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FASTEAKSJONEN 2005

RETT RUNDT HJØRNET

K

irkens Nødhjelp har tradisjon for å avvikle
sin fasteaksjon rundt midten av mars hvert år.
Slik blir det i år også: Tirsdag 15. mars – på
ettermiddagen - vil det være rundt 40 000 bøsse-bærere ute i det ganske land for å samle inn penger til
årets prosjekt. Kragerø vil sjølvsagt ikke være noe
unntak: Denne ettermiddagen vil alle hus i kommunen få besøk – og det vil bli spurt om støtte til årets
aksjon.
Og om det har vært god grunn til å gi penger ved de
tidligere innsamlingene, så er det ikke mindre grunn
til å gi i år: Årets aksjon setter nemlig fokus på menneskehandel, - det vi enkelt kan kalle den moderne
tids slavehandel. Vi vet at de mest utsatte gruppene er
barn og kvinner fra den fattige del av verden, - oftest
selges de til et liv som regelrette slavearbeidere, eller
de havner som sex-slaver, husslaver eller i annet
tvangsarbeid. Alt som foregår på dette området, må
karakteriseres som kriminalitet på øverste nivå – og
nest etter handel med narkotika og våpen, er handel
med mennesker den tredje største illegale handelen i
verden. "En grotesk side ved fattigdommen i verden",
sier generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens
Nødhjelp.
Historiene om ofre for vår tids slavehandel er utallige:
Det kan handle om Elena fra Albania, som ble truet
inn i prostitusjon under trusler om at familien hennes
skulle drepes; - det kan handle om Baen fra Laos, som
ble solgt som slave som 13-åring for 500 dollar; - det
kan handle om Felipe fra Brasil, som ble tvunget til å
la operere ut det ene nyret sitt for salg til den rike verden; - eller det kan handle om utallige andre – helst
kvinner og barn, prisgitt kyniske bakmenn. Også her i
Norge foregår denne typen handel; - media har stadig
oppslag om kvinner som kommer fra vår fattige omverden (av og til også barn), som tvinges ut i prostitusjon av pengegriske halliker.
Under årets fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp mobilisere mot all den urett og lidelse som ofrene for menneskehandelen utsettes for. Det viktigste kortet i den
kampen som må føres, er informasjon og andre fore-
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byggende tiltak som hindrer at folk havner i klørne
på menneske-handlerne.
Kommer man fattigdommen i rekrutteringslandene
til livs, vil grunnlaget for
handelen bli borte; - dette
jobber både Kirkens Nødhjelp
og mange andre organisasjoner med i sitt daglige arbeid. Mer spesifikt jobber KN for å få etablert prosjekter og sentre der kvinner og barn som har vært
ofre for menneskehandelen, får mulighet til beskyttelse, rehabilitering og et nytt liv.
De pengene som kommer inn ved årets innsamlingsaksjon, vil i sin helhet bli brukt i det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver mot menneskehandel og for ofrene
etter denne handelen. I Kragerø – som i landet ellers –
vil årets konfirmanter være den viktigste innsamlergruppen. Godt støtta av foreldre og andre voksne vil
de dele kommunen mellom seg – og gjennom dør-tildør-aksjon samle inn midler til årets aksjon.
Konfirmantprest Harald Monsen og innsamlingsleder
Ingunn Heibø Krafft melder om god oppslutning fra
både unge og voksne, - "Alle er optimistiske og innstilte på gjøre en god jobb", melder de.
I vår kommune har det de siste åra vært samla inn
mellom 90 og 100 tusen kroner pr år; - betydelige
beløp, som har bidratt godt til de totale innsamlingsbeløpene for hele landet – cirka 25 millioner kroner
pr år. Ett av mange gode poenger under aksjonene
opp gjennom årene her i kommunen, har vært
"mann-jevninga" mellom Sannidal og Helle: Her har
det ofte vært ganske "dødt løp" – med av og til Helle
som vinner, - andre år har Sannidal samla inn mest.
Så får vi se hvordan denne vennskapelige konkurransen faller ut i år.
"Vi snakkes" ønsker all innsamlere lykke til med sin
viktige jobb – og vi oppfordrer alle bladets lesere til å
ta imot konfirmanter og andre på beste måte.........
Olav A.D.
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PILEGRIMSVANDRING PÅ ØYA IONA

