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«Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.»

an

da

kte

n

• Harald Magnus Monsen
Når høstmørket etter hvert senker
seg over oss, er det mange som
kjenner at det blir vanskeligere å
komme seg opp om morgenen, og
mange føler seg trøttere enn vanlig. Da er det kanskje ikke så underlig at prekentekstene de siste
søndagene i kirkeåret formaner oss
til å være våkne og på vakt, og
«alltid beredt!»
Men Bibelen gir oss ikke så
mange gode råd om å komme seg
opp i otta, det handler snarere om
den siste delen av trosbekjennelsen, der det står at den oppstandne
Jesus skal komme igjen «for å
dømme levende og døde.» Det går
mot mørketid. Tid for alvor…
Blaise Pascal, en berømt kristen
filosof som levde På 1600 tallet, ga
i sin berømte bok, «Tanker», en
sterk karakteristikk av menneskene på hans tid.
De fleste var ifølge Pascal stort
sett opptatt av nytelser og adspredelser, og brukte disse for å unngå å
bli konfrontert med seg selv og
med livets alvor.
Jeg tror Pascals ville sagt det
samme til oss som lever i 2003.
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Våre mange gjøremål og all vår
travelhet virker som et slør som
dekker til livets alvor, og gjør at vi
mer og mer mister kontakten med
selve livet!
Når kjente du sist denne spennende, sitrende følelsen i kroppen?
følelsen av å være i nær kontakt
med livet? Når sitret du av pur glede
over å være til? Når kjente du ansvaret ved å leve som en spennende
utfordring? Mange må helt tilbake
til barndommen for å huske det.
Livet som er så dyrebart, har lett
for å bli en vane.
Vi får færre påminnelser om vår
forgjengelighet enn mennesker før
oss, for vi isoleres i stor grad fra
realitetene. Sykdom, ulykker og
død er det profesjonelle som tar
seg av.
Men det skrives viktige skjønnlitterære bøker i vår tid om det
moderne menneskes dype uro, og
når dagliglivet isoleres fra alvoret i
livet, øker bare uroen.
Den lar seg ikke bortforklare,
den lar seg ikke dekke over av
intens aktivitet eller adspredelser, som Pascal uttrykte det.
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Uroen for de store, evige
spørsmål sier noe om
hvor stort det er å være menneske! Livet du har fått, er en
fantastisk gave, og et stort ansvar. Og en gang skal vi stå til
ansvar for livet vårt overfor Han
som har gitt det.
Det er en bibelsk tanke. Og de
fleste opplever det frigjørende
å bli an-svarliggjort. Men en nagende frykt for Jesu gjenkomst
er ikke bibelsk. For Jesus er
ikke en kald og hard dommer,
ikke engang rettferdig!
Det har Anders Frostenson
fanget opp i sin salme:

Å døm oss, Herre,
frikjenn oss i domen!
I di forlating fridom finst
og von.
Den rekk så vide
som din kjærleik vandrar,
til folk av kvar ein rase
og nasjon.
Guds kjærleik er
som stranda og som graset,
som vind og vidd
og jord og allheims rom.
NOS nr.727
Kanskje ikke høsten er så tung
og mørk likevel?

