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God tid!
Harald Monsen

satt oss: Etter storbandkonserten søndag kveld hadde
det vært liv og aktivitet i kirken kontinuerlig i 50 timer
i strekk, og mange hundre mennesker hadde vært innom kirken!
Programmet var mangfoldig, fra konserter, malekurs
med Tore Sveberg og Roy Hedmann, MER-gudstjeneste
for ungdom, Søndagsgudstjeneste med innlagt reise til
Madagaskar, overnatting og felles måltider i kirken.
Men noen kom også innom for å søke stillhet og ro,
lytte til musikk eller opplesning fra Bibelen. Hele Det
Nye Testamentet ble lest høyt i prestesakristiet. Lesningen startet kl. 00.00 natt til lørdag og ble avsluttet kl.
21 om kvelden. Det tok nøyaktig 21 timer, og nærmere
50 mennesker var med på høytlesningen! Stor honnør
til alle som var med, og særlig til ungdommene som
trofast leste seg gjennom hele natten!

«God tid» er en mangelvare for de fleste av
oss. God tid er en av de få tingene vi ikke kan
kjøpe. Om vi har «god» eller «dårlig» tid, handler ikke bare om mengden ledig tid, men om
kvaliteten på den tiden vi har til rådighet. Det
dreier seg om grunnleggende behov som opplevelsen av mening i tilværelsen, tilhørighet,
og fred i sinnet.
Vi i kirkeukekomiteen hadde tro på at kirken
kan gi opplevelser av god tid som mange flere
enn de faste kirkegjengerne kan ha utbytte av.
Og årets kirkeuke nådde det målet vi hadde

Her kommer en liten oppsummering av

Celebration-helgen vår
(19-21 november)
På fredag satt 35 spreke ungdommer
seg på bussen og dro til Nenset Kirke.
Vi kom opp og guttene begynte og
rigge opp lys, mens noen av jentene
var på skjekkern (noen gutter også
da – Haakon og Magnus bl.a... he
he...)
Celebration er en lovsangskveld
hvor man synger, danser, ser
på film og hører om Guds ord!!!
Det var ca. 150 stk der på fredagen. Klokken. 23 skulle Singspi
få lov til å slippe på scenen, vi
skulle ha en egen liten konsert.
Vi stilte opp med kor, komp, lyd, lys,
dans og film. Vi fikk stor respons, og
det var veldig gøy!!!
Neste dag var det tid for seminar.
Nesten hele Singspi dro på KRIKseminar på Gulset ungdomsskole.
Etter et par timers svetting fikk alle
en varm god dusj. Så var det middag.
Ikke noe å skryte av!
Så kom kvelden og det virkelige
showet begynte. Det var blant annet
åpen scene. Det hele avsluttet
med en heidundranes konsert av
sivilarbeiderne. Det var vår alles
kjære Martin Mathisen som hadde
samlet en gjeng av sivilarbeidere.
Søndag morgen var det gudstjeneste. Etter en helg med utrolig mye morro dro vi hjemmover.
Dette var et lite sammendrag av helgen... sett det sammen til en bedre
tekst!!! På forhånd takk!!!

Vennlig hilsen Haakon Sundbø...
og litt Ingun B

CD for foreldreløse barn
KPK
Et titalls norske artister er med på
cd-en «Like a Child» som er utgitt
Inntektene fra salget av platen
går til Strømmestiftelsens arbeid
blant foreldreløse barn i Uganda.
Tretten millioner barn i Afrika er
foreldreløse på grunn av HIV- og
aidsepidemien, og tallet er ventet
å stige til 40 millioner innen 2010.
På cd-en deltar blant andre Sissel
Kyrkjebø, Tor Endresen, Stephen
Ackles og Rune Larsen.

Velkommen til

«De ni lesninger»
(Festival of nine lessons and carols)
Leif Pettersen
I år er det tolvte gangen Kragerø
kantori gjennomfører de ni lesninger
som en del av de mange musikalske
innslag I kirka I tida før og omkring
jul.

Det nærmer seg en tradisjon.
Den har ikke oppstått her i Kragerø,
men stammer fra Truro i England.
Oppsettet er opprinnelig laget av
en av biskopene i Truro domkirke i