S

ommeren 2003 hadde Reidar og jeg en fantastisk
reise til Skottland og Hebridene. På den skotske
vestkysten langt ut i havet ligger det en øy som heter Iona. Der ligger det et kloster som er over tusen år gammelt.. Fremdeles kan en dra til Iona og bo på
klosteret og dit kommer det mange tilreisende fra hele
Europa.
Jeg fikk dessverre ikke oppleve dette selv men vet at det
ukentlig blir arrangert en pilegrimsvandring rundt hele øya.
Da stanser en på de forskjellige steder som har betydd mye
for klosteret opp gjennom tidene. Ut på ettermiddagen
kommer vandrerne ut til kysten på østsiden av øya.
En av munkene samler alle de besøkene på et sted hvor
bølgene slår opp mot den steinete stranda. Så begynner
munken å snakke om at det ikke bare er kloster, man også
mennesker som har sin historie. Han forklarer at alle bærer på et lag av gode minner, men også byrder og smertefulle opplevelser fra fortiden.
Deretter peker han på de hundretusenvis av steiner som ligger på stranda og sider:
"Gå rundt og let blant steinene, let opp en stein som symboliserer noe i livet ditt som du gjerne ville legge fra deg.
Om du går og bærer på en tung byrde så finn en stor og
tung stein. Er det en smertefull hendelse du kjemper med
så finn deg en kvass stein. Finn din stein - den som symboliserer det i livet ditt som du vil legge bort- still deg så ved
vannkanten med steinen i armene. Stå slik til du føler deg
klar. Siden tar du steinen og kaster den ut i havet – til
Gud."
Munken tier, det blir bevegelse blant menneskene. Unge og
eldre leter en stein som tilsvarer byrden de har gått og båret på eller den kampen de har utkjempet. Hver og en står
der og holder sin stein. Det går noen minutter. Så plumper
det i vannet og menneskene vandrer bort en etter en befridd fra sin byrde. Timene går og mørket faller på.
Fremdeles står noen mennesker igjen på stranda med sitt

livs stein i et krampaktig grep. Tårene renner og det gjør
vondt men så fattes beslutningen og steinen kastes i sjøen.
Nok et menneske går befridd derfra. En del av de som har
vært ute på Iona denne dagen kommer nok til å bære med
seg denne hendelsen resten av livet – det var noe som slapp
i samme stund steinen forsvant i havet.
Jeg beklager at jeg ikke var ute på Iona på riktig ukedag
men denne historen gjorde og gjør mektig inntrykk på
meg
Hvem av oss går uskadd gjennom livet? Hvem trenger
ikke stunder til å overlate plagene, sorgene og hjertesårene
til Gud? Selvsagt kan det gjøres uten steiner og uten noe
Iona, men iblant trenger vi å bli minnet på det tydelige
håndgripelige for fullt ut å forstå befrielsen i å overlate
våre byrder til Gud. Nattverden er vår hjelp til nettopp
dette - vi får komme med våre små og store steiner spisse
eller runde det velger vi selv. Gud selv tar imot - ingen
stein er for liten og ingen er for stor. Noen står der for å ta
imot nettopp min stein.
Kanskje vi trenger å bli minnet på salmen fra salmeboken
nr. 709:
Har vi sten i våre hender når
vi møter den som falt
Har vi dom i våre øyne så
vårt blikk blir hardt og kaldt
Har vi glemt vår egen krise
og vårt eget nederlag
Og det regnskap vi må vise
på vår egen oppgjørs dag
Vi vil slippe våre stener vi vil
rekke frem vår hånd
Kristus mildner våre øyne
når han gir oss av sin ånd
Vi har alle falt i støvet alle
trenger vi en bror
Han som elsket ber oss prøve
Å gi varme til vår jord.
Ingunn H. Krafft
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KRAGERØ NORMISJON
bygger ut for 3 millioner kroner.
Det er for tiden stor oppussingsaktivitet på bedehuset i Kragerø. Hovedsalen og Lillesalen var etter mange års bruk helt nedslitt. De siste 12 månedene har en stor gjeng idealister reparert vinduer, lagt nytt gulv samt malt tak og vegger. Nå er
de to hovedrommene ferdig oppusset, og det ble
markert i februar med en "Syng med oss" konsert hvor Mega, Jessy Dixon og Elsa Harris deltok.
Styret i Kragerø Normisjon har allerede vedtatt
en storstilt videre utbygging. Grunnet stor aktivitet vil bedehuset bli bygd ut for hele 3 millioner
kroner. Huset huser 3 kor, ungdomsarbeid, klatreklubb, formiddagstreff, og ikke minst mange
storsamlinger i løpet av et driftsår. Nytt kjøkken,
nytt ungdomsrom, ny klatrevegg og garderobe er
den viktigste årsaken til utbyggingen. I tillegg
bygges huset om slik at det skal bli lettere tilgang
for bevegelseshemmede.
Det hele finansieres ved dugnadsinnsats og et
banklån på 2 millioner kroner. For å klare nedbetaling av gjelden vil Bedehusets styre trenge ca
50 familier som blir med på en givertjeneste.
Mange har meldt seg, men flere oppfordres til å
bli med på fellesløftet.
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HVEM SKAL TA