Utenfor skigarden

· -glo

Etter
et valg

Valgets vinnere var uten tvil
hjemmesitterne om vi skal måle
etter oppslutning, og om det er
mulig å bruke ordet oppslutning
om denne gruppa. Det er sikkert
minst like mange begrunnelser
for å la være å bruke stemmeretten som det er for å bruke den.
Derfor kan vi heller ikke som
noen andre som har kommentert
valget, bruke floskler som mangel på demokratisk sinnelag. Ord
som borgerplikt kan bli like hule
som partienes slagord under
valgkampen. Dette er ikke et
forsvar for å sitte hjemme under
valget, men et forsøk på å si at
det må helt andre virkemidler til
for å endre situasjonen enn å
stemple dem som etter hvert ser
ut til å bli flertallet av nordmenn
over 18 år.
For noen av oss som stemte,
kunne høstens stemmegiving
mer være en markering av hvilke
partier vi ikke ønsket skulle
vinne, enn å slutte opp
om et parti. Da er veien
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ganske kort til å slutte seg
til dem vi kaller valgets vinnere. Om vi skal granske våre
innerste tanker, eller la oss heller
si følelser, så skyldes mye av denne
resignasjonen den heseblesende
valgkampen som red oss som en
mare i aviser, TV og radio.
De fleste politikere, om slett ikke
alle, oppførte seg pyntelig og redelig. Men massemedia gjorde at en
avdanket rally-kjørers slagferdighet og andre snurrepiperier blei
viktigere enn politikk. I tillegg var
det en rekke pressgrupper som fant
tida inne til å bruke pressen maksimalt til å avsløre ufullkommenheter i alle leirer.
La det være et fromt ønske: ved
neste kommunevalg skal alle politiske journalister ha fellesferie
siste måned før valget. Bare lokalpresse skal ha lov til å ha valgstoff,
og det skal dreie seg om lokalpolitikk.
La oss heller ikke glemme at
noen partier ikke gjorde det lettere for oss å stemme med lyst og
glede. Uansett hva vi må mene om
alkoholpolitikk, så vil neppe rusbrus bli det temaet som avgjør hva
vi stemmer på. Og når et annet
parti bruker mange blå annonser
for å beskrive andre partier på en
nedsettende måte og samtidig målbære som viktigste sak at de vil ha
mer for pengene, så framstår det
som mangel på politisk innhold.
Morsomt var det for øvrig da det
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blei avslørt at det samme firmaet som sto bak dette reklameopplegget, iherdig hadde kåret
sin oppdragsgiver som det partiet som lyktes best i sine reklameopplegg.
Det er forresten underlig at
partiet med mer for pengene
slapp så pass rimelig fra både
ergrelser og folkevittighet som
til dels kan være drepende. Det
tyder på at folk flest bare tenkte
på sin egen lommebok, og det er
skremmende.
Hva om hjelpepleieren, læreren eller andre som føler at de
yter over evne, tilføyde ett ord:
mer arbeid for pengene? Eller
om noen tilføyde en hel setning:
mer for pengene, men mindre
for arbeidet.
Lovende for oppmøtet ved
neste valg er det heller ikke at
valg av ordførere og andre posisjoner for de neste fire år mer
enn noen gang har fått preg av
visa om Tuppen og Lillemor.
I valgkampen blei det svært
ofte sagt hvem som var umulige
samarbeidspartnere. For noen
velgere har sikkert slike utsagn
vært avgjørende for partivalget.
Når det i ettertid blir lagd krysskoplinger som på forhånd var
utenkelige, er det et tillitsbrudd.
Her er det knapt noen partier
som unngår kritikk. Heldigvis
har det ikke skjedd i vår kommune.

Levangsheia Kirkering - sommerbasar
• Berit Daland
Onsdag 16. juli arrangerte Kirkeringen
sin sommerbasar utenfor Støle kirke
og menighetshus.
Sterk sommerhete er ikke det beste
været for å ha arrangementer i for da
ønsker de fleste seg til sjøen.
Til tross for varmen kom det mange
folk, både fastboende og turister, så
dette arrangementet har fått et godt
rykte.
Av aktivitetene kan nevnes åresalg,
loddsalg, pilkast, loppemarked og auksjon. Det var også mulighet til å få seg
sveler og vafler.
Diakon Emly Strat holdt en andakt til
ettertanke for alle. Ove Brede var en
god auksjonarius.
De frammøtte virket som de hygget
seg og arrangørene fikk inn 29 000 kr.
Pengene kommer godt med da Kirkeringen er en god støttespiller i både i
barne - og ungdomsarbeidet og ellers
når noen ekstra midler trengs.
Det blir ny basar neste sommer, onsdag 21, juli.
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Kirkeuka
Det var mange fine arrangementer i kirkeuka, her er noen bilder
fra eldretreffet onsdag
formiddag. klasse 5b
fra kalstad kom og
sang for de eldre. Takk
skal dere ha!
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Søndag 21.09 var det mange mennesker og liv og røre i Kragerø kirke
med «Noahs ark» gudstjeneste. Treåringer fikk bok om Noah, 5 barn
ble døpt og konfirmanter deltok som
ministranter. Og arken ble fylt av
alle slags dyr, både utkledte og ekte.
Til og med en levende due var med,
den ble sluppet ut av kirken etter
gudstjenesten
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Nytt fra heia
• Elen Bjørkkjær
Dåpsopplæringsutvalget

Kirketrappa

har hatt 2 møter i Kragerø i år.
Representanter fra Levangsheia er
Elen Bjørkkjær og Jorun Hasseldal.

Det meldes også fra menighetsrådet at den nye kirketrappa er
blitt veldig kostbar. Menighetsrådet ønsker å be kirkeringen om
støtte. Skisse over uteområdet skal
legges fram for menighetsrådet
med det første.

Tekstverksted

De som ønsker å gjennomgå teksten før søndagens gudstjeneste
kan møte på Støle kl. 19.00, torsdagene 16. okt., 30. okt. og 4. des. 03.

Høsttakkefesten

ble en fin fest med nydelige grønnsaker og frukt fra forskjellige hager på Levangsheia. Signe-Liv med
flere hadde pyntet kirken med
blomster og høstens fine farger.
Hjertelig takk fra oss alle!

