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Oss fariseere imellom
•Halvor Halvorsen

Ordet ble menneske og tok bolig
iblant oss, og vi så hans herlighet,
den herlighet som den eneste Sønn
har fra sin Far, full av nåde og
sannhet.(Joh. 1, 14).
Hvis jeg hadde levd på Jesu tid,
tror jeg dessverre at jeg hadde vært
fariseer! Denne bemerkningen kom
fra en godt voksen, from kvinne
under en samtale sist sommer. Vi
satt noen sammen en sen kveld, og
som så ofte dreide samtalen inn på
de store spørsmålene i livet.
Kvinnens kommentar fikk tanker i
sving, og noen av oss ble minnet om
den store danske tenkeren Søren Kierkegaard. Vi har vel alle hørt - og
kanskje også tenkt selv : Det var
sikkert lettere å slutte seg til Jesus for
hans samtidige, enn for oss som lever 2000 år etter.
Men det er kanskje omvendt? Vi
får huske på at vi befinner oss ved
den foreløpige enden av en lang kristen utvikling.
Gjennom hundreårene har de troende levd og vitnet, diktet sine salmer, reist kirker, skapt udødelig musikk
og malerkunst og preget lovverk og
holdninger i vår europeiske kultur -
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og alt dette fungerer som støtter for
vår tro på Mesteren fra Nasaret. Det
er blitt så selvfølgelig at han er «veien, sannheten og livet».
Riktignok merker vi verdsliggjøringen av samfunnet stadig mer,
men for mange av oss er det fremdeles mulig å finne romslige «lommer» av vår religiøse tradisjon å
søke tilflukt i.
Jødene på Jesu tid levde også i et
miljø sterkt preget av deres tradisjonelle religion - de hellige skrifter,
tempeltjenesten, synagogegudstjenestene og deres skriftlærde som
tolket dette for dem. De var temmelig trygge på at alt dette utgjorde
den endegyldige sannhet.
Inn i deres tradisjoner kom så
predikanten fra Galilea. Riktignok
hevdet også han at det var Gud selv
som talte til dem gjennom deres
gamle religion, men mange ting
tolket han annerledes, idet han forbeholdt seg retten til å skjelne mellom vesentlig og uvesentlig i skriftene.
Ikke underlig da at tusener som så
og hørte ham, likevel ikke ble hans
disipler. Mange bra og fromme men-

nesker ble endog hans avgjorte motstandere. De maktet ikke å se hans
herlighet, dvs. å se Faderens trekk
i hans tale og framferd. Men noen
få greide det, sier altså Johannes.
Ville du og jeg sett sannheten og
nåden fra vår himmelske Far i Jesus om vi hadde levd den gang? Og
om vi hadde skjønt hvem han var,
ville vi våget å følge ham, med den
risiko det da innebar?
Enda viktigere blir det å spørre
om vårt forhold til personen Jesus
i dag. Vi kan ikke bli samtidige
med ham, men han er jo i virkeligheten samtidig med oss!
Intet ondt sagt om vår religiøse
arv. Vi skal få glede oss over den,
men måtte vi ikke stanse ved tradisjonene, kunsten og kulturen! Dette
skal nettopp hjelpe oss til kontakt
med Jesus Kristus og til etterfølgelse av ham, han som er en
utstråling av Guds kjærlighet og et
bilde av Guds vesen.
Noen har fundert på hva som
ville skje om Jesus kom til oss i dag
slik som i Palestina den gang, som
et ytre sett vanlig menneske. Ville
vi som nå forvalter kristenarven,
være villige til å følge ham, også
om han skulle finne på å vise oss
nye veier som ikke stemte med
våre gamle tolkninger?
Heldigvis kan også fariseere bli
omvendt!

Kirkens SOS
i Telemark
trenger
flere frivillige vakter - NÅ
Vil du være en av dem?

Vår krisetelefon ved senteret i Telemark
tar imot 6 - 7000 telefoner i året. På
landsbasis tar i mot 110 000 samtaler.
Ved senteret, som ligger i Skien, er det
for tiden 65 frivillige vakter, men vi
trenger 15 nye da behovet er stort til
høsten.
Vi leter etter deg som er et helt vanlig
menneske, som har et godt hjertelag og
kan lytte. Du bør være minst 20 år og har
tid til denne tjenesten; en nattevakt pr.
måned, eller en kort kveldsvakt og en
kort nattevakt pr. måned.
Vi tilbyr deg en velordnet tjeneste og
interessante kurs som forbereder deg til
oppgaven som telefonvakt. Du får støtte
og veiledning underveis.
Høres det interessant ut?
Ta kontakt med oss:
Kirkens SOS i Telemark
Postboks 74
3701 Skien
Tlf. 35522496
(9-13 mandag-fredag
ettermiddag. mandag og onsdag)
Fax 35522498
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Værestedet
• Sissel Dalen