Vel møtt og god jul

n
kte
da
an

ca. 1880. Tekst og musikk knyttes så
nært som mulig til hverandre og gir
oss en gradvis overgang fra advent
til jul.
I anledning dette innlegget ble jeg
gjort oppmerksom på et par notiser
i et engelsk tidsskrift, som jeg synes
understreker interessen for produktet i England.
King`s College, Cambridge gjennom førte de ni lesninger første
gangen juleaften 1918, og i dag kan
man lese i annonsen at man bør stille
i kø før klokka ni om morgenen hvis
man vil inn på forestillingen klokka
tre om ettermiddagen, og i Westminster Abbey, London, anbefales man
å komme minst en og en halv time
før forestillingen starter for å sikre
seg sitteplass.
Kantoriets framføring av de ni
lesninger er muligens ikke helt på
høyde med framføringene i de store
katedralene, men gjennomfører det
hele etter samme modell.
Det er dessuten ikke bare kantoriet som deltar, men jentekoret og
innlånte musikere for anledningen
deltar hver for seg eller sammen
med kantoriet.
I tillegg deltar selvsagt publikum i
kjente og tradisjonelle julesanger.
Hele kirkerommet er tatt i bruk.
Prosesjoner, solosang, instrumentinnslag, dame og mannskor kommer
fra de merkeligste steder i kirka. Noe
som gjør at forestillingen skiller seg
ut fra en tradisjonell konsert der korene er noe mer stasjonære.
De ni lesninger sies å være en
stemningsfull og avstressende opplevelse i en hektisk tid. Enkeltpersoner fra et trofast publikum har
uttalt at de ni lesninger i Kragerø
er noe de må ha med seg, og at konserten så absolutt bidrar til å skape
den «gode, gamle julestemningen»
mange søker å oppnå.
Dette er selvfølgelig søt musikk
i ørene for oss som deltar i framføringen, og det skal samtidig sies
at forestillingen har vært godt besøkt
opp gjennom årene.
Det er kanskje ikke behov for å
stille i kø flere timer før konserten,
men de beste plassene går først.
I år vil det bli en forestilling i
Skåtøy kirke Tirsdag 14.12.2004
klokka 19:30.
Her vil dessverre ikke jentekoret
delta, men vi tror likevel det vil bli
en fin opplevelse for publikum.
Konserten i Kragerø kirke i år er
Søndag 19.12.2004 klokka 20:00.

Julen – vår lysfest
Sidsel van der Hagen
Da sa Gud:
Bli lys, og
det ble lys.
Så enkelt
og selvfølgelig beskrives
lysets tilblivelse på
Bibelens
første side.
Lyset var
en forutsetning for
den videre
skapelsen.
Lys/mørke – for de aller, aller
fleste av oss er valget lett. Vi
vet hvor vanskelig det er å
kave rundt i mørket og ikke
finne frem, ikke se hverandre,
ikke finne veien hjem. Vi kjenner angsten ligger på lur når alt
er ugjennomtrengelig og svart.
Klart vi velger lyset!
Det hender vi ikke ser at vi har
et valg. Vi føler oss som drivved
– overlatt til krefter vi ikke er
herre over. Det var dette Gud så.
Selv om Han hadde skapt lyset
før mennesket, gikk vi oss vill.
«Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som
sitter i dødsskyggens dal, over
dem skal lyset stråle.» (Jes.9, 2.)
Lenger ned i samme kapittel leser vi (v.6):«For et barn er oss
født, en sønn er oss gitt…»
Dette ble skrevet mange hundre år før Kristi fødsel. Det ser ut
som den første julen ble planlagt
i god tid! Noe av det Himmelske
lys var i ferd med å komme til
verden.
Og denne hendelsen var av
så stor betydning at Han som
regisserte det hele trengte lang
tid. Han valgte seg et folk og et
lite land i Midt-Østen. Han så
seg ut en ung kvinne av kong
Davids ætt. Og Han lot fødselen
skje i en stall. Så fjernt fra våre
sterile fødestuer som det er mulig
å tenke seg.

Hvorfor i
all verden
kunne ikke Den Allmektige i
det minste
sørge for
hygieniske
forhold?
I en stall
er der både
møkk og
bakterier.
Var det
noe Han
ønsket å si
oss siden Han ikke heller valgte et slott til dette lille Himmelbarnet?
Inkarnasjonen. Helt ned i det
dypest menneskelige, i det fattigste og ynkeligste. Slik ville Han at
Hans Sønn skulle tre inn i verden.
Det er som om Han på nytt ville
si: «Bli lys!» Men nå sendte Han
sin guddommelige lysstråle inn i
en liten menneskekropp!
Den lille i krybben ble voksen.
Han hadde en spesiell omsorg for
de menneskene som ikke klarte
seg så godt i samfunnet. Gang på
gang tok han deres parti.
Ja, han identifiserte seg så
sterkt med de svakeste at han
omtaler de sultne, de tørste,
de fremmede de syke osv. som
jeg:
«Jeg var sulten, og dere ga meg
mat. Jeg var tørst, og dere ga meg
å drikke…» (Matt.25,35ff.) Han
sier også rett ut at «Alt dere
gjorde mot en av disse mine
minste brødre, det gjorde dere
mot meg.»
Det er mitt ønske, ikke bare
for julen, men for hver dag, at
vi lever så nær dette Guds Lys
at vi blir i stand til å se våre
medmennesker, og gi av vår tid
og vår oppmerksomhet og vår
materielle overflod.
Vi trenger «Lyset fra Det høye»
og vi trenger hverandre!
Alle gode ønsker for julen!

Nytt fra Heia
Elen Bjørkkjær
Leder i Levangsheia menighetsråd, Signe-Liv Lundheim, er stolt over det
arbeidet som er utført rundt Støle kirke. Som kjent er det blitt gitt et større
pengebeløp som skal benyttes til å stelle med utearealet rundt kirken vår.
Giverens ønske var at det skulle lages en vei, slik at en kunne gå rundt
kirken, sier Signe-Liv. Nå er dette arbeidet gjort, og det skal bli spennende
å se hvordan området vil ta seg ut i en vakker vårdrakt.