Mukulamesse og Tomasmesse

står på høstens program.
På Mukulamessen vil det bli noe
for enhver aldersgruppe. Emly steller til «krok» for ungdomsklubben, Ruth og Eyolf blir opptatt med
eldre, Jorun tar seg av de yngste
og Svein de voksne. Knut og Vidar
tar med noe fra naturen og alle
innbys til en litt annerledes gudstjeneste. Høres ikke dette spennende ut?
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Menighetsrådet

melder om bra besøk i kirken i
sommer. Konserten med Sigmund
Groven samlet full kirke. Mange
mente denne konserten kunne ha
vart mye lengre. Takk til John R.
Cheetham som var initiativtaker.

Korene

på Levangsheia har startet opp, og
vi kan glede oss til å få sving på
stemmbåndene igjen. Vi har savnet Åse og Kjell og håper det blir
stor oppslutning om Maija og korene hennes.

Bibelgruppe

startet hjemme hos Wenche og
Arild 24. sept.

Søndagsskolen

har sine faste møtedager i menighetshuset. Lister er sendt alle hjem
på Levangsheia der det er barn i
aktuell alder.

Disse versene stod skrevet over et lite
bord i en kirke der det skulle være
Tomasmesse:

GUDS HUS
I en travel verden
et sted å være stille.
I en splittet verden
et sted å finne vennskap.
I en forvirrende verden
et sted å finne retning.
I en syndig verden
et sted å finne Guds nåde.
Et sted for kjærlighet
når verden hater.
Et sted å finne håp
når verden er kynisk.
Et sted for tillit
når verden er mistenksom.

Føler du deg noen ganger fattig, så kan
det hende at du egentlig er rik! Gjennom
Hans Børlis diktning kan du sikkert finne
noen gullkorn!

UNDER HIMMELEN
av Hans Børli
Tro ikke at jeg kommer
fra små forhold!
Himmelen sto alltid
åpen over meg.
Jeg levde mine år
med syvstjernen som nabo
og vinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene
mellom brukne strå på jorda,
men også lengselens kongsvei av lys
der Guds fotspor står tegnet
i stjernestøvet.

Et sted for tilgivelse
når verden kives.
Et sted for helbredelse
for de sår vi har inni oss.

Studie/ samtalegruppe
Menigheten har startet opp ny
studie / samtalegruppe. Vi har
kjøpt inn en bok og samtaler ut
ifra den. Hvis du kan tenke deg
noe mere å ” gå på ” så er dette
absolutt noe å anbefale.
Vi samles i hjemmene til hverandre og det er en absolutt lav
terskel for å bli med.
Det blir satt opp plakater så
følg med på hvor samlingene er
og du er hjertelig velkommen !

Lyst til å synge i
kor?
Organist Maija Pelece starter opp
med nytt barnekor og nytt voksenkor.
Korene starter opp uka etter skolens høstferie torsdag 16. oktober.
Sted: Levangsheia skole
Barnekoret øver rett etter skoletid, ca kl.14.40 og voksenkoret
kl.19.00.
Det blir kunngjort i avisene i avisene og på plakater rundt omkring.
Du trenger ikke føle deg ”flink ”
til å synge, eneste krav er at du
synes det er morsomt.
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Musikk og fotball,
fotball og musikk
• Olav A. Drevland
Foranlediget av 50-årsdagen til vår
avholdte Robert Carding, har Kirkebladet hatt en uformell prat om
mangt og mye med den ikke just
alderstyngede organist og kordirigent. Så får vi se om praten bringer oss nærmere mannen på orgelkrakken ...
Olav: Robert, leser du noe annet
enn noter, egentlig … ?
Robert: Ja, så men, det gjør jeg.
Jeg er glad i bøker, - jeg kjøper
mange, kanskje for mange? Særlig
liker jeg å rusle i bruktbokbutikker
og antikvariater, - der kan jeg
komme over svært gode bøker – til
en rimelig penge. Og så hender det
jo at jeg kommer over et note-ark
eller to som jeg har interesse av…
Ellers må jeg innrømme at det
meste jeg leser blir på engelsk, ikke minst har jeg glede av engelske
dikt.
Aviser hører med på lesestoffmenyen min: På lørdager leser jeg
Times og på søndager Sunday Times; - det er store aviser som det
faktisk tar noen timer å komme gjennom hvis man skal lese ordentlig.
Og det skal man jo …
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Olav: Hva slags talent skulle du
gjerne hatt – utenom musikken ?
Robert: Ikke vanskelig å svare på:
Jeg skulle gjerne vært en virkelig
god fotballspiller!
Olav: Din fotballfascinasjon er det
kanskje ikke alle som helt forstår.
Noen finner det merkelig med denne
kombinasjonen av høykulturell musikk og noe så alldeles folkelig som
fotball. Hva er dine forklaringer her
?
Robert: For det første: Å betrakte
fotball som noe mindreverdig eller
ikke-kulturelt er jeg helt uenig i og
jeg er motstander av den formen for
kultursnobberi som ligger bak en slik
måte å se tingene på. – Det er ellers
vanskelig å si hva som har ført til at
jeg er så opptatt av fotball – sikkert
kombinasjoner av mange ting: Som
liten gutt spilte jeg med min far og
min onkel, de tok meg med på kamper, jeg ble uttatt på lag og spilte
sjølv – og jeg ble fascinert av atmosfæren, seremoniene, ritualene og
spenningen.
Ellers er det jo en rekke likhetspunkter mellom fotball og musikk:
Begge deler springer ut fra, og