Samtale med Tom Halvard Haugen og
Knut-Einar Bergan om et tiltak som er satt i
gang for rusmis-brukere og andre som et
alternativ til «gata».
Fra og med juli i år har vi hatt et tilbud i
Blåkorsgården om et sted å være på torsdagskvelder fra kl 18-21.
Høydepunktet på kvelden er et felles
måltid rundt et vakkert pyntet bord. Ellers satser vi på samtaler, det å dele opplevelser, gjøre praktiske og kreative ting
sammen, og å arbeide mot løsninger for
et bedre liv.
Oppslutningen har vært stor. Gjennomsnittlig har 25 personer vært innom hver
gang. Det dreier seg om ca 50 forskjellige
brukere med en aldersspredning fra 14-65
år. Det er en klar regel om at man ikke
inntar rusmidler mens man oppholder
seg på «Værestedet.»
Tiltaket er kommet til i forlengelsen av
at det i noen år har vært drevet med
utdeling av mat til rusmisbrukere og andre trengende i Kragerø. Per Fredrik Johansen sto for dette i et par år, så i
samarbeid med Tom Halvard Haugen
som etterhvert overtok arbeidet alene.
Dette ble så tidkrevende at han satte
seg i forbindelse med diakonene Henrica
Lindholm og Knut-Einar Bergan for å
finne en annen løsning enn å kjøre ut mat
til hver enkelt.
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Tom Halvard sier at han ble inspirert til å
jobbe for rusmisbrukere etter et møte
som foreningen «Mental Helse» arrangerte høsten 1998, hvor Arne Skarpsno
fortalt om sitt arbeid for «gatebarn» i
Oslo.
Eva Grønnseth bosatt i Skjelsvik var
også deltager på møtet. Hun har vært en
sentral koordinator når det gjelder å frakte
maten fra vår hovedsponsor i Oslo.
Å bringe den videre til 22 brukere i
Kragerø ble en tidkrevende jobb. I samarbeid med diakonene har løsningen blitt
«Værestedet». All honnør også til
Blåkors, ved representantene Aud Brekka og Kirsti Gausdal for deres positive
holdning til dette-prosjektet. Nå disponerer vi gratis en etasje i Blåkorsgården på
torsdagskveldene, sier Knut-Einar og
Tom Halvard .
Tiltaket har blitt meget godt mottatt av
brukere og frivillige. For noen kan det
være lenge siden de har sittet og spist ved
et bord. Mange sier at torsdagskvelden er
det de har å se fram til i uka.
Rusmisbrukere er ikke spesielt annerledes enn oss andre, sier Knut-Einar og
Tom Halvard .

Vi synes vi får mye igjen for å være her.
De understreker at det er de som komme
som brukere som skaper miljøet. Her er
mye humor, og vi håper at noen skal bli
klar over at det også for dem kan finnes et
bedre alternativ. Noen ønsker å komme
videre til behandling/rehabilitering, og
da ønsker vi å støtte dem i det. Mange
ganger oppleves ventetiden til inntak
veldig lang, og vi håper å være med på å
bevare motivasjonen.
Her på stedet har vi en moralsk taushetsplikt, så vi kan snakke nokså fritt og
åpent, uten å bære masker. Dette er et sted
hvor det er lett å møte ekte følelser. En av
de frivillige har uttalt: «Det gir så mye å
være her. Det er oppmuntrende, som å
lade opp batteriene.
Vi er også svært glade for den responsen vi har fått fra handelstanden Dette er
et frivillig tiltak. Vi er avhengige av gaver
for å få det til. Støtten har vært en suksess
fra første stund. Vi har møtt velvillighet
fra matvarehandlere, pubverter, blomsterhandlere og kunstnere m.fl.
I disse dager planlegges et informasjonsmøte for å senke mulig spenning og
frykt rundt dette prosjektet, og for å oppfordre flere til å delta, både som frivillige
medarbeidere og med gaver. Vi håper
også at flere vil komme som brukere.
Vi trenger sponsorer til å dekke løpende
utgifter som bensin og telefon og til litt
ekstra i matposene som brukerne får med
seg.
Vi håper på gaver i form av penger eller
naturalia, også materiale som kan brukes
i kreativt arbeid f. eks. tegne- og malersaker. Helt konkret trenger vi en

kaffekvern. Vi har fått et parti kaffebønner. Det går med mye kaffe.
Knut Einar har forfattet et brev som er
sendt til politikere og andre som han
håper vil engasjere seg i prosjektet. Han
har også sendt invitasjon til stortingsrepresentant John Alvheim, leder av Stortingets Helse- og sosialkomite, til å delta
på informasjonsmøtet.
Som sagt håper. vi gjennom et åpent
møte å bryte ned noen fordommer og
skape interesse for tiltaket, avslutter KnutEinar Bergan og Tom Halvard Haugen.
De ønsker gjennom Kirkebladet å takke
de sponsorer som har bidratt til «Værestedet:
Aksidenstrykkeriet
AUF ungdom
August Ringmann
Blomsterhjørnet
Brødr. Brubakken
Chr. Hiis
Einar Solbekk (møbel)
Helle Kjøtt og kolonial
Jan Beylegaard (Jensemann pub)
J. Jørgensen
Kivle Meny
Nille
Scaarups Bakeri
Skiltkroken (Karlstad)
Tollboden

Nye brukere og sponsorer
kan kontakte oss:
Knut-Einar Bergan 924 26 969
Tom Halvard Haugen 922 86 949
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30-årsjubileum
for søndagsskolen vår
• Elen Bjørkkjær

