stund var nye, små og
svake menigheter aktivt misjonerende.
Vi leserom misjonærutsendelser, målrettet arbeid i bønn for utsendingene og om
informasjonsarbeid. Hvorfor var det slik?
Hvorfor ventet de ikke til menigheten
hadde nådd en størrelse og en styrke som
kunne garantere en brukbar misjonsinnsats? Grunnen er ganske enkel: For
dem var

Ingen «sak» blant andre saker
Misjon var selve SAKEN. Slik var det da,
og annerledes kan det ikke være i dag.
Alle ønsker vi å være del av en levende og
virksom menighet. Men ikke alle ser at
der evangeliet forkynnes, må det bli misjon. Misjon er ikke en «sak» som kan
velges - eller velges bort. Misjon er selve
tegnet på menighetens helsetilstand.

Hva gjør vi med dette?
Noen menigheter har sett dette og er godt
i gang. Vi hilser disse med et glad: Stå på!
Men altfor mange menigheter går glipp
av inspirasjonen, ja, av velsignelsen det
gir å la misjon få en tydelig plass på
programmet. Ta kontakt med en av SMM
(Samarbeidsråd for Menighet og
Misjon)-organisasjonene. Disse er i vårt
bispedømme: Misjonsselskapet, Santalmisjonen, Israelsmisjonen og Tibetmisjonen. Eller kontakt misjonskonsulenten
på Bispedømmekontoret (38 10 51 20).
Sammen representerer vi i SMM et rikt
utvalg av spennende muligheter. Det går
an å begynne så enkelt!
Sammen under kirkens tak - sammen
for misjonens sak!

Givertjeneste i Kragerø menighet
Kragerø menighet har i dag et langt høyere
aktivitetsnivå enn enn midlene fra staten
og kommunen skulle tilsi, - blant annet
har menigheten glede og nytte av soknediakonen og av musikksekretæren som er
tilsatt. Disse stillingene og det arbeidet
som ellers pågår, representerer en stor
verdi for menigheten - det er vi helt sikre
på at «alle» er enige om.
Å skaffe penger til disse stillingene og
til det øvrige arbeidet som drives i regi av
menigheten, er ikke alltid like enkelt - og
kunne ikke gå uten en stor giverglede fra
folk i menigheten, blant annet under ofringene i kirka.
For å kunne budsjettere noe sikrere enn
det vi kan med basis i «tilfeldige» ofringer og øvrige gaver, og for å ha et sikrere
økonomisk fundament, har menigheten
gjennom flere år hatt gående en fast

givertjeneste. Det er denne faste ordninga vi med stor frimodighet drister oss
til å be dere lesere av kirkebladet «Vi
snakkes» om å delta i.
I dette nummeret av kirkebladet er det
trykket et «skjema» med overskrift
«Kragerø menighet - givertjenesten».
Dette skjemaet håper vi mange vil fylle
ut, og returnere til
Menighetskontoret
Rådhuset
3770 Kragerø.
Det beste for menigheten er at giverne
bruker autogiro / avtalegiro. Ta gjerne
kontakt med menighetskontoret hvis du
har spørsmål.
Vennligst for Kragerø menighet:
Inger Brunsvik

Kragerø menighet – givertjenesten
Jeg/vi ønsker å være med på givertjenesten i menigheten
Jeg/vi ønsker å innbetale kr. ……………
fra konto nr. ……………….
Beløpet overføres til konto nr. 2655.56.29574
i Kragerø Sparebank
Overføringen skal skje den …… hver måned,
første gang den ………………..
…………………………

…………………………
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Sommerprogram
i Kragerø prestegjeld
(Se også gudstjenesteliste siste side)
Friluftsgudstjenestene

Kragerø kirke

Ospevika i Stølefjorden er en av landets
vakreste kirkegårder med egen sandstrand. Gudstjenesten finner sted 30 juli
kl. 12 00. Taxibåt fra taxibrygga kl.11.00.
Ankerplassen på Jomfruland er
skjærgårdens utendørskirke. Stedet er
innviet og vigslet for gudstjenester sommerstid. Gudstjenesten finner sted 9..juli
kl. 12.00. Taxibåt fra taxibrygga kl.
11.00.
Stråholmen er et gammelt lossted øst
for Jomfruland, ytterst ute i havet. Gudstjenesten finner sted 16.juli k1 12.00.
Taxibåt fra taxibrygga kl. 11. 00.