skaper sterke følelser, - begge deler
har samme mål: at det skal være
pent å se på eller høre på – enten det
nå er mål som scores eller konserter
som holdes.
Både musikk
og fotball treffer brennende
mennesker,
begge deler
krever langvarig og hardt
arbeid dersom utøvelsene skal bli
gode. Lagånd
og lagmoral
fordres innafor både fotball og musikk, - konkurranseaspektet ligger i
fotballen i å skulle møte et godt lag,
i musikken i å mestre de utfordringene som komponisten har lagt inn
i verket sitt.
Olav: Hvis du skulle forandre på
noe ved deg sjølv, hva skulle det bli?
Robert: Jeg skulle gjerne sove litt
bedre! Altfor ofte har jeg hodet så
fullt av tanker, planer og musikk at
jeg ikke får sove så godt som jeg
kunne like. Kanskje jeg har en for
aktiv hjerne, - jeg har musikk som
bare går og går inne i hodet mitt, akkurat nå har jeg egentlig fire
musikkstykker klare for å bli nedskrevet, jeg hører dem og ser dem
for meg på notearkene. Kanskje jeg
kan få gjort noe med dette når jeg nå

skal ha fri fra jobben i Kragerø for å
reise og spille orgel i Spania ... ?
Ellers skulle jeg gjerne vært mye
mer praktisk, – på det området kjenner jeg meg
helt dyslektisk – å skifte
en lyspære er
ikke så lett …
Olav: Når
ble du skikkelig sinna sist –
i profesjonell
sammenheng?
Robert: Jeg
må si at jeg
opplever å ha
så mye støtte
og gode relasjoner til de jeg jobber
med, at det er ikke aktuelt å bli sinna.
Dette gjelder ikke minst i forhold til
korene jeg arbeider med. Men om
jeg ikke – i musikalske sammenhenger - blir sinna på andre mennesker,
så kan jeg bli skikkelig sinna på meg
sjølv. Det skjer hvis jeg har øvd mye
men likevel spiller dårlig når ting
skal framføres. Det er irriterende,
og jeg kan bli ordentlig sinna på meg
sjølv: Sånt skal ikke skje!
Olav: Hva er du mest stolt over å
ha fått til ?
Robert: Jeg er veldig glad for å
kunne jobbe med korene ”mine” og
jeg er stolt over det de klarer å prestere. Kantoriet har gitt
mange kjempefine konserter
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opp gjennom årene, og folk
flest har ganske store forventninger til dem når de skal opptre.
Når det da går så bra som for eksempel under jubi-leumskonserten nå
nylig, så blir jeg ekstra glad og stolt.
Kragerø Jentekor er det også usedvanlig hyggelig å arbeide med. Der
er en masse flinke sangere, så koret
holder allerede et høyt nivå. Hvis de
ungdommene som er med, fortsetter å synge og er utholdende, har
Kragerøpubli-kumet mye å glede seg
til framover.
Olav: Hvilken levende person vil
du si at du beundrer mest ?
Robert: Her er det mange å velge
mellom – men jeg skal holde meg
unna statsmenn og politikere, for
politikk kan jeg for lite om. Musikalsk vil jeg nevne den russiske cellisten og dirigenten Rostropovitch, han har jeg blant annet opplevd som
dirigent i London: alldeles fenomenal. Kona mi, Anne, må nevnes: At
hun holder ut med meg og all min
musikk, er mer enn godt gjort ... Så
håper jeg for framtida å kunne være
like oppegående i vid forstand som
det min far på 93 år er nå.
Av andre jeg ser opp til vil jeg
nevne Leif Westermoen: Han er dyktig og menneskelig ! Treneren for
fotballaget Crewe i England, Steve
Fletcher, beundrer jeg også. I over
20 år har han trent laget – og lagt
vekt på å oppdage og utvikle unge
talenter i sin egen by, i sitt eget lag.
Han har ved stor egeninnsats klart å
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skape gode utøvere og et godt lag …
Olav: Hvis du kunne ta en måned
fri fra jobben og bare gjøre det du
hadde lyst til, hva ville du gjøre da ?
Robert: Jeg ville ha reist til England, - der ville jeg sett samtlige
hjemme- og bortekamper til laget
mitt, Bournemouth, — og de skulle
ha vunnet alle!
Når det ikke var fotballkamper på
kveldstid, ville jeg sannsynligvis gått
på konserter for å høre min yndlingsmusikk: solopiano, kor og orkestermusikk. Orgelkonserter ville jeg
ikke oppsøkt så mye, - orgelmusikk
blir det jo ganske mye av i det vanlige …
Så ville jeg måttet ha fri tilgang til
orgel eller flygel, slik at jeg kunne
ha spilt så mye som jeg bare hadde
lyst til.
Jeg ville ha gått i bruktbokbutikker
og antikvariater – og jeg ville ha
funnet noen spesielle noter.
Alle luncher ville jeg ha spist ute
på puber – og jeg ville ha spist nesten bare fisk. Jeg ville sjølvsagt bodd
ute ved sjøen slik at jeg kunne bade
eller gå tur langs strendene. Så skulle
jeg av og til få besøk av gode venner
slik at vi kunne prate og hygge oss…
Kirkebladet takker Robert for praten og ønsker han god tur når han nå
setter kursen for Spania. Vi håper at
han i de ukene han skal være der,
kan få opplevd i hvert fall noe av det
han kunne ønske seg i løpet av en
fri-måned. Takk for praten, - god
tur!