avgjørelsene?
Jonn Arvid Thorsen

Til høsten er det stortingsvalg.
Da har alle anledning til å påvirke hovedretningen i norsk politikk
for 4 år framover.

Ove Brede
ERLING LALAND:
1. Ja, jeg er medlem av Den norske kirke
2. Selv om det er høyt under taket i Den norske kirke, er det
motsetninger i det som mange oppfatter som viktige spørsmål.
Jeg syns kirken legger alt for mye vekt på de samlivsgreiene
sine. Det er fokusert alt for mye på de homofile og ikke
homofile. Dette kan tones ned for å få fram nestekjærligheten.
3. eg vil helst ikke være med i en valgkomité – mest på grunn av
tidsnød.
4. Jeg har aldri stemt ved menighetsrådsvalgene – men har lyst til
å prøve å få til det denne gangen. Jeg ønsker meg omtale av
kandidatene på forhånd og hva de står for.
NINA HAUGLAND:
1. Ja, jeg er medlem av Den norske kirke – meldte meg inn for få
år siden
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Ingunn H. Krafft
2. Om jeg er uenig med kirken er vanskelig å svare på, for
kirken er ikke enig i alt. Jeg er uenig i hvordan enkelte
prester og biskoper praktiserer i homofilispørsmålet. Jeg
er også uenig i spørsmålet om frelse. At bare kristne skal
bli frelst, er for snevert. Jeg tror at tolk fra andre religioner har like stor sjanse til å komme til «himmelen».
3. I prinsippet svarer jeg ja til å være med i en valgkomité –
men for egen del ikke akkurat nå.
4. Ja, jeg vil stemme ved menighetsrådsvalget hvis det blir
lagt opp på en praktisk måte.
OVE BREDE:
1. Ja, jeg har vært medlem av kirken siden dåpen.
2. Jeg er enig med kirken i noe og uenig i noe. I homofilisaken er jeg fullstendig uenig. Jeg kan ikke begripe at noe
menneske kan bestemme om en homofil er en god kris-
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Omtrent samtidig er det valg på lokale menighetsråd. Der kan medlemmer av Den norske kirke delta – det vil si ca 86% av befolkningen i Norge. Bl.a. skal menighetsrådene
velge bispedømmerådene, som igjen skal velge representanter til Kirkerådet – og menighetsrådene tar for eksempel del i lokale ansettelser ved siden av vanlige driftsoppgaver..
Alle medlemmer kan foreslå kandidater til
valglister – eller ta initiativ til valglister – og
stemme ved valgene. Det er vel lite sannsynlig at for eksempel SV vil drive FRP-politikk
eller omvendt. Slike meningsforskjeller kan