Stor kirke i Kragerø sentrum fra 1870 i
nygotisk stil. Restaurert og oppusset
1996. Hollenbachorgel fra ca. 1890.

Kirken er åpen
for besøkende tirsdag-lørdag kl 12.00 15.00 fra 4. til 29.juli. Kirkens utekafe
(Kafé Hagen) er åpen i samme tidsrom.
Formiddagskonserter ved organistene
hver tirsdag og torsdag kl. 11.30 i juli.Det
arbeides med en kunstutstilling i kirken i
juli. Åpningstid som ovenfor

Konserter
Gospelkonserter i kirken under
Skjærgårdsgospelfestivalen 29. juni - 2.
juli:
Torsdag: Safari.
Lørdag: Oslo gospelchoir
Søndag kveld: «Blid Boys»
Konsert ved ungdomsmusikere fra Køln.
25. juli. kl. 19.00: Se nærmere annonsering i lokalavisen.

Det kan skje forandringer i programmet underveis,
så følg med i lokalavisa
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Skåtøy kirke
Norges tredje største trekirke bygget i
1862. Skjærgårdskatedralen rommer 600
mennesker og ligger midt på øya i vakre
omgivelser. Adkomst med ferje til Skåtøyroa eller taxibåt til Kirkebrygga.

Kirken er åpen
mandager og fredager kl 11.00-14. 00
Orgelresitasjoner mandager og fredager kl 11.30 ved organistene.

Konserter
Konserten med sommergjester. En
tradisjonsrik konsert med klassisk musikk
onsdag 12. juli kl. 19.00
Konsert med Roar Engelberg onsdag
19. juli kl. 19.00
Olsokkonsert. Onsdag 29. juli. kl 18.00
Ferje fra Danskekaia.Vær tidlig ute.
Olsokkonsertene er kjent for å samle mye
folk.

Støle kirke
Mellom Kragerø og Risør. Bygget i
1892. Sjarmerende liten trekirke på Levangsheia ved den gamle kystveien

Kirken er åpen
for besøkende hver mandag i juli kl
18.00-20.00. Små orgelresitasjoner ved
organistene i samme tidsrom.

Konsert
Sommerkonsert 16. juli kl. 19. 00 v/Kjell
Lundkvist (orgel) og Støle kirkes ungdomskor. m.fl.

Basar
Kirkeringens basar 12. juli kl. 17.00 i
Støle menighetshus.

Himmel og bønn
på ønsketoppen
De kristne sangene «Der rosor aldrig dør» og «Det er makt i de foldede hender» er sammen med «De
nære ting» og «Tango for to» de
fire sangene som har vært gjengangere de siste femti år i NRKs
ønskekonserten. Det viser i føge
KPK en opptelling NRK har gjort.
Det er det svenske ekteparet Mia
Mariann og Per Philip som synger
himmelsangen «Der rosor aldrig
dør», mens Randulf Saunes synger
«Det er makt i de foldede hender»,
som er skrevet av Trygve Bjerkrheim.
Flere år har sanger med kristent
innhold toppet listen over de mest
populære sangene i Ønskekonserten.
Følgende har nådd høyest: «Kjærlighet fra Gud» sunget av Gunnar
Martinsen, toppønsket 1965, «Jeg
er i Herrens hender» sunget av Olav
Werner/Olav Eriksen, topp 67,
«Barnatro» sunget av Lapplisa, topp
68, «O bli hos meg» med Olav
Werner/Aase Nordmo Løvberg,
topp 72, «Han er min sang og min
glede» med Rune Larsen (topp 78)
og «Hjemmne i himmelen» sunget
av Gunstein Draugedalen/Anne
Karin Kaasa, topp i 1995. KPK.
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Skjærgårdsgospel 2000 nærmer seg !
Igjen ønsker vi i Skjærgårdsgospel alle velkomne til
en uforglemmelig festivalweekend. En helg der en
skal få oppleve over 30 ulike band/kor og grupper,
dyktige talere, masse venner og en ramme rundt det
hele som setter Jesus i fokus.