Tilbakeblikk på Kilen
• Ingebjørg Finstad
For en god del år siden ble det på Kilen
bedehus arrangert en fest der både
daværende og utflyttete kilefolk var
invitert.
Festen ble en fin opplevelse. Nylig
ble den fulgt opp av et liknende arrangement med tilbakeblikk på tidligere
tider i Kilen.
Begge gangene ble festen innledet
med et dikt av Edith Kaasa hvor hun
poetisk skildrer sin oppvekst på dette
lille tettstedet. Diktet ble etterfulgt av
et tilbakeblikk på tidligere tiders liv og
virke i denne forstaden til Kragerø by.
Redaksjonen i «Vi Snakkes» har bedt
meg gjengi noen stubber.

Mellomkrigsåra
Hvor ble det av lekeplassene
Og alle utedassene
Og alle brønnene
Og alle tønnene
Og de trette føttene
Som bar de tunge bøttene
Inn i sitt hus og hjem
Og suslebøttene ut igjen?
Hvor ble det av de slitne konene
Med de skrøpelige kjøredoningene
(utrangerte barnevogner)
Som de dro langs de støvete veiene
Opp i de nærmeste heiene
På jakt etter kongler og kvist og kvast
Til de ble til et skikkelige kjempelass
Som de trillet av sted til sitt hjem
For der å anvende dem
For rett å få til En skikkelig ild
For å lage sin mat I gryter og fat

il barn og til mann
Når han Nådde fram
I sin pram Fra Mac Adam
ller fra jobben På Gulodden.

Kilen Bedehus
Hva blir det med Kilen bedehus
Som nærmer seg 100 år?
Det faller nok ikke så lett i grus
Da det trygt på grunnfjellet står
Innvendig er det i finfin stand
Men utvendig tæret av tidens tann.
De brave menn og initiativtakere
Som fikk slik fart på byggesakene
Har fått sin rettmessige ærespris
Idet de ble hedret på sømmelig vis
Der de henger så strunkne og stramme
Hver og en i både glass og ramme.
Med alvor i blikket skuer de ned
Og våker over all virksomhet
Går sømmelig for seg på dette sted.
Men er det noe som minner
Om alle de flittige kvinner
Som dagen lang
Holdt hjula i gang?
De ordnet og greide
Vasket og feide,
Sopte og rakte,
Kokte og bakte.
Og hva var det mer de gjorde?
Jo, de samlet de små og de store
Til barnelag og til søndagsskole.
En ble hedret med foto i ramme,
Men ikke plassert i den samme
Store og rommelig hall,
Men tvert i mot, i den lille sal!
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Butikkene i Kilen
Det er trist å måtte si
At de er borte og forbi
Butikken til Arnold, Betsy og Randi.
Og hvor ble det av alle bakerne
Med de velsmakende
Pepperkakene?
I stedet fikk vi han Jan,
En skikkelig supermann.
Der far du alt det du trenger
Om du bare har kredittkort og penger.
Men du får ikke gulrot med jord
Og kandissukker på snor.
Og slett ikke vørterkake
Og spekesild i lake.
Selv kongen av Danmark er vekk
Sammen med kremmerhusknekk.
Og ikke får du nå heller
Ett øres karameller!
Når de siste kundene gikk
Fra Randis kolonialbutikk,
Møttes kileklikken
Utenfor butikken.
Rundt kassa der på tråkka
Guttene seg flokka.
Med skarpe blikk som lyn
De flittig observerte
Og dessuten kommenterte
Mens de sjikanerte
Alle som spaserte
På vei til by’n!