Nina Haugland
ten eller ikke.
3. Nei, jeg føler meg ikke kompetent til å plukke ut kandidater til valglister, siden jeg ikke har tenkt gjennom problemet.
4. Ja, jeg vil stemme ved valget hvis noen forteller når og
hvor det er. Reklamen må være bedre.
INGUNN H. KRAFFT:
1. Ja jeg er medlem av Den norske kirke og hører til de sjelene som har stor glede av å slite ut kirkebenkene søndags formiddag kl. 11.00.
2. Et vanskelig spørsmål om jeg er enig med kirken - hvem
er kirken. Når vi hører på mediadebatten om utnevning
av ny biskop, kirkespørsmål homofilidebatt m.m. så tror
jeg ikke alltid denne diskusjonen er representativ for
hva grasrota eller vi vanlige dødelige kirkegjengere er

det også være i kirkepolitikken – så det er
viktig å sørge for at du har noen i menighetsrådene som representerer dine meninger.
«VI SNAKKES» HAR STILT FØLGENDE
SPØRSMÅL TIL 4 PERSONER:
1. Er du medlem av Den norske kirke?
2. Er du uenig med Den norske kirke i noen
spørsmål, eventuelt hvilke?
3. Kan du tenke deg å sitte i en valgkomité
for å skaffe kandidater til valglister?
4. Skal du stemme ved menighetsrådsvalgene?

Erling Laland
opptatt av. Jeg ønsker meg en kirke med lav terskel med plass
til alle små og store søkende mennesker som er på leit. En
kirke som ikke alltid har rett svar men som også stiller spørsmål. Jeg ønsker meg en kirke som ikke spør etter seksuell legning men inkluderer homofile så vel som heterofile. Men jeg
ønsker meg også en kirke som er tydelig på sitt budskap. Et
budskap som gir håp til mennesker både i liv og død.
3. Å skaffe villige kandidater til å sitte i et menighetsråd er ikke
noe lett arbeid. Men det er et viktig arbeid. Å sitte i slike komiteer er ikke min sterke side men jeg hadde nok stilt opp dersom det var nødvendig.
4. Jeg stemmer ved menighetsrådvalg - kirken er en viktig del av
mange menneskers liv fra vugge til grav.
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V

i sier ofte til hverandre: Ja, vi har det da
bra!

Jeg har forelsket meg i hytta på Langtangen.
Jeg er helt fortapt!
(Jon Arne)
Jeg ser nesten aldri på TV.
(Anne Marit)
Men jeg ser ofte på TV i helgene. Sport,
cowboyfilmer og gamle actionfilmer er bra.
( Jon Arne)
Gode venner betyr mye for oss begge to!
Vi er glade i hverandre og hjemmet vårt.
Vi koser oss skikkelig ordentlig hjemme, ja!
Vi er treige på en positiv måte, synes vi. Det er
vi fornøyde med og stolte av! Men vi er ingen
festbremser for det!
Jeg liker galskap. Jeg liker å være med på gærne
ting. Det gjør ikke Anne Marit!
(Jon Arne)
Når folk skryter av meg, ja da tror jeg de mener
det. Anne Marit tror bare de tuller, hun.
(Jon Arne)
Jeg har stor tro på meg selv. Og jeg har stor
tro på andre. Det hører sammen, det!
(Jon Arne)
Jeg tar nok sorgene på forskudd, liksom.
Jeg er en pessimist.
(Anne Marit)
Jeg er optimist!
(Jon Arne)
Vi trives i hverandres selskap.
Vi sover middag sammen på den
røde sofaen i stua hver dag!
Noen synes kanskje at vi er litt for mye sammen?
Vi møttes på Spesiallærerskolen rundt 1970.
Og vi giftet oss i 1972.
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LYKKEN ER EN M
ARM I ARM PÅ E
Du merker det med en gang liksom. Med en gang du kommer inn i det hyggelige huset de to har i Bekkedalen. Før du
tar en slurk av kaffekoppen. Før du setter tennene i kanelbollene. Og lenge før du rekker å si noe som helst. Ja, du
merker det egentlig før du har gått et eneste trappetrinn fra
der du parkerte skoene nede i gangen. Og du merker det garantert og helt bombesikkert når du lar blikket ditt møte øynene på den andre siden av kaffebordet. Når du ser ansiktene der borte et sted. Da merker du at huset er fullt av trivsel, varme, omsorg, kjærlighet, livsglede, visdom, vennskap
og erfaring. Og energi. På en rolig måte. Om du skjønner
hva jeg mener. For her er det både aktivitet og full fart.
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Jon Arne hadde en liten, grå Fiat. Det var stas!
Den første klemmen kom i Fiaten etter en klassefest!
(Anne Marit)

Anne Marit og Jon Arne Torp
er her fotografert i det «nye»
bedehuset. Begge var
svært sentrale da
bedehuset ble pusset opp.