Her øver vi og skal spille Sakkeus

Jostein er kommet på besøk til oss på
søndagsskolen
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Lørdag 28. november 1970
var mange barn og foreldre
samlet på Levang Bedehus.
Reinhard Enggrav kom til
Levang Bedehus denne dagen
for å orientere om oppstarting
av søndagsskole her. Og det
ble en riktig fin start på Støle
og Levang søndagsskole.
Vi hadde tidligere hatt søndagsskole på Kvihaugen, der
familien på Nybu gjorde en
helhjertet innsats. På Myra
hadde de på denne tiden søndagsskole med Margot Solberg
som leder. Det var og tidligere
søndagsskole på Støle.
Menigheten hadde, under
AKSJON ANSVAR lansert
ideen om å starte søndagsskole
der barna ikke hadde noe
tilbud, og Magdalena Storemyr var en ivrig pådriver for å
få i gang en søndagsskole igjen
her hos oss.
Vi skal ha 30-årsjubileum I
Støle kirke 26. november. Aille
som har gått på vår søndagsskole oppfordres til å
komme og være sammen med
oss og feire dagen.
Det kan bli en stor fest i
Støle kirke den 26. nov. 2000
kl. 17.00. Hold av denne dagen og bli med oss på festen!
Hele «Heia» ønskes velkommen!
Med hilsen fra oss som arbeider i søndagsskolen

Veden og gnisten
Funderinger
etter et seminar
• Halvor Halvorsen
En banal iakttagelse: Når vi skal ha fyr i
ovn eller peis, trenger vi både å legge inn
ved og å tenne på! Bare en av delene
duger ikke.
Jeg er kommet til å tenke på dette
selvfølgelige etter et seminar i Hellekirken nylig. I forbindelse med høstens
møteaksjon i Telemark for Norsk Lærerakademi hadde vi besøk av rektor og
professor ved akademiet, Njål Skrunes.
Han gav en grundig innføring i kristendomsfagets historie i vårt land, fra det ble
innført under «statspietismen» samtidig
med folkeskolen - som en forberedelse til
de unges konfirmasjon.
Det fond av kristen kunnskap som med
dette ble nedlagt i folket, er intet mindre
enn imponerende. Helt opp til våre dager
har kristendomskunnskap vært ett av skolens viktigste fag, og vilkåret for at vi
kunne døpe praktisk talt alle barn når
foreldrene ønsket det. Denne «veden» av
kunnskap var det også som vekkelsens
«gnist» kunne knyttes an til, og slik skaptes kristent liv i våre bygder og byer.
Imidlertid har elevene i de senere år
lært stadig mindre i dette faget. Det registrerer vi ikke sjelden. Selv velutdannede
mennesker røper en skremmende uvitenhet om hva kristen tro er.

De siste tre årene har så faget blitt erstattet av «kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering». Dette var
nok uunngåelig. Den gamle enhetskulturen finnes ikke lenger. Norge er blitt et
stadig mer pluralistisk samfunn, med
store grupper av folk fra andre religioner og også mange som tar avstand fra
enhver religion.
Men fremdeles ønsker mange å få
døpt sine barn, og - får vi tro - også å gi
dem en kristen oppdragelse. Men disse
foreldrene kjenner seg ofte nokså hjelpeløse. Riktignok har vi ennå en god del
verdifullt arbeid i regi av de frivillige
kristne organisasjoner, men dette når
ikke alle døpte, og har dessverre også
gått sterkt tilbake i de senere år.
Menighetene står derfor nå foran en
formidabel oppgave: å bygge opp sin
egen kristendomsundervisning - for barn
og unge og også for de voksne. Vi må få
større syn for dette, og så må vi begynne
i det små.
Vi kan i hvert fall ikke bare fortsette
som nå, med andakter, møter og gudstjenester der vi forsøker å tenne en
Åndens «gnist» hos mennesker der det
ikke er noen kunnskapens «ved» å sette
fyr i!
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50 års jubileum for døvearbeidet på Madagaskar
• Ingebjørg Finstad
Døvearbeidet på Madagaskar innenfor
Den gassisk lutherske kirken forbereder
stort 50 års jubileum. Åpningen av jubileumsåret har allerede funnet sted, nemlig den 9. juli i pionermisjonærenes kirke,
Ambatovinaky, i hovedstaden Antananarivo.
Selve hovedfeiringen blir lagt til den
store døveskolen på Antsirabe i dagene
22 - 24 september, 3 hele dager til ende.
Programmet som allerede foreligger er
fullpakket med gudstjenester og møter
fra morgen til sene kveld, noe som røper
at gasserne er et folk av mange ord. Ikke
bare det talte ord, men også det synlige
ord vil prege begivenhetene.
Misjonsprest Erik Anton Borgenviks
møte med en døvblind ung mann i sitt
misjonærdistrikt Betafo, et par år før den
2. verdenskrig brøt ut, førte til et kall.
Dette kallet ble først realisert mange år
senere. På den landsens misjonsstasjonen Loharano, et par mil øst for byen
Antsirabe, tok arbeidet til. Like over
nyttår 1950 satte misjonspresten i gang
med to tomme hender så å si. Attpå til
med to voksne døve i 20 - 30 års alderen,
som skulle begynne i første klasse! Dertil
uten skolehus. Ikke engang et klasserom.
Han hadde riktignok et lite kontor i
misjonærboligen på Loharano. Det ble
tatt i bruk. Den umalte kontordøra gjorde
tjeneste som tavle.
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Fra den ringe begynnelse har arbeidet,
ved Guds velsignelse, vokst og forgrenet
seg, slik at det nå, etter 50 år, omfatter 4
internatskoler og 3 dagskoler for døve,
spredt rundt på den store øya, fordelt på
landets 6 provinser.
Her hjemme forbereder flere grupper
seg på å reise ut til Madagaskar for å
overvære jubileet. Blant dem er en flokk
unge konfirmanter fra Modum prestegjeld. De har hatt Madagaskar som eget
prosjekt under konfirmasjonsforberedelsen. To tidligere misjonærbarn, som
vokste opp på Madagaskar, tar med seg
ektefelle og barn for å gjøre dem kjent
med deres barndoms øy. Norske døve
speidere er invitert til å besøke gassiske
døve på deres speiderleir i et vakkert
naturreservat øst for Antananarivo.
Døveprost Terje Johnsen blir de døves
reiseleder under turen. Han skal holde
prekenen under jubileumsgudstjenesten i
den store Antsirabe kirke. I flokken fra
Norge finner vi også lærerskolestudenter
i tillegg til mange ivrige misjonsvenner.
Alle ser med spenning fram til møtet
med den store øya midt i Indiahavet. Der
ute er forventningene store blant døve
barn og voksne sammen med alle de
ansatte, både til jubileumsfeiringene og
ikke minst til møtet med den tallrike
flokken av gjester fra den andre siden av
havet.