Frysjåhall
Mens åra gikk, og det med tiden led
Fikk ungdom i Kilen sitt samlingssted
Som bar det edle navn Frysjåhall
Hvor de møttes til sine danseball.
Stedet var ikke noe lokale,
Men kun en plett i skogens sale
Der stubb og stein
ble fjernet «en masse»
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For å skape en skikkelig danseplass
Man hadde ikke no’ band
ei heller orkester
Til disse skogens dansefester.
Tribunen var kun en kampestein
Hvor musikanten brukte å leire seg.
Og ungdommen danset til tonene til
Hans torader eller hans enkle munnspill.
Og den tids dansetrender
Var tango, vals og reilender.
Denne populære danseplass
Møysommelig opparbeidd
med muskelkraft
Av mange villige hender
Til kvinner så vel som menner,
Ble her forleden kveld
Ved et kraftig dynamittsmell
Som sprutet stein og jord
Og slettet alle spor
Til det stolte Frysjåhall
Og voldte dets totale fall.
Frysjåhall hadde å fjerne seg
Til fordel for en innfartsvei!

Kilens framtid
Når denne nye innfartsveien
Forsvinner inn i mørke heien
Vil de mange trafikkanter
Fra både nær og fjerne kanter
Ikke oppleve å få se
Dette idylliske, lille sted
Som ligger lunt rundt fjordens arm
Og bærer Kilen som sitt navn.
Mens gamleveien nok vil bli
Lik en rolig, fredfull stil
Hvor en kan gå bedagelig
Blir Kilen liggende, tror jeg,
Utenfor all allfarvei
Som en ukjent liten ø
I utkanten av Kragerø.

Til medlemmer av
Kragerø menighet
• Harald Monsen

Selv om vi har en statskirke hvor det offentlige dekker mye
av utgiftene, har menigheten store utgifter som må dekkes
av innsamlede midler
Diakoni
For bedre å kunne ivareta menighetens
diakonale oppgave, har fellesrådet ansatt soknediakon med virkeområde i
Kragerø prestegjeld. Den største delen
av arbeidet er lagt til Kragerø menighet.
Dette har vært mulig takket være bruk
av renteinntekter fra Ebba Gjerdes minnefond.
Likevel koster det vår menighet ca.
kr.40.000,- i året i tillegg for å dekke opp
vår andel av lønnsutgiftene.
Som kristen kirke har vi et stort ansvar på dette området. Menighetsrådet
ser det derfor som svært viktig at
diakonstillingen kan opprettholdes.

Ungdomsarbeid
Menighetens ungdomsarbeid skjer først
og fremst gjennom konfirmantarbeidet
og de to jentekora. Vi ser også på det
arbeidet som Normisjon driver på bedehuset som en del av vår menighets
ungdomsarbeid.
For å få hjelp til arbeidet blant konfirmantene, og samtidig støtte ungdomsarbeidet på bedehuset, har menighets-

rådet vedtatt å gi økonomisk støtte til å
lønne en musikksekretær i halv stilling. Menighetens del er på kr.25.000,i året.
I tillegg til disse to stillingene, koster
driften av de forskjellige virksomhetene mye.
Utgifter i forbindelse med konfirmantarbeid, temakvelder, utdeling av
min kirkebok til 4 åringer og annet
undervisningsopplegg, pluss en rekke
andre arrangementer i menighetens
regi, er budsjettert med ca.kr.25.000,-.
Her er ikke tatt med alt det som kirkens
kulturfellesskap arrangerer, og som
dekkes over eget budsjett.
Menighetsrådet har også små og store
utgifter til annonsering, blomster, forskjellige driftsmateriell samt en rekke
gode formål vi gjerne vil støtte. Aktiviteten er i stor grad avhengig av midler
vi har til disposisjon.
Menighetsrådet har også i perioder
lønnet en sivilarbeider til å tjenestegjøre i menigheten. Hans arbeid har i
første rekke vært rettet mot ungdommen. Dette ser vi på som et

Ö
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positivt bidrag, og ønsket om
en ny sivilarbeider er absolutt
tilstede.