a-y-

-

Vi var nok ikke bråforelska i hverandre på en,
to og tre. Det tok litt tid.
Vi flyttet til Kragerø i 1981 etter noen fine år på
Notodden og i Øyestad.
Kristendommen har vært en del av livet mitt bestandig. Kall det gjerne en himmel over livet.
(Anne Marit)
Jeg gleder meg til å bli pensjonist!
(Jon Arne)
Vi tar ikke av, liksom.
Vi er glade i jobbene våre begge to.
Hunden vår Balder er lik oss. Rolig, snill og glad
i mat. Og så liker den å bli kosa med!
Jeg har en enkel, naiv gudstro.
(Jon Arne)

N MIDDAGSLUR
Å EN RØD SOFA!

u

Jeg gredde til og med håret med kam en kveld
den gangen på lærerskolen. Bare for å gjøre inntrykk på henne!

Samtidig som pulsklokken ikke går varm av den grunn.
Positiv treghet. Gleden over de små ting i hverdagen.
Fornøyde hverdagsmennesker. Som hver dag etter middag
kryper sammen på en rød sofa i stua. Med armene rundt
hverandre. For å kjenne hjertet slå. Arm i arm. Fellesskap.
Et menneskepar. Livsledsagere. Ektefeller. Venner gjennom
et langt liv. Fortsatt på full fart fremover. Sammen med hverandre. Sammen med deg og meg. Og sammen med Herren.
For det finnes en himmel over livet for dem begge. Herfra og
til evigheten. Amen.
TEKST OG FOTO:
THOMAS BAKKERUD

Det har alltid vært lyst og lett å være sammen
med deg, Jon Arne. Du er ikke flau for noe. Du
er livsglad og veldig til stede. Og ingenting er et
problem. Det beundrer jeg deg for, vet du.
Anne- Marit er snill, omsorgsfull, bevisst og
romslig. Du har massevis av kvaliteter, du.
Vi er glade i og stolte av ungene våre. Nå bor de
i Oslo begge to.
Bedehuset betyr mye for oss. Enormt mye!
Skjærgårdsgospel også!
Vi er glade i det hverdagslige. Vi er fornøyde
hverdagsmennesker.
Vi gleder oss over de små ting. Vi ser det store i
det små!
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Midt i sentrum
Hva er det vi ikke har?

Telefon 35 98 40 00
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
www.fagmøbler.no/solbekk

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

det beste valget

Kragerø Apotek
Kragerø 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

35 98 12 96 - 35 98 05 00
Selvbetjening – servicebiler
Maskinvask – kioskvarer – AVIS

35 98 16 68

Skåtøy regnskapsservice AS
Gromstad Bil & Båt
Volkswagen
www.gromstad.no – 35 98 59 59
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Tlf. 35 98 03 60 – Faks 35 98 10 58

Tlf. 35 98 13 75 Fax 35 98 35 65

35 98 65 60•www.krageroelektriske.no

Storgt. 15, Kragerø 35 98 16 11
Volum, Sannidal - 35 98 78 10
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kragerokirkene.no
13. mars – Maria Budskapsdag
Kragerø kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Monsen
Skåtøy kirke kl.11.30
Gudstjeneste. Westermoen. Årsmøte.
Støle kirke kl.?? Sangkveld.
PÅSKEN – se program på baksiden av
Menighetsbladet
03. april – 1. søndag etter påske
Kragerø kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Vikarprest.
Støle kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Westermoen
10. april – 2. søndag etter påske
Kragerø kirke kl.19.00
Tomasmesse. Monsen
Skåtøy kirke kl.11.30
Gudstjeneste. Westermoen
17. april – 3. søndag etter påske
Kragerø kirke kl.19.00
Gudstjeneste. Monsen.
Konfirmantsamtale
Støle kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Monsen.
Konfirmantsamtale
24. april – 4. søndag etter påske
Kragerø kirke kl.11.00