Kirketomta
med treet og
Kirkehaugen
• Bjørn Sandberg
1 1961 bosatte vi oss i Kragerø. Inger var
«barnefødt» her, men for meg var det
nytt å oppleve byen. Et av de vakreste
partier som gjorde og gjør inntrykk på
meg er Kirketomta med Kirkehaugen og
det store treet
En generalplan ble fremlagt i 1961. En
av ideene var å fjerne Kirkehaugene, den
store med treet og den indre ved husrekkene, for å anlegge en rutebilstasjon
der. Engang siden skulle massene fylles
i Blindtarmen. Heldigvis ble det ikke noe
av.
Kirketomta hadde navn etter Christi
Kirke som lå der, bygget 1652, revet i
1870. Treet er en «Balkanpoppel». Det
var mektig allerede i 1835 da P. F. Wergmann avbildet Kirkehaugen og kirken,
det strakte seg i høyde langt over det
gamle kirkespiret. Knut Knutsen beretter
i sine erindringer at «treet er urgammelt,
og etter hva det fortelles skal det være
hjemført fra Grekenland.» Sammen med
kirkene, Jens Lauersøns bauta og selve
haugen danner det en av de få monumentale plasser i Kragerø. Teknisk etat fjerner visne grener som kan falle ned, og
dermed får treet stå i fred og virke sammen med arkitekturen til et hele.

Noen av gravmonumentene ble flyttet
til Kalstad kirkegård for få år siden.
Gravsteinen fra 1600-tallet over Børge
Eriksson med familie, som markerte
hvor alteret i den gamle kirken sto, ble
asfaltert ned i 1977. Den ble spart for
videre slitasje, men den historiske markeringen ble borte.
Kirkehaugen har i mange år vært stedet hvor 17. maitalen holdes. Tusener av
Kragerøfolk husker sin barndoms opplevelse av den nasjonale festdagen her.
Andre har også såre erindringer fra
«Minneparken» like nedenfor med
navnene på dem som gav livet under
siste krig.
Plassen ved kirkene er rik på historie
om Kragerø.
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Steinkasting
er ikke pent, men ...
• Olav A. Drevland
Siste uke av september holdt Verdensbanken og Det internasjonale
pengefondet møte i Praha. Det gikk
ikke helt rolig for seg.
Det vil si, de 14 061 registrerte
deltakerne forholdt seg dannet,
tilbaketrukket, kanape-spisende og
rødvinsdrikkende inne i møtelokalene – alt mens de ble enige om neste
trekk i den økonomiske, kapitalistiske globaliseringa. Utafor møtelokalene demonstrerte mennesker fra hele
verden mot den politikken som Verdensbanken og Pengefondet etter
deres mening står for:
I stedet for å bringe bedre forhold
og kår til folk flest i verdens fattigste
land, bidrar disse kapitalistiske ”høyborgene” til at folk forblir i nød og
elendighet.
Fra Norge reiste over 500 demonstranter til Praha. Deres hovedanliggende – i tillegg til å demonstrere
mot Verdensbankens og Pengefondets generelle økonomiske politikk –
var å kreve øyeblikkelig og full sletting av all u-landsgjeld.
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Først når ulanda er kvitt det økonomiske åket som gjelda til de rike landa
representerer, kan fattigdommen
bekjempes – og først da kan landene
starte på en positiv utvikling når det
gjelder næringsliv og velferdsgoder.
Dette er et synspunkter som også
den norske regjeringa står for, - så på
det viset var de norske demonstrantenes krav på ingen måte revolusjonært eller grense- sprengende.
Vidtgående er kravet likevel i forhold
til Verdensbankes standpunkt; - der
gås det inn for 40 prosent gjeldssletting.
Verdensbankens og Pengefondets
politikk – inkludert sendrektigheten
når det gjelder å slette u-landsgjelda
– har de siste åra ført til økende utålmodighet blant de som har sett de
negative konsekvensene av gjeldsbyrdene for u-landene.
Parallelt med dette har ”Den internasjonale kampanjen for gjeldsslette”
fått stadig større tilslutning, - ikke
minst har kirkelige organisasjoner
engasjert seg – sammen med, her i