Ofringer
Den våkne kirkegjenger har muligens
lagt merke til at antall ofringer til
menighetsarbeidet har økt de senere
årene. Dette har vært helt nødvendig,
selv om det har gått på bekostning av
mange andre offersøknader vi gjerne
skulle ha imøtekommet.
Til tross for dette må menighetsrådet stadig lete etter penger for å
dekke løpende utgifter.
Vi ønsker å være en aktiv menighet,
noe vi mener vi er, men det er tungt til
stadighet å streve med å få det økonomiske på plass.

Givertjeneste
Det er derfor satt igang en givertjeneste i menigheten som skal hjelpe
oss til å holde aktiviteten oppe. En del
har allerede tegnet seg som faste givere, men vi trenger mange flere.
Menighetsrådets utfordring til deg er
derfor å bli en fast giver med et fritt
valgt beløp som trekkes direkte fra
din konto en gang i måneden. Vi har
tillatt oss å foreslå kr. 200,-, men størrelsen på beløpet bestemmer selvfølgelig du.
Ser du deg i stand til dette, ber vi
deg gå innom banken din og skrive
under på en fullmakt om månedlige
overføringer til Kragerø menighets
givertjeneste. Kontonummeret er:
2655.56.29574
Arbeidet i vår egen menighet er vår
største utfordring, og menighetsrådet
takker deg for din støtte til dette viktige arbeidet.

16 Vi snakkes

Nye tak for
Litauen
• Halvor Halvorsen

Mange muligheter for deg
til å hjelpe
Det nærmer seg jul igjen, og dermed tid
til ny kraftinnsats for Litauenhjelpen
Inger Bekkevik og hennes nærmeste
hjelpere står på kontinuerlig med innsamling av klær og penger, og med
flere hjelpesendinger til byen Pasvalys
i Litauen hvert år.
Og så får vi andre anledning til å
være med i visse perioder. Særlig aktuelt er det nå, slik at våre gaver rekker
«julelasset», og er med på å gjøre høytiden lysere for våre medmennesker
der borte.
Vi viser her bilder av en familie på
femti Pasvalys. Får du ikke lyst til å
gjøre noe for dem?
Grovt sett er det tre ting vi kan bidra
med:
Penger, bl.a. til innkjøp av mat i Litauen. En får mer for pengene der.
Klær, brukte og gode, og gjerne
varme, er det alltid behov for.
Gavepakker til barn og voksne,
innholdende nye plagg, godter og leker. Husk å skrive utenpå hvem pakkene passer for, f.eks. «Jente ca. 10 år».
Vi minner om at Litauenhjelpen vil
stå i fokus i Støle kirke 19/10, på Skarbo
bedehus 7/11, i Hellekirken 9/11 og i
Kragerø kirke 16/11.

Ellers vil det nok
også bli besøk i
barnehager og
skoler i den nærmeste framtid.
Men utenom
disse arrangementene kan hver
enkelt av oss gi
når det passer:
Penger - på konto
2708.10.36263.

Klær og gavepakker hjemme hos Inger
Bekkevik, Hestehagen
20 B. Ring gjerne på forhånd: 35.98.17.72 eller
95.26.90.24. Følg opp
denne gode saken!
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Døpte
Kragerø kirke
22.06
22.06
06.07
22.07
03.08
03.08
24.08
24.08
31.08
21.09
21.09
21.09
21.09

Mikkel Brådland Nicolaysen
Frida Bryntesen
Olivia Loretta Bakke
Magnus Ramberg
Calina Michelle Bjørnsen
Andreas Grændsen Ellegård
Guro Skauen Isaksen
Ihne Louise Aabakk Knudsen
Mikkel Fosso Jørgensen
Tobias Holm Thorjussen
Kaspar Sigstad Jørgensen
Jonas Nilsen
Oskar Siqveland Bårøy

Støle kirke
07.09 Maria Bjørkkjær Valvik

Skåtøy kirke
13.07 Noel Løvstad

Kirkens
SOS

35 52 70 90
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Vigde
Kragerø
28.06 Bjørn Thomas Løvstad og
Michele Pereira Dantas
28.06 Jan Borgen og Stine Brubak
12.07 Odd Kåre Røstberg og Merethe Næss
15.07 Olav Haugholt og Tonje Kristensen
19.07 Robert Hellermyr og Inger Alette Nesse
02.08 Torben Alfred Løkås og
Nathalie Bohmann
02.08 Thomas Øyvang og
Hanne Guro Carlsen
23.08 Cato Giil Eliassen og Liv Sagatun
13.09 Michael Fredrick Kvilaas og
Siv Christel Bråthen
20.09 Tore Rendtler og
Linda Beate Vindfjell