Skjærgårds-00 går av stabelen 29. juni - 2.
juli i Kragerø.
Vi tror det er viktig at det er en slik festival i Norge,
og tilbake meldingene er mange og gode. For at vi
skal nå ut til flest mulig, håper jeg at du/dere vil hjelpe oss med å informere om «Skjærgårds» i det miljøet dere har. Vi vil legge til rette for en optimal festivalhelg, og håper vi ser noen fra deres miljø denne
helgen. Ønsker dere brosjyrer, mer info, så ring oss
fjerne på 3598 2448 eller fax på 3598 2053. Du kan
også sende en E-mail på post@sgospel.no
Masse hilsen oss i Skjærgårdsgospel
Jarle Storebø
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Weekend for ektepar !
«Ekteskapsdialog» inviterer til en forfriskende weekend
15. -17. september: Kurssenteret v/bibelskolen i Grimstad.
Strukturert opplegg, høy egeninnsats
Fokus på parsamtalen, ikke gruppearbeid
Info og påmelding snarest (senest 15 juli ) til:
Elisabeth og Per A. Asen, tlf. 380 86944
www.ekteskapsdialog.no

Åpen kirke
I Støle kirke
hver mandag i juli.
kl.18 – 20.00
Gratis vafler og kaffe.
Salg av platter og SKUK-CD
Orgelresitasjoner ved organistene.
Velkommen!

Gullkonfirmantfester
høsten 2000
Skåtøy kirke søndag 08. oktober
Støle kirke
søndag 15. oktober
Kragerø kirke søndag 15. oktober

Sommerbasar
Levangsheia kirkering har sin
årlige sommerbasar
i og ved Støle menighetshus
Onsdag 12. juli kl. 17.00
Mange fine gevinster.
Kafe
Diakon Henrica Lindholm:
Andakt og sang lek med
barna.
Velkommen !!!

Sommerkonsert
i Støle kirke
søndag 16.juli kl.19.00
Lokale sang og musikkrefter.
Velkommen!
Se egen annonse i KV siden!
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Døde

Vigde

Kragerø

Kragerø kirke

13.05 Svein Åge Sandåker
08.03 Gustav Adolf Andreassen
og Gerd Lise Kjørbek
27.03 Roald Ramberg
28.03 Tom Gundersen
03.04 Bergljot Astrid Marie Malm Haavet
14.04 Jørgen Klaumann Schulze
16.04 Karin Nilsen
16.04 Finn Arvid Pedersen
18.04 Margit Signora Gromstad
21.04 Gunnar Høgberg
22.04 Maren Sofie Johansen
30.04 Ebba Fosse
Levangsheia
02.05 Kåre Kristiansen
16.04 Fredrik Bekkevik Monsen
04.05 Anny Nilsen
12.05 Ragna Gundersen
Skåtøy
12.05 Solveig Karoline Thomassen
23.04 Kristoffer Kittilsen
18.05 Svein Erik Hammer
23.04 Ida Helene Olsen Nupen
22.05 Tor Kristoffersen
22.06 Randi Marie Flaa

Døpte

Kragerø

Levangsheia/Ospevika kirkegård
09.03 Trygve Sigmund Haslum
31.03 Egil Bjørn Levang
24.04 Thorleif Bjørkkjær

Skåtøy
01.04 Svenn Stordalen
07.05 Sigrid Kristiansen

Jomfruland kirkegård:
11.05 Arne Løkstad
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02.04 Sigurd Årseth Berthelsen
02.04 Lars Ingvald Moe
02.04 Vilde Haugen
02.04 Silje Anett Muffetangen
13.04 Sandra Mjelland Thorsen
16.04 Benjamin Smeland Johansson
16.04 Eirik Ehnebom Bjørnsvik
16.04 Emma Lise Wennersten
28.05 Fredrik Dalen Heibø
28.05 Hannah Roholt Grøgaard
28.05 Ola Fosso Jørgensen
28.05 Eirik Myra

Kragerø menighetskontor

Hallo Kragerø
Det blir overføring fra gudstjenestene i Kragerø kirke 1. august
Reprise torsdagen etter.