landet, såpass ulike organisasjoner
som for eksempel Redd Barna, Unge
Høyre og Internasjonale Sosialister.
Utålmodigheten, - som er svært
forståelig -, og den selvbevissthet og
styrke som ligger i den økte tilslutninga til gjeldsslettekravet verden over, var bakgrunnen for den
retning som en del av demonstrasjonene i Praha tok:
De norske aksjonistene sperra bistandsministeren inne i den norske
ambassaden – med krav om at hun
måtte undertegne er erklæring om

øyeblikkelig norsk gjeldssletting.
Demonstranter ellers, fra verden for
øvrig, lot frustrasjonen og sinnet over
Verdensbankens og Pengefondets
politikk ta overhånd – og begav seg
steinkasting og andre uakseptable
aksjonsformer i vold.
De norske demonstrantene i Praha
ble beskyldt for å ha deltatt i de
voldelige aksjonene; - vi må regne
med at slike beskyldninger ble framsatt får å skape et bilde av alle demonstrantene, også de norske, som
voldelige og farlige – og dermed også
med et budskap som ingen ansvarlige
bør slutte seg til.
Fakta forholdt seg annerledes:
mange av de norske demonstrantene
gjorde en stor jobb for å hindre at
aksjonene tok den uheldige retninga
som de tok, idet de klart så at steinkasting og annen uartig framferd bare
ville bli brukt mot demonstrantene og
kravet deres.
Steinkasting som argumentasjon
eller argumentasjonsforsterker er ingen farbar vei å gå, det må slås klart
fast . At noen tyr til den type argumentasjon, må ikke få forlede oss til
å tenke ”det er slik de er disse demonstrantene” og ”krav som slike folk
framsetter”, kan vi ikke støtte”.
Vi må holde fast ved at kravet om
full og øyeblikkelig sletting av ulandas gjeld, er et krav som er høyst
rettferdig og som man ikke kan være
utålmodig nok i forhold til.
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Sorgen det ikke sendes blomster til
Samlivsbrudd er en ikke ønskelig situasjon for de fleste, til tross for at man
kanskje ser det som den eneste muligheten
på en vanskelig livssituasjon. Uansett
hvem som tar valget å bryte opp et samliv, er det mye man må forholde seg til og
takle i etterkant. Omgivelsene vet kanskje ikke helt hvordan de skal takle dette
eller velger kanskje å støtte den ene parten.
Mange føler seg fryktelig ensomme etter
et samlivsbrudd, og de får helt sikkert
ikke noe blomster tilsendt i sorgen.
Kirken taler varmt om ekteskap og
livslangt samliv, men kirken ser også at
mange velger (eller blir valgt for) å bryte
opp fra ekteskapet. Mange livshistorier
ligger bak dette. Et samlivsbrudd er som
oftest ikke smertefritt. Vi vet at det hjelper å treffe andre som er i samme livssituasjon. Og vi vet at livet går videre og blir
verdt å leve og lyst igjen. Det kan være
godt å snakke med noen om reakjsoner
og følelser, praktiske problemer og utfordringer av ulike slag.
I oktober ønsker vi å starte opp en
samtalegruppe ved samlivsbrudd. Det er
en selvhjelpsgruppe der lederne selv har
vært igjennom et samlivsbrudd og kjent
dette på kroppen. Vi kommer å ha et
åpent infomøte om dette dette i oktober.
Etter det tar vi imot påmeldinger til
gruppe.
Gruppene er åpne for alle, uansett
livssyn eller kirketilhørighet.
Spørsmål kan stilles til diakon Henrica
Lindholm, tlf 35 98 63 61.
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Samtalegruppe ved
samlivsbrudd
- et sted der du får anledning til å sette
ord på dine tanker og følelser i forbindelse med ditt samlivsbrudd
- et sted der du lytter til andres erfaringer
- et sted der det som er viktig for deg - er
viktig for hele gruppa
- et sted der du er velkommen uansett
livssyn- og blir møtt med respekt for
det livssyn du har
- et sted der intet er for smått og intet for
stort hva gjelder det du vil ta opp
- et sted der du kan få råd og vink, om du
ønsker det
- et sted hvor gruppens medlemmer forventes å forplikte seg på et moralsk
taushetsløfte
- et sted der vi forsøker å skape en trygg
og varm ramme rundt gruppens samlinger
- gruppens størrelse vil være høgst 8
personer, både kvinner og menn
- vi møtes i Blåkorsgården, Grandbakken
i Kragerø

Kjære du!
Å oppleve et samlivsbrudd, enten det
er i ekteskap eller samboerskap, fører
med seg en mengde tanker, følelser og
nye utfordringer. Vi kommer inn i en helt
ny livssituasjon. Erfaringen viser at det
kan være bra å møte andre mennesker
med lignende erfaringer som oss selv.
Derfor inviteres du som har opplevd et
samlivsbrudd til en samtalegruppe.