Bekjennelser
Bok skrevet av en av Ambrosius mest kjente elever, Aurelius Augustinus (354 - 430)
«Stor og høylovet være du,
Herre, stor er din kraft og uendelig din visdom! Og deg vil et
menneske prise, et menneske
– en ubetydelig liten del av din
skapning, et menneske som i
seg bærer sin død, vitnespyrdet
om sin synd, vitnespyrdet om at
du står de hovmodige imot. Ja,
også et menneske vil prise deg,
fordi du har skapt oss til deg, og
vårt hjerte er urolig til det finner
hvile i deg»
«Slik begynner en bok som ikke
har sin like i verden og som blir
regnet som historiens første
selvbiografi», skriver Ivar Welle
i boken Kirkens historie.

Misjon. Inne i den fine trekirken
har det vært forskjellige aktiviteter i
høst. Normisjon hadde basar der og
fikk inn kr.14 000.- Jostein Gjærum
deltok.
Årets konfirmanter og Gullkonfirmantene har hatt sine treff i kirken
og vår nye organist er heldigvis på
plass. Fin mottagelse får vi når vi
kommer til kirken, og kaffe m.m. får
vi etter gudstjenesten.
Dypdykk i barnelærdommen. Vi
har i høst hatt tre forelesninger fra
Harald Kaasa Hammer og Kjetil
Vestel Hagas bok: Voksenkatekismen, øvelse i tro, håp og kjærlighet.
Mellom forelesningene har vi gruppemøter i hjemmene.
Ungdomsklubben har sine treff
på Støle. Det meldes om god deltagelse.
Barne-og Ungdomskoret øver til
julekonserten . De viser stor entusiasme og gleder seg til jul. Menigheten
gleder seg også til å høre fin sang og
spill og ikke minst å høre Kragerø
Mannskor med Kjell som dirigent
og alle dere andre som skal delta
på konserten.

Hjertelig velkommen skal dere
være!
Søndagsskolen har sine faste møtedager i menighetshuset. Avslutning
med litt ekstra blir 28. nov.
Julegranen tennes ved omsorgsboligene 28. nov. Samarbeid mellom Pensjonistforeningen og årets
konfirmanter. Vi har en samling inne

fra kl. 16.00 da vi får underholdning, sang og musikk av årets konfirmanter sammen med pensjonister
fra Levangsheia. Det blir servering!
Kl. 18.00 tenner vi lysene på de to
granene Tore har satt opp utenfor
omsorgsboligene. Alle er hjertelig
velkommen til å være med på utearrangementet!

En liten høstvise

Tone: «Jeg plukker fløylsgræs …»
Denne sangen ble laget til en festkveld for pensjonister nå i høst. Tonen,
som den danske musikeren Knud Vad-Thomsen har laget, ble til i 1905.
Dessverre faller visst denne mollstemte melodien noen «tungt for brystet»
nå til dags, men prøv likevel. Den er jo så vakker!
Sangen er en hilsen til alle pensjonister i kommunen med ønske om en
fredelig jule- og nyttårshelg med familie og venner.
Når blader faller og høsten kommer –
da tennes vemodet i vårt sinn,
vi ser tilbake på sol og sommer –
og aner alderens lette trinn…
Vi teller dager, vi teller netter,
vi teller uker til neste vår, men vet så vel, når vi tenker etter,
at ubønnhørlig vår livsdag går.
Men så en morgen er alt forandret
og livet kjennes så sant og rett,
en ukjent mester har stille vandret
og rørt naturen med sin palett.
Det stråler mot oss i lysnyanser,
en fargejubel i hellig ild, og munnen smiler – og sinnet danser –
å, for en lykke å være til!
Da er det fint a få være venner
og leve sammen på denne jord,
da møtes øyne, - da møtes hender,
og hjertet banker – og håpet gror!
Vi ser et løfte i fargegløden,
et vennlig kjærtegn mot livets kveld,
vi ser en himmel bak aftenrøden,
vi ser en mester – som vil oss vel…

Folkefrelsar, til oss kom
Denne salmen stå på nr. 1 i vår kirkes salmebok. Den ble skrevet av
Ambrosius, (339 – 397) som ble valgt til biskop i Milano i året 374. Han
var kirkelærer og hadde, blant mange, også Augustin som sin elev.
Mest kjent er Ambrosius som opphavsmann til vekselsangen mellom
kor og kirkens menighet. Han var selv salmedikter, men få av hans
salmer har fått plass i vår salmebok.
«Folkefrelsar, til oss kom». ble oversatt til tysk av Martin Luther i 1524
og til nynorsk av Bernt Støylen for snart 100 år siden. Bernt Støylen
har mer enn 70 selvskrevne eller oversatte salmer i salmeboka vår.
Folkefrelsar, til oss kom, fødd av møy i armodsdom!
Heile verdi undrast på kvi du såleis koma må.
Herrens under her me ser. Ved Guds Ande dette skjer.
Livsens ord frå himmerik vert i kjøt og blod oss lik.
Utan synd han boren er som all synd for verdi ber.
Han er både Gud og mann, alle folk han frelse kan.
Frå Gud Fader kom han her, heim til Gud hans vegar ber,
Ned han for til helheims land, oppfor til Guds høgre hand.
Du som er Gud Fader lik, ver i vanmakt sigerrik!
Med din Guddoms velde kom, styrk oss i vår armodsdom!
Klårt di krubbe skina kan, ljoset nytt i natta rann,
Naud og natt til ende er, trui alltid ljoset ser.
Lov og takk, du Herre kjær, som til verdi komen er!
Fader god og Ande blid, lov og takk til evig tid.