Støle
28.06 Georg Aksel Berdal Gangnæs og
Karoline Perminow Sagen
05.07 Toralv Kjendal Barland og
Marie Therese Christiansen
26.07 Karl Morten Sandvik og
Katja Irmeli Tavio
09.08 Inge Holtan Saga og
Andrea Marie Aarak

Skåtøy
26.06 Kai Johansen og
Anne Randers – Pehrsson
12.07 Kjell Magne Aasen og Bente Bakken
02.08 Christian Arentz og Sally Graham
02.08 Arne – Olav Løkstad og
Hege Johannessen
09.08 Michael Danielsen og Kathrine Kleven
Kirkelig velsignelse av borgelig ekteskap:
09.08 Jan – Marcel Garo og
Eira Elisabeth Flaa
23.08 Øystein Eek og Anita Torvund
26.08 Roy Martin Pedersen og Kari Thistel
06.07 Frank Werner Andersen og
Marion Dalane

Døde
Kragerø.
05.06 Thor Ole Hauki
08.06 Ellinor Jacobsen
11.06 Rolf Gundersen
13.06 Solveig Mona Nilsen
16.06 Anne Grethe Clemensen
23.06 Andrea Stärk
24.06 Astrid Jørgensen
03.07 Bjarne Rennemo
07.07 Anders Lundstrøm
07.07 Helbjørg Gjerde
11.07 Leif Bernhardt Børresen
23.07 Harald Obrestad
30.07 Thorleif Nilsen
31.07 Rolf Hjallum
31.07 Valborg Otilie Dalene
04.08 Margot Johanne Brubakken
08.08 Borghild Landaas
18.08 Borgar Jarandsen
13.07 Roar Gunnar Bjørnsen
29.08 Jenny Rennemo
02.09 Astrid Kristine Svarva
13.08 Nils Oskar Olsen

Skåtøy
10.06 Lonny Margrethe Evensen
12.07 Halfdan Schulze
17.07 Bjørg Thorsen
20.07 Monica Hanssen
10.08 Kåre Herman Andresen
16.09 Bergljot Bråthen

Levangsheia
14.08 Lilly Laurine Bruntangen

Andaktstelefonen
35 98 12 85

Kragerø menighetskontor
Rådhuset 3770 Kragerø 35 98 62 00
Sekretær Berit Daland 35 98 63 61
Sokneprest Leif Westermoen 35 98 63 62
privat 35 98 18 15
Kapellan Harald Monsen 35 98 63 60
privat 35 98 17 49
Diakon Emly Strat 35 98 62 11 - 992 68 298
privat: 37 15 86 00

Kirkevergen
Rådhuset 3770 Kragerø
Jon Arne Torp 36 98 63 64 - 952 56 659
privat 35 98 21 22

Menighetsrådslederne
Kragerø: Rose-Mari Jørstad 35 98 08 67
Levangsheia: Signe Liv Lundheim
35 98 71 73
Skåtøy: Jonn Arvid Thorsen 35 99 13 57

Kragerø kirkelige fellesråd
Leder Håkon Langlo 35 98 82 48

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

Ta ansvar
for kirken
du hører til!
Send leserinnlegg! Ring inn spørsmål og meninger! Ring inn gode
ideer. Bestill intervju!
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Fulldistribusjon

19. oktober – 19. søndag etter pinse
Støle kirke kl.11.00
Mukulamesse. Harald Monsen og Inger Bekkevik. Julegaveinnsamling til Litauenhjelpen.
Kragerø kirke kl.11.00
Leif Westermoen. Dåp
26. oktober – Bots- og bededag
Kragerø kirke kl.11.00
Harald Monsen. Dåp
02. november – Allehelgensdag
Støle kirke kl.11.00
Leif Westermoen
Kragerø kirke kl.18.00
Leif Westermoen
09. november – 22. søndag etter pinse
Kragerø kirke kl.11.00
Leif Westermoen
Skåtøy kirke kl.11.30
Harald Monsen
16. november – 23. søndag etter pinse
Kragerø kirke kl.11.00
Harald Monsen. Dåp.
Støle kirke kl.19.00
Tomasmesse. Leif Westermoen
23. november – siste søndag i kirkeåret
Kragerø kirke kl.11.00
Harald Monsen
30. november – 1. søndag i advent
Kragerø kirke kl.11.00
Leif Westermoen
Kl.18.00: Korpskonsert
07. desember – 2. søndag i advent
Støle kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Monsen
Lørdag 13.desember
Støle kirke kl.18.00 Julekonsert