Kirkeuka 2000 i Kragerø
Lørdag 25. november
10.30 Vaffelsalg. Stand på Torget.
Informasjon om kirkeuka 2000
Bilder kan leveres i kirken til utstilling mandag (Private religiøse bilder
og broderier fra gamle dage)
Søndag 26. november
Ikke formiddags.gudstjeneste
19.00 Jazzmesse v. Megasingspiration
Mandag 27. november
11.00 - 13.00 Åpen kirke med besøk fra skoler, barnehager, o.s.v.
Gjelder mandag til fredag.
11.30 Musikk
19.00 Bildeinnsamling av ”Religiøse motiver fra gamle dage”
presenteres i kirken. Sang: Einar
Bang
Tirsdag 28. november
07.30 Morgensang. Frokost. Kantorigruppe synger
11.30 Orgelmusikk
Onsdag 29. november
11.00 -13.00 Formiddagsgjester i
kirken. Samarb. Folkehjelp o.s.v.
KKH, Bakken, Seniorsenteret.
11.30 Musikk
18.00 Minisingspiration Musicalen:
”Bushens krekk” Inngang kr.20.

19.00 Dukketeater v/ ”Dårekisten
Teater”
Torsdag 30. november
10.00 - 13.00 Barnehager i kirken.
Musikk, omvisning formiddagsmat.
19.00 Temakveld: "Edvard Munchs
tro, livssyn og kunstforståele”
Foredrag, lysbilder og musikk v/ Paul
Nome (doktorgrad på Munchs kunst
og livssyn). Samarbeid med kulturkontoret
Fredag 1. desember
11.00 Skoleklasser leverer engler
11.30 Orgelmusikk v/Robert Carding
21.00 Ung messe.Singspiration.
Lørdag 2. desember
Engler i kirken leveres og henges opp
Søndag 3. desember - 1. søndag i
advent
11.00 Festgudstjeneste. Nytt kirkeår.
Engler 2000. Kragerø Jentekor yngre
avdeling
16.00 Torget. Stallen. Juletre. Minimini
16.45 Advents -kaffe Bedehuset.
Mini-mini m.fl.
20.00 ”Lilla messe” Kragerø Jentekor og kantorigruppe.
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Litauenhjelpen Pasvalys

Kjære støttevenner!
Litauenhjelpen Pasvalys vil på denne
måte takke deg og alle andre, ingen nevnt,
ingen glemt, som har bidratt til at vi også
i 1999 har kunnet yte vesentlig hjelp til
fattige i Litauen.
Vi har i året som er gått, fraktet 4 busser
og; 11 lastebillass med hjelpesendinger
til Litauen. Kjøretøyene har vært lastet
med klær, sko og en mengde forskjellige
forbruksvarer.
Til sykehus har vi levert medisiner og
medisinsk utstyr. Flere tannklinikker er
oppgradert med utstyr fra Norge.
Dine bidrag går uavkortet til barn og
gamle som trenger hjelpen mest, og alt av
avlagte klær sko ete. eller annet som du
måtte ha til overs kan varme en frossen
sjel på mer enn en måte. Vi tror at vi med
felles innsats kan bidra til å gi førstehjelp
og skape håp og tro for framtiden.
Litauenhjelpen Pasvalys takker deg for
dine bidrag, og ser fram til fortsatt positivt samarbeide i året som vi nå er inne i.
Med vennlig hilsen
Litauenhjelpen Pasvalys
Avd. Kragerø
Inger Bekkevik
Levangsheia skole er med på å samle
inn julegaver. Andre på Levangsheia
oppfordres til å ta med gaver eller gi
et offer på gudstjnesten i Støle kirke
søndag 19. november

14 Vi snakkes

Fakta
Littauenhjelpen Pasvalys er en
ideell organisasjon som kun eksisterer ved hjelp av gaver og
frivillig innsats. Vi samler inn
klær og sko, brukt og nytt, gardiner, senger, sengetøy, nattbord, medisinsk utstyr, busser,
etc.
Pengebidrag er også hjertelig
velkommen. Vårt bankkontonummer som tar imot bidrag er
2708.10.36263.
For kontanter kan vi kjøpe mat
til de fattige i Litauen, og det blir
det mye mer igjen av enn om vi
skulle ta med mat fra Norge.
Vi tar i mot alt, og alt som
kommer inn går uavkortet til
hjelp for de fattige. Det er intet
svinn. Støttemedlemmene som
deltar i reiser til Litauen betaler
selv sine utgifter
Laitauenhjelpen Pasvalys
samarbeider med Caritas, den
katolske kirkes organisasjon
som leverer alt innsamlet materiell videre til dem som trenger
det mest.
Som giver kan du være trygg,
dine gaver kommer fram.