…og kunnskap
skal gjøre deg
glad
Min sønn, ta i mot mine ord,
og ta vare på mine bud,
så du lytter til visdommen
med hele ditt sinn.
Ja, bare kall på forstanden,
og rop med høy røst
etter innsikt.
Let etter den
som om det var sølv,
grundig som når en graver
etter skatter.
Da skal du skjønne
hva gudsfrykt er,
og vinne kjennskap til Gud.
For det er Herren
som gir visdom,
kunnskap og innsikt
går ut fra Hans munn.
Han lar de rettsindige
ha fremgang
og er et skjold
for den som er hel i sin ferd.
Han verner de stier
hvor retten rår,
og vokter veien
for sine fromme.
Da skal du skjønne deg
på rettferd og rett,
på rettsinn
og all god framferd.
For du får visdom i hjertet,
og kunnskap
skal gjøre deg glad.
Slik står det i Salomos ordspråk
kap. 2.

Kirken er god
på dåp
KPK
Foreldre til dåpsbarn synes kirken
er god på dåp. De opplever dåpsgudstjenesten og møtet med presten som
positivt.
Det viser en større undersøkelse
som akademilektor Rune Øystese
har gjort i Bjørgvin bispedømme på
initiativ fra bispedømmerådet. 300
foreldre er spurt.
På alle spørsmål som belyser
foreldrenes opplevelse av dåpsgudstjenesten og forberedelsen til
denne, er det over 70 prosent som
velger ett av de to mest positive alternativene.

En kristen kan
aldri bli martyr

ved å drepe
andre
Av Torbjørn Greipsland, KPK
For en tid tilbake ba en imam for palestinernes president Arafat. Han ba
ikke om at han skulle fa et langt liv,
men at han skulle bli martyr for Allah.
Er det ulike oppfatninger av det å dø
i strid i kristendom og islam? Vi spør
generalsekretær Gunnleik Seierstad i
Det Norske Bibelselskap.
- I bibelsk mening betyr en martyr
et vitne, et blodvitne, en som dør fordi andre tar livet av ham fordi han
fastholder bekjennelsen til Jesus.
Ifølge Bibelen kan en kristen aldri
bli martyr ved å drepe andre.
I Åpenbaringen 12,11 leser vi om
kristne som seirer over Satan, ikke
ved å drepe andre, men «de har seiret
over ham i kraft av Lammets blod og
det ord de vitnet om; de hadde ikke sitt
liv så kjært at de ikke ville gå i døden».
Alle sanne martyrer, også i dag, mister
livet fordi de følger Jesus og går samme
vei han gikk, fredens vei.
I islam ble nok også ordet «martyr»
brukt i betydningen et blodvitne helt
fra starten. Men begrepet har nok mye
vært knyttet til «hellig krig», selv om
denne krigen av mange har vært tolket
som en forsvars-krig. Hovedsaken er
kanskje ikke de ekstreme fundamentalister som lover sine selvmordsbombere at de skal bli «martyrer»,
helter som gå rett til paradis. Selvmord
er egentlig ikke tillatt i islam, men en
økende gruppe muslimer, særlig unge,
mener at konflikten om Palestina og
krigssituasjonen generelt setter alle
normale etiske lover ut av kraft, slik
at en må godta at også uskyldige barn
og kvinner blir drept.
For mange muslimer er profeten
Muhammeds store militære og politiske fremgang et bevis på at han var
den største av alle profeter, større
enn både Moses og Jesus. Da blir det
også forståelig at flere hundreår med
politisk tilbakegang skaper fornyelsesbevegelser. For eksempel et brorskap
med følgende slagord: «Allah er vår
hersker, Profeten er vår leder, Koranen
er vår grunnlov, Den hellige krig (jihad)
er vår plikt, døden på Allahs vei er vårt
høyeste begjær».

Slående motsetning
- Hva med å sammenligne Muhammed
med Jesus?
- For oss som tror at Jesus er Guds
Sønn og frelser er det ikke så naturlig
å sammenligne ham med Muhammed,
men for muslimer er en sammenligning
helt naturlig.
Kontrasten mellom Jesus, som
gikk lidelsens vei til korset og elsket
sine fiender til det siste, og profeten
Muhammed som vant sin seier ved
makt og våpen, er slående. Mange
muslimer spør om ikke Jesus likevel
representerer håpet og kjærligheten i
en verden som stadig synker dypere
ned i hat og vold.
Samtidig vet muslimene meget godt
det vi også burde vite, at mange kristne
gjennom historien har oppført seg slik
fundamentalistiske muslimer oppfører
seg i dag. Vi kan bare åpne Snorre og
lese om Sigurd Jorsalfar, eller lese i
Grimbergs Verdenshistorie hvordan
korsfarene drepte kvinner og barn i
Jerusalem. I den «kristne» korstogsideen lå det en helt ubibelsk forståelse
av hva Gud har kalt oss til. Jeg blir
bedrøvet når jeg møter kristne i dag
som tror at vi skal «vinne» over islam

ved militære og politiske midler, sier
Seierstad.
Ivrige
- Muslimene er svært ivrige etter å utbre
sin tro og praktisere den. Hva tror du
er hovedgrunnen til det?
- Det skyldes nok at de er overbevist om sin tro som den rette. De fleste
muslimer er også flinkere til å undervise sine barn enn vi kristne ofte er. De
skammer seg ikke over sin tro.
- Hvorfor mener du kristne skammer
seg over sin tro, mens muslimene ikke
gjør det?
- Jeg sier ikke at alle kristne skammer
seg over sin tro, selv om du og jeg ofte
er feige. De siste årene har langt flere
muslimer tatt i mot evangeliet enn det
var i siste del av det tjuende århundre.
Mange av mine venner i Midtøsten er
uredde vitner om Jesus i sitt liv og gjennom sine ord. Avisen Le Monde spurte
erkebiskop Henri Tessier om han tok
sikte på å bli martyr siden han ikke
ville forlate Algerie etter at 13 nonner
og prester var blitt drept i første del av
1990tallet: «Man kan ikke velge å bli
martyr», svarte biskopen, «men man
kan velge å tjene det folk man elsker»,
forteller Gunnleik Seierstad.