Rådhuset - 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 62 00 - 35 98 63 61
Sokneprest Leif Westermoen
Tlf. privat 35 98 18 15
Kapellan Harald Monsen
Tlf. privat 35 98 17 49
Soknediakon Henrica Lindholm
Tlf. privat 35 98 12 30

Kirkevergen
Rådhuset - 3770 Kragerø
Tlf 35 98 62 00 - 36 98 63 64
Kirkeverge Jon Arne Torp
Tlf. privat 35 98 21 22

Andaktstelefonen
35 98 12 85

Menighetsrådslederne
Kragerø: Inger Brunsvik 35 98 02 74
Skåtøy: Eli Bråtømyr Dippner 35 99 12 06
Levangsheia: Anders Daland 35 98 72 18

Fellesrådets leder
Håkon Langlo 35 98 82 48

Kirkens
SOS

Tlf.
35 52 70 90

Vi snakkes
Kirkeblad for Kragerø, Skåtøy og
Levangsheia
Menighetskontoret
Rådhuset - 3770 Kragerø
Bank: 2655 55 76403
Redaksjonskomite
Sissel Dalen 35 98 12 68
Olav Drevland 35 98 23 61
Halvor Halvorsen 35 98 83 68
Jonn Arvid Thorsen 35 99 13 57

Ta ansvar for kirken
du hører til!
Send leserinnlegg! Ring inn spørsmål
og meninger! Ring inn gode ideer.
Bestill intervju!
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Kragerø kirke kl.11. Høymesse.Vrålstad
6. august – 8. søndag etter pinse
Støle kirke kl.11. Høymesse. Monsen.
Kragerø kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste.
Monsen
13. august – 9. søndag etter pinse
Kragerø kirke kl.11. Høymesse. Mon18 juni - Treenighetssøndagen
Gautefallkirken kl.12. Gudstjeneste for sen. Nattverd.
Skåtøy kirke kl.11.30 Høymesse. Vikar.
menighetene i Bamble prosti
Dåp.
25. juni – 2. søndag etter pinse
Hellekirken kl.11. Høymesse. Wester- 20. august – 10. søndag etter pinse
Kragerø kirke kl.11. Høymesse. Monmoen.
Kragerø kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste. sen. Nattverd.
Støle kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste.
Westermoen. Nattverd.
Monsen.Nattverd
2. juli – 3. søndag etter pinse
Støle kirke kl.11. Høymesse. Wester- 27. august – 11. søndag etter pinse
Hellekirken kl.11. Høymesse. Westermoen. Dåp.
Berg kl.11. Gudstjeneste Skjærgårds- moen.
Kragerø kirke kl.11. Høymesse. Laland.
gospel. Monsen.
Nattverd.
9. juli – 4. søndag etter pinse
Jomfruland kl.12. Friluftsgudstjeneste. 3. september – 12. søndag etter pinse
Støle kirke kl.11. Høymesse. Monsen
Westermoen.
Skåtøy kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste. Kragerø kirke kl.11. Høymesse. Westermoen.
Westermoen.
10. september – 13. søndag etter pinse
16. juli – 5. søndag etter pinse
Stråholmen kl.12. Friluftsgudtsjeneste. Kragerø kirke kl.11. Høymesse. Westermoen. Nattverd.
Westermoen.
Støle kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste. Skåtøy kirke kl.11.30 Høymesse. Monsen. Konfirmantpresentasjon. Dåp.
Westermoen.
17. september – 14. søndag etter pinse
23. juli – 6. søndag etter pinse
Hellekirken kl.11. Høymesse. Vrålstad. Kragerø kirke kl.11. Høymesse. MonKragerø kirke kl.10. Høymesse. Wester- sen. Konfirmantpresentasjon. Dåp.
Støle kirke kl.19. Kveldgudstjeneste.
moen. Dåp.
Skåtøy kirke kl.11.30 Høymesse. West- Monsen. Konfirmantpresentasjon
24. september – 15. søndag etter pinse
ermoen. Dåp.
Hellekirken kl.11. Høymesse. Monsen
30. juli – 7. søndag etter pinse
Ospevika kl.12. Friluftsgudstjeneste. Kragerø kirke kl.19. Kveldsgudstjeneste.
Monsen Nattverd.
Monsen
Følg med annonseringen i KV for ev. forandringer!!!