Støle og Levang
søndagsskole

30 års jubileum
Utdrag fra diktet

"Dele med andre”
• Sonja Stenseth
Vi som har vært der ute,
sett folk mangle mat og klær,
sett bleke barn bak en rute,
ja vi vet hva fattigdom er
Vi takker for hjelp og støtte
for varme og hjertelag
for alle de smil vi møtte
som ga oss en lysere dag

Gaver til
Litauenhjelpen
Pasvalys
kan sendes til
Inger Bekkevik
Hestehagen 20B
3770 Kragerø
Tlf 35 98 17 72
De som vil tegne støttemedlemskap
for kr. 100 eller familiemedlemsskap for kr. 150 pr. år, kan
sende giro til bankkonto:
2708.10.36263

Fest i Støle kirke
søndag 26.nov.
kl.17.00
Besøk av Renhard Enggrav
og Jostein Gjærum
fra Telemark Søndagsskolekrets.
Sang av Levangsheia
Barne- og Ungdomskor.
Bevertning.

Alle velkommen!

Andaktstelefonen
35 98 12 85
Kirkens
SOS

Tlf.
35 52 70 90
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Et folk på vandring
Diakoniforum for menighetene i Bamble prosti Øitangen
27-28 oktober
Diakoni er et vagt begrep for de fleste. Og
diakoni kan heller aldri forstås teoretisk.
Derfor legger vi vekt på fellesskapet og
opplevelsen av omsorg på denne samlingen. Temaet vi har valgt denne gangen
er:: «Et folk på vandring»
Vi vil gå nærmere inn på pilgrimstradisjonen og -vandringen. I vår travle hverdag er det mange som igjen har oppdaget
vandringens hvile og muligheten for
fornyelse, fordypning og vekst gjennom
nettopp vandringen.
Jesus poengterte mange ganger betydningen av å trekke seg tilbake. For mange
er vandringen en fin måte, å trekke seg
tilbake fra hverdagens krav, bekymringer og oppgaver. Når vi kommer ut fra vår
hverdag og bare har det mest nødvendige
med oss, skaper vi rom og tid for å se det
som er vesentlig i livet.. Kanskje nye
dimensjoner åpner seg eller vi kommer
tilbake uten de stor opplevelsene. Uansett
har vi brukt kroppen vår og nytt Guds fine
natur. Mange trekker paralleller mellom
pilgrimsvandringen og den norske turmentaliteten!
I løpet av samlingen får vi:
- del i en pilgrims fortelling og refleksjoner rundt sine vandringer.
- delta i en liten pilgrimsvandring på
Jomfruland.
- samtale/meditere rundt en bibeltekst,
dele måltidsfellesskap med hverandre
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Vi ønsker å invitere dere til en samling
der vi kan la oss bli betjente av Diakonen
Jesus og skape rom for et møte, med oss
selv, hverandre og Gud. Vi ønsker å gi
inspirasjon til den diakonale hverdag vi
alle på en eller annen måte står midt i.
Bjørn Vilberg, diakon og internasjonal
konsulent i Hamar bispedømme, vil være
sammen med oss og dele av sine erfaringer.
Program
Fredag
Ca. k1.17.00 reiser vi fra Valle/Kragerø
med taxi-båt. Ca. k1.18.00 møtes vi til
presentasjon og innledning over tema.
Vi fortsetter kvelden med bibelmeditasjon og måltidsfellesskap under ramma:
Måltid -Messe - Møtested.
Lørdag
Vi begynner med morgenbønn k1.8.30
og spiser frokost etter det. Bjørn Vilberg
deler tanker rundt tema. Vi avslutter dagen med en pilgrimsvandring på øya.
Retur Kragerø/Valle ca. kl. 17.00.
Ta med deg en stein og salmebok.
Pris
Opphold kr. 250,00
Taxi-båt ca kr.70,00 tur retur
Påmelding innen 15.10.00 til:
Bamble menighetskontor v/Inger Melhus Håland tlf.35974113
Kragerø menighetskontor v/Henriica
Lindholm tlf.35986361

Velsignelsesønske
fra 4. århundre
Oversatt fra tysk av Solveig Taarland
Må Herren gå foran deg
og vise deg den rette veg
Må Herren gå ved siden av deg
så han kan ta deg i sine armer
og beskytte deg mot farer fra
høyre og venstre side.
Må Herren gå bak deg og bevare
deg fra onde menneskers falskhet
Må Herren være under deg
og løfte deg opp når du faller
og redde deg ut av snaren
Må Herren være i deg
for å trøste deg når du er mismodig
Må Herren være omkring deg
for å forsvare deg når menneskene
overfaller deg
Må Herren være over deg
og velsigne deg!
Ja, må den nådige Gud
velsigne deg i dag og i morgen
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Døpte

Vigde

Levangsheia
04.06 Einar Clausen Frøvik
04.06 Stina Clausen Frøvik
Skåtøy
23.07 Katrine Evensen
23.07 Jonas Slettemark Juel
17.09 Eline Tangen (Sannidal kirke)
17.09 Endre Tangen (Sannidal kirke)
Ankerplassen, Jomfruland
01.06 Malene Dypevik
09.07 Helen Poulsson Anker
Kragerø
04.06 Ina Emilie Aga Robudal
04.06 Kine Kristoffersen
11.06 Kjartan Siqveland Bårøy
11.06 Tuva Haugen Olsen
11.06 Stine Haatveit Klausen
09.07 Sondre Hansen
09.07 Ada Marie Preuss
09.07 Maria Edelbauer Sæli
23.07 Matilde Falck Størseth
30.07 Andreas Kjærra Pedersen
30.07 Benjamin Halvorsen
30.07 Veslemøy Sigstad Jørgensen
13.08 Henrik Kvello Gursli
20.08 Helena Cecilie Lyng Olsen
20.08 Emily Nilsen Lloyd (Sannidal krk)
03.09 Mathilde Holene Apelseth
03.09 Christopher Mc Dowell Kalseth
07.09 Petter Gautefald Hanssen
10.09 Emine Skoglund Gøktas
10.09 Sarah Ljåstad (Døpt i Hole kirke)
17.09 Rikke Johannessen Løkstad
08.10 Victoria Amalie Jacobsen