Trosopplæring i en ny tid
Torun Pedersen
undervisningsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme
I 1969 ble det sagt i en stortingsmelding
at kirken ikke lenger kan regne skolens kristendomsundervisning som sin
dåpsopplæring. Da det nye KRL-faget
kom i 1997 ble dette enda tydeligere.
KRL-faget er et fag som skal formidle
kunnskap om flere forskjellige trosretninger og kan ikke på samme måte som
før formidle tro og skape en tilhørighet
til kristendommen.
Dette har Stortinget tatt konsekvensen av og sagt at hvert trossamfunn nå
må lage sin egen trosopplæring og de
vil gi økonomisk støtte til dette. Derfor
står vi foran et spennende prosjekt i
Den Norske kirke: Det skal lages en
trosopplæringsreform der vi ønsker å
nå alle de døpte barna med en mer systematisk trosopplæring. Dette handler
ikke bare om kunnskap, men om å gi
barna et miljø der tro og trygg identitet
i Kristus - kan utvikles.
Men skal vi få dette til, så må vi
gjøre det i samarbeid med hjemmet.
Vi må finne de nye grepene som gjør
at foreldrene vil si: «Ja , dette vil vi at
barna våre skal være med på.»
Foreldrene vil alltid være de beste
dåpslærere for barnet. Aftenbønnen

ved sengekanten formidler nærhet
mellom foreldre og barn og skaper
nærhet til Gud.
All forskning viser at foreldrenes
betydning som formidlere av tro er
uvurderlig. Det handler ikke om den
skråsikre tro som kan alle svarene,
men viktigere er den usikre tro som
vender seg til Gud med undring og med
mange ubesvarte spørsmål.
Kirkens oppgave blir å stå sammen
med foreldrene i denne oppgaven, gi
gode impulser og lage et felles erfarings- og læringsmiljø i kirken der dåpsfamiliene kan komme med barna sine.
Det finnes gode tilbud allerede i dag
i mange menigheter. Kirken ønsker
å være hjemmet rundt alle hjem og
ønsker dere som familier velkommen
til kirken.
En av de tingene som nå er utviklet
er engelen som kommer med en aftenbønn til alle dåpsfamilier. Det er
en gave fra biskopen til dere som nå
står i ferd med å døpe barna deres. Vi
håper at engelen vil henge over senga
i mange hjem og at mange foreldre vil
be kveldsbønn med barna sine. Det er
en god investering.

«Jeg har en engel som
passer på meg ...»
Olav A. Drevland
Etter det undertegnede kan erindre,
er det en sang som inneholder disse
ordene. Det er sikkert ganske mange
som føler at de lever under den type
høyere bevoktning som dette lille
utsagnet gir uttrykk for; – av og til
treffer man på mennesker som har
opplevd nettopp det som en sterk og
nærværende realitet. «Vi snakkes»
har møtt Arild Danielsen, – 43 år,
singel, født og oppvokst i Mandal, de
siste tolv åra bosatt i Kragerø.
Arild beretter om tidligere tiders
liv som gitarist og vokalist i dansebandet Sørlands-rallarne fra Arendal, han forteller om utdanning og
praksis som hjelpepleier og aktivitør
– og han kommer inn på hvordan
sjukdom, – leddgikt og epilepsi –,
gradvis har tvunget han til å slutte
både som musiker og yrkesutøver.
Flere operasjoner «for å gjøre noe
med leddgikta», allerede fra 20-årsalderen, har – sammen med mye vondt
– vært ganske så krevende å forholde
seg til. – Men, sier Arild, – epilepsien
har vært mye verre å hanskes med,
for anfallene kommer som kastet på
meg, jeg har ingen forutanelse om at
jeg skal bli akutt sjuk, så det hender
ofte at jeg ramler og slår meg så jeg
blør og skader meg. De rundt meg
kan bli ganske redde når dette skjer,
men jeg sjølv vet jo av gode grunner
ikke hvor ille det tar seg ut ...