Skåtøy
09.09 Frode Haavik og
Elin Christina Thorsen
Levangsheia
03.06 Øyvind Gundersen og
Elin Marie Hasdal (Søndeled kirke)
10.06 Roar Roaldsøy Haldorsen og
Inger -Johanne Tangen
29.06 Frank-Ivar Kjærvoll og
Elin Holtbak
29.06 Atle Didrik Oppebøen og
Kine Herum Haslum
19.08 Thor Erling Andersen og
Astrid Nordahl
Kragerø
10.06 Michael Oscar Åsheim og
May – Line Aga
10.06 Anrt Ivar Myrstrand og
Jannecke Sundquist Larsen
17.06 Sven Jarle Dalehaug og
Siw Hilde Auberg
01.07 Geir Håvard Østvang og
Kristin Bjelkemyr (Brevik kirke)
22.07 Erik Bauthler og
Britt Claudine Fagernes Eikland
29.07 Thomas Leit Fuglestad og
Katrine Hiis Eskaland
29.08 Thomas Vidnes Hansen og
Aase Maria Helland Hagen
05.08 Åsmund Rustad og
Nina Røneid
12.08 Kåre Kjetil Danielsen og
Siri Mari Larsen
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Døde
Kragerø
24.05 Edith Marie Hogner
27.05 Daniel Bjelland
27.05 Egil Henry Andersen
02.06 Kristen Skottmyr
06.06 Martha Oleane Gundersen
13.06 Mona Irene Lia
16.06 Olaf Wilhelmsen
22.06 Ella Christiansen
24.06 Solveig Marie Grønlie
24.06 Per Kilen Jørgensen
25.06 Ingrid Storesund
01.07 Jan Kielland Tellefsen
02.07 Marit Borgan Paulsen
03.07 Liv Høidalen
04.07 Anne Gjerde
10.07 Anna Bergliot Sandaas
11.07 Rigmor Iversen
24.07 Kåre Edmund Sulesund
31.07 Alfhild Miriam Mathiesen
02.08 Heidi Steffensen
11.09 Karen Anna Lia
13.09 Ruth Arnhild Nicolaysen
16.09 Grethe Børresen
17.09 Jenny Marie Olsen
17.09 Anna Winsvold
26.09 Ingeborg Sigfrid Thorsen
28.09 Marit Roholt
29.09 Ruth Arnesen
30.09 Bjørn Brattås
Skåtøy
13.06 Nora Synnøve Clausen
11.08 Reidar Clausen
Levangsheia/Ospevika kirkegård
28.06 Borghild Hagen
16.07 Ester Haslund
09.08 Lauritz Jens Hellermyr

Kragerø menighetskontor
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

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

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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22. oktober – 19. søndag etter pinse
Støle kirke kl. 11. Familiegudstjeneste. Westermoen. Dåp. Høsttakkefest.
Hellekirken kl. 11. Familiegudstjeneste. Monsen. Bok til 3-åringer.
Kragerø kirke kl..19. Kveldsgudstjeneste. Monsen.

19. november–23. søndag etter pinse
Kragerø kirke kl. 11. Gudstjeneste.
Monsen. Dåp.
Støle kirke kl. 11. Familiegudstjeneste.
Westermoen. Dåp. Innsamling av julegaver til Litauen.

29. oktober – Bots og Bededag
Kragerø kirke kl. 11. Gudstjeneste.
Monsen. Dåp.

26. november – siste søndag i kirkeåret.
Hellekirken kl. 11. Høymesse. Monsen. Nattverd.
Kragerø kirke kl. 19. Jazzmesse. Monsen.

3. november
Støle kirke kl. 20. Ung Messe. Monsen. Singspiration.
5. november – Alle Helgensdag
Støle kirke kl. 11. Høymesse. Monsen.
Nattverd
Kragerø kirke kl. 11. Høymesse.
Westermoen.og diakon Lindholm.
Nattverd.
12. november–22.søndag etter pinse
Kragerø kirke kl. 11. Høymesse. Alf
Andreassen. Nattverd.
Tåtøy kl.11.30. Familiegudstjeneste.
Westermoen.

1. desember
Kragerø kirke kl. 21. Ung Messe.
Monsen. Singspiration.

3. desember – 1. søndag i advent
Kragerø kirke kl. 11. Familiegudstjeneste. Westermoen. Bok til 3 og 6 –
åringer
Støle kirke kl. 11. Familiegudstjeneste.
Monsen og diakon Lindholm. Bok til 3
og 6 åringer.

Følg med annonseringen i KV for ev. forandringer!!!