Arild forteller videre at han for
nesten ett års tid siden skulle reise til Betanien sykehus for videre
utredning av leddgikta.
– Jeg følte meg alene og redd, – jeg
tenkte både på bussturen, på møtet
med sykehuset og på hva utredningene kunne ha å fortelle meg. Sove
fikk jeg ikke, så allerede ved 04-tida
på morgenen satt jeg og kikka ut av
vinduet.
Først klokka 07 skulle bussen til
Skien gå, – jeg kjente meg utafor og
ganske så nedfor og engstelig. Redd
for å få epilepsianfall var jeg også,
for jeg vet at det lett kommer når jeg
utsettes for påkjenninger....
Idet jeg sitter og ser ut av vinduet,
kommer plutselig noen ord til meg
– i form av et enkelt dikt. Diktet bare
plutselig var der, uten at jeg sjølv
behøvde å grunne over hvordan det
skulle bli eller leite etter de rette
orda. Jeg tok penn og papir fatt, og
i stor heftighet og som ved automatisk skrift satte jeg ordene ned på
papir:
Engelen
Når natten kommer
og stjernene tennes
En beskyttende engel
til ditt vindu sendes
Gud er glad i deg

og beviset er
din beskyttende engel
er alltid nær
– Jeg kjente ordene som en direkte
melding til meg fra Gud, – en konkret
hjelp i en situasjon som fortonte seg
vanskelig for meg.
– Ordene om at jeg hadde en engel
som passet på meg, opplevde seg som
absolutt sanne. Og da var jo alt greit,
jeg hadde ikke noe å være redd for
eller noe å grue meg for. Jeg kunne
hvile i at «jeg blir passet på av en
beskyttende engel», – jeg kunne
legge av meg uroen og angsten og
trygt begi meg avgårde til Betanien
sykehus.
Arild avrunder samtalen med «Vi
snakkes» med å fortelle at han fortsatt plages av sjukdom og at livet
dermed ikke alltid er så greit.
Bevisstheten og vissheten om den
beskyttende engelen, kjenner han
likevel fortsatt som en hjelp i livet
sitt.

Lær meg å telle mine dager
Gud, lær meg å telle mine dager
Du gjør meg så fredfull og så glad
Jeg vet at du hører hvis jeg klager
Din trøst er det beste jeg kan ha

Så ta da min syndeskyld min Skaper
og gi at jeg alltid finner fred
Jeg vet at du Herre aldri taper
Og hvor jeg enn går - du følger med

Så lær meg å se du er den Store
som tilgir en synder hver en gang
Ha takk for jeg bad min bønn og torde
å blottlegge alt som var min trang

Det er jo så vakkert at du hører
min daglige bønn som er til deg
Du lytter og åpner dine dører
Jeg håper du alltid elsker meg

Så lær meg at du er alltid rede
for bønner jeg fredfull måtte ha
Og lær meg at du er bare glede
min tanke for deg det gjør meg glad

Så lær meg å telle mine dager
gi visdom i hjertet som forstår
Ved himmelens port er skjønne hager
der finner jeg veien mens jeg går –

Sølvi

Organist

og menneske
Jonn Arvid Thorsen
Hun er født og oppvokst i Farsund
– og fra Søndre Land sendte hun
søknad på – og fikk – organiststilling både i øyriket Røst og i øyriket
Kragerø. Så den nye organisten på
Skåtøy og Levangsheia – Sidsel van
der Hagen ble nok dratt tilbake til
kystkulturen.
– Hvorfor søkte du til Kragerø?
– Fordi jeg hadde veldig lyst til å
komme nærmere havet.
– Du valgte å leie hus på Skåtøy?
– Ja når jeg først skulle være ved
sjøen, er det greit å ha sjø på alle
kanter, smiler hun. – Det er et greit
hus, og jeg kan greie meg uten bil.
Hun er båtvant – det følger båt med
huset – og hun kvier seg ikke for et
kaldt bad.
– Alarmen gikk i Skåtøy kirke
forleden.
Hun smiler.

– Jeg ble innelåst i kirken
mens jeg satt og øvde på
orgelet etter gudstjenesten.
Så da jeg skulle gå ned fra
galleriet gikk alarmen – og
døra lot seg ikke låse opp
fra innsida.
Hun forteller også om at
døra til toalettet på Skåtøy
kafe gikk i vranglås bak
henne da hun alene skulle
prøve pianoet før hun skulle spille
på menighetspuben.
Hun taklet de låste dørene med en
sinnsro som man bare kan misunne
henne. Men hun er tilhenger av åpne
dører.
– Jeg er opptatt av at kirken ikke
bare skal være for de pene og pyntelige. Det er godt med spontanitet. I
Søndre Land kan vi oppleve at mennesker med psykisk utviklingshem-

ming blir revet med og
kommer med høylytte
kommentarer under
gudstjenesten. Det
må vi tåle. Samtidig
som vi er i et hellig
rom – med en hellig
Gud.
– Må vi ha musikk i
kirken?
– Det er viktig
med musikk i kirken
– i gudstjenester,
begravelser
osv.
Musikken åpner opp
for ordene, og kan

være med på å gjøre ordet levende.
Jeg har tenkt på at egentlig er det
en fantastisk jobb å skulle være
med å formidle det som er kirkens
anliggende.
– Ja hva er egentlig kirkens anliggende?
– Ordet glede er viktig – glede over
å høre til horisontalt og vertikalt
– blant mennesker og Gud – tryggheten. Jeg ønsker at flere skal få del i
dette, det er min drivkraft til å jobbe
i kirken.
Sidsel har nettopp fullført diakonutdannelse.
– Det er en veldig god ballast å
ha, når man har med mennesker
å gjøre.
Og hun liker godt å komme ned fra
orgelgalleriet og være en i menighetsfellesskapet under kirkekaffen.
I tillegg til å spille på gudstjeneste
tre søndager i måneden – og mange
begravelser – har hun starta opp igjen
barnekoret på Levangsheia, og hun
er med i barneklubben på Skåtøy og
synger med barna.
– Jeg tror at arbeid med barn og
eldre er noe av det som faller lettest
for meg.
– Piano er egentlig mitt instrument.
Jeg føler at det er lettere å uttrykke
noe på piano – jeg er egentlig utdanna
pianopedagog. Men jeg har jobbet 6
år som organist tidligere.
Og jeg tenker at sannelig kan hun
spille orgel også, det er liksom så lyst
og lett å synge når hun spiller.
Sidsel byr på kaffe, vafler med
syltetøy og kringle. Og til slutt setter hun seg ved pianoet og spiller
Finn Ludt for meg. Etter morsomme
«Vårherres klinkekule» tar Sidsel
og pianoet meg med ut på sjøen i
«Hildringstimen», og tida står stille
et øyeblikk …

Ideas that work

Motorsager

Mopeder

Postboks 3. 3791 Kragerø
Tlf. 35 98 33 65, Fax. 35 98 31 65
www.kragero-verktoy.no

Fagmøbler består av mer enn 70 butikker over hele landet.
Som medlem kan vi tilby et stort utvalg møbler til konkurransedyktige priser. I tillegg får du tryggheten ved å handle i
nærbutikken. Velkommen til en hyggelig handel!
Tlf 35 98 17 28
Besøk vår hjemmeside
http://fagmobler.no/solbekk

det beste valget

Midt i sentrum
Hva er det vi ikke har?

Telefon 35 98 40 00

Torvgt. 20, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 17 66 - Off. godkjent optiker - Faks: 35 99 12 56

Arkitekthuset Kragerø AS
MORTEN LUNØE
Sivilarkitekt MNAL NPA

Kragerø apotek
Kragerøs Blomsterleverandør
i over 100 år
35 98 18 14 - 35 98 22 09 - 35 98 20 87

P. A. Heuchsgt. 18 - 35 98 15 88

Dalaneveien 2 - 35 98 36 00

Brødr. Wiig

Frithjof Johnsen

35981296 - 35980500
Selvbetjening - servicebiler Maskinvask - kioskvarer - AVIS

35 98 16 68

Tlf. 35 98 03 60 Faks 35 98 10 58

Tlf. 35 98 13 75 Fax 35 98 35 65

35986560-www.krageroelektriske.no

Storgt. 15, Kragerø 35 98 16 11
Volum, Sannidal - 35 98 78 10

Skåtøy regnskapsservice AS
Gromstad Bil & Båt

Volkswagen
www.gromstad.no - 35 98 59 59

Inger og Anne på tur

En reise for livet
Anne Carding og Inger Brunsvik

Mange i menigheten er kjent med
Ingebjørg Finstads arbeid blant døve
på Madagaskar. Kragerø menighet
har de siste 10 årene støttet døveskolen i Morondova, en fattig by med
praktfull beliggenhet på vestkysten
av «solskinnsøya».
I anledning skolens 10-årsjubileum, samt åpning av ny skolebygning, ble Kragerø menighet invitert
til en stor jubileumsfeiring 2. oktober
i år. Sammen med Ingebjørg Finstad hadde vi 12 spennende dager i
et eksotisk miljø.
Ett av mange høydepunkter var
selve jubileumsfeiringen som fant
sted under en stekende tropesol på
tunet foran døveskolen i Morondava.
Det var flaggheising, korsang av de
døve barna, taler, sang og gaveoverrekkelser. Barna på døveskolen
utviste stor tålmodighet under den
fire timer lange seansen!
Dagen etter møttes vi alle på ny til
gudstjenestefeiring, som inneholdt
både dåp, konfirmasjon og nattverd. Selv om vi ikke forstod det
som ble sagt, kunne vi nyte flerstemt
menighetssang!
I løpet av turen besøkte vi tre av syv
døveskoler som i sin tid ble startet
av NMS.
Vi merket den store betydningen
Ingebjørg Finstad har hatt i dette
arbeidet gjennom måten vi ble tatt
imot på. Hennes språkkunnskap og
kjennskap til lokale forhold, nøt vi
godt av hver dag.

Bildene på denne siden er fra den høytidelige åpningen av den nye døveskolen i Morondavia

VI ER HER – ALLTID!

Tåler å høre ALT!
Sladrer ikke!
Ring 815 33 300
eller
skriv en SOS-melding
på: www.kirkens-sos.no

Andaktstelefonen
35 98 12 85

Bao-bao trærne er typiske for Madagaskar. Her er vi sammen med representanter for døvearbeidet i Norge.

Kragerø menighetskontor

Gasserne i Morondava har en
mer typisk afrikansk klesdrakt og
hårfrisyre.
Det ble mange inntrykk på kort tid.
Møtene med de døve barna og den
store vennligheten vi møtte, ser vi
tilbake på med stor glede.

Rådhuset 3770 Kragerø 35 98 62 00
Sekretær Berit Daland 35 98 63 61
Sokneprest og prost
Leif Westermoen 35 98 63 62
privat 35 98 18 15
Kapellan Harald Monsen
35 98 63 60 - privat 35 98 17 49

Det var stor forskjell på byene vi
besøkte med hensyn til klima, natur
og folkeliv: I Antsirabe har befolkningen tydelige trekk fra Østen, og
bygninger og bruk av richawer til
transport forsterket det asiatiske
preget.

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

Menighetsrådslederne
Kragerø:
Arvid B. Thorsen 35 98 26 82
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

Heldigvis ble det også tid til en avkjøling i bassenget

Døpte

Fulldistribusjon
Støle kirke

17.10 Nils Henrik Sandvik
Leivann

Skåtøy kirke
www.kragerokirkene.no
2. søndag i advent – 5. desember
Kragerø kirke kl. 11.00: Adventsgudstjeneste. Monsen. Ofring til
Amnesty International
Støle kirke kl. 11.00 Adventsgudstjeneste. Westermoen. Utdeling av
bøker til 3-åringer
Sannidal kirke kl. 18.00 Adventskonsert
Onsdag 8. desember
Kragerø kirke kl. 19.00 Musikk i
kirken. Carding
Fredag 10. desember
Hellekirken kl. 18.00 Adventskonsert
3. søndag i advent -– 12. desember
Tåtøy skole kl. 11.00 Adventsgudstjeneste. Monsen
Kragerø kirke kl. 11.00 Adventsgudstjeneste. Westermoen
Kragerø kirke kl.18.00 Julekonsert.
Byens kor og korps
Tirsdag 14. desember
Skåtøy kirke kl. 19.30 «De Ni
Lesninger» Julens tekster og toner
ved Kragerø kantori
Fredag 17. desember
Bedehuset kl. 19.00 Vi synger julen
inn
Lørdag 18 desember
Støle kirke kl. 18.00 Julekonsert.
Diverse kor og solister.
4. søndag i advent – 19. desember
Kragerø kirke kl. 20.00 «De Ni
Lesninger» Julens tekster og toner
ved Kragerø kantori, Jentekoret
m.fl. Monsen
Sannidal kl. 18.00 Lysmesse.
Konfirmantene. Gulstad
Julaften – 24. desember
Seniorsenteret kl. 10.30 Juleandakt. Monsen
Stabbestad omsorgsboliger
kl. 12.00 Juleandakt. Westermoen
Kragerø Sykehus kl. 11.30 Juleandakt. Gulstad
Marienlyst kl. 12.15 Juleandakt.
Gulstad
Skåtøy kirke kl. 14.00 Familiegudstjeneste. Westermoen
Støle kirke kl. 16.00 Familiegudstjeneste. Westermoen. Levangsheia Barne- og Ungdomskor.

Kragerø kirke kl. 14.30 Familiegudstjeneste. Monsen. Mini-mini
Kragerø kirke kl. 16.00 Familiegudstjeneste. Monsen. Kragerø
Jentekor
Sannidal kirke kl.16.00 Familiegudstjeneste. Lauvhjell
Hellekirken kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Gulstad
1. juledag – 25. desember
Kragerø kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Monsen og
Westermoen. Kragerø kantori
Sannidal kirke kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Karlsen
2. juledag – 26. desember
Støle kirke kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Monsen.
Kjølebrønd bedehus 11.00 Gudstjeneste. Lauvhjell
Onsdag 29. desember
Kragerø kirke kl. 19.00 Romjulskonsert. Kragerø jentekor. Kragerø
kantori
Nyttårsaften – 31. desember
Kragerø kirke kl. 23.00 – 23.45
Midnattsmesse.Westermoen
Skåtøy kirke kl.16.00 Fakkelvandring fra kirken til Darefjell
Jesu navnedag – 1. januar
Kragerø kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Støle kirke kl. 18.00 Familiegudstjeneste og julefest. Westermoen.
Levangsheia Barne- og Ungdomskor
Sannidal kirke kl. 11.00 Gudstjeneste
Hellekirken kl. 11.00 Gudstjeneste

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
Anne Marie Sverdrup 35 99 23 98
Jonn Arvid Thorsen 35 99 13 57

14.11 Iselin Mari Ahlgren Aasvik

Kragerø kirke

03.10 Sindre Myrland
døpt i Vilnes kyrkje, Askvoll
10.10 Malin Thorsen
døpt i Hellekirken
17.10 Ella Isaksen Opkvitne
24.10 Jenny Kittilsen Svarverud
24.10 Ena Brekka Semb
31.10 Marius Hoxmark Dahlgren
31.10 Siri Dahlgren Vik
14.11 Iselin Mari Ahlgren Aasvik
28.11 Sondre Kvilekval

Vigde
Kragerø kirke
28.08 Tore Kristian Stray
og Achini Dørdal
18.09 Jørn Ramberg
og Janne Gunn Helle
25.09 Stefan Andersen
og Charlotte Baugstø Olsen

Døde
Levangsheia
25.09 Olga Kålstangen
09.10 Alf Nicolay Johannessen

Kragerø.
23.09
30.09
02.10
06.10
15.10
16.10
19.10
19.10
22.10
22.10
23.10
28.10
28.10
29.10
29.10
08.11
12.11
14.11

Svein – Erik Hellum
Per Auraaen
Karl Kristian Thorsen
Helge Brevik
Knut Ivar Moe
Harald Bekkevik
begravd på Ospevika
Ragnar Isaksen
Rolf Ramberg
Per Pedersen
Maria Drivdal
Synnøve Hansen
Inger Johanne Thome
Salvesen
Nils Trond Røsholmen
Larsen
Gudrun Kristiansen
Vera Evensen
Valborg Laagasken
Randi Andersen
Elly Asora Brubakken