LEVANGSHEIA
NORMISJON
VÅREN 2005
15.03 Gruppesamling om bibeltime –temaet hos Ingebjørg
Myrstrand
12.04 Bibeltime i Støle kirke
kl.19.00. Tema: DÅPEN OG
NATTVERDEN
Harald Monsen
19.04 Gruppesamling om bibeltime – temaet hos Berit
Daland
26.04 Møte i Støle menighetshus v.
Misjonær Martha Irene
Eriksrød Fra Region
Telemark. Sang av Åse
Marie Lundkvist, Wenche
Åsulfsen og Berit Daland
10.05 Bibeltime i Støle kirke
kl.19.00. Tema:
MENIGHET, FELLESSKAP
OG TJENESTE Leif
Westermoen
19.05 Gruppesamling om bibeltime- temaene hos Sigrun
Byholt
24.05 Møte i Støle menighetshus.
Kirsten H. Eliassen fra
Region Telemark
Sang av konfirmantene
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN BÅDE PÅ
MØTENE OG Å BLI MED PÅ GRUPPESAMLINGENE!!

Gudstjeneste. Westermoen.
Skåtøy kirke kl.11.30
Konfirmansjonsgudstjeneste. Monsen
1.mai – 4. søndag etter påske
Støle kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste. Monsen
05. mai –Kristi Himmelfartsdag
Ankerplassen, Jomfruland kl.12.00
Friluftsgudstjenste.
08. mai – 6. søndag etter påske
Kragerø kirke kl.10.30 og 12.00
Konfirmasjonsgudstjenester. Monsen
Skåtøy kirke kl.12.00
Gudstjeneste. Westermoen.
Markering av 8. mai: 60 år
15. mai – 1. pinsedag
Kragerø kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Westermoen.
Skåtøy kirke kl.11.30
Høytidsgudstjeneste. Monsen
16. mai – 2. pinsedag
Støle kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Westermoen.
Følg med på avertering i lokalavisene for
endringer!

LEVANGSHEIA
SØNDAGSSKOLE
Samlinger i Støle menighetshus følgende søndager kl.11.00: 13. mars,
10. april og 24. april- tur til Portør

LEVANGSHEIA
28.01 Margit Olanda Knutsen
SKÅTØY
06.12 Rigmor Synnøve Otero Jenssen
KRAGERØ:
2004
24.11 Siri Merethe Hestnes
24.11 Roald Monstad
27.11 Olaf Skarvang, begravd
Sannidal
01.12 Signe Halvorsen
06.12 Kirsten Marit Hasseldal Nyhus
09.12 Sigurd Nikolaysen, begravd
Gjerpen
15.12 Bertha Adeline Hiis
19.12 Karin Enggrav
21.12 Henrik Leegaard Schlanbusch,
begravd Barbu
26.12 Per Iversen
2005:
02.01 Odd Johan Wiig
02.01 Ragna Karoline Ellingsen
04.01 Anne-Kristin Nilsen
06.01 Lars Johnsen
10.01 Mimi Olette Mostad
12.01 Astrid Johanne Nedrevåge

lørdag 19. mars: Påske/hobbyverksted
i Støle Menighetshus for hele familien.
Følg med på avertering i lokalavisene.

KRAGERØ NORMISJON
MARS: 13: Mega til Skien med «Syng
med oss.»
17: Formiddagstreff.
Hilsen styret i Kragerø Normisjon
Tron, Solbjørg, Anne Marit, Tove, Jan, Heidi.

Gautefall fjellkirke
Vi er kommet så langt nå at vi skal begynne på bygging av selve kirkerommet. Til dette trenges det penger, og
alle i prostiet har forpliktet seg til å
være med å støtte.
På Levangsheia skal det være basar 14.
april til inntekt for fjellkirken, og vi
oppfordrer andre menigheter i prostiet
til å gjøre noe lignende.
Levangsheia menighetsråd

STØLE KIRKE
05.12.04 Trym Haslum Oppebøen
06.02.05 Sunniva Daae Leivann
KRAGERØ KIRKE
2004:
05.12 Lisa Lia
05.12 Emma Mathilde Næss
Bohnhorst
2005:
16.01 Tobias Kolberg
23.01 Elisaberth Hulløen
06.02 Camille Olsen
06.02 Nora Holm Thorjussen
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"NYTT" KIRKEBLAD –

MEN TIL DET TRENGS DET PENGER!
Kirkebladet er stadig i støpeskjeen: Fra og med dette
nummeret av bladet har vi skaffa oss flere faste skribenter, vi satser på enda mer profesjonell lay out, og vi
prøver oss hos et nytt trykkeri. Til sammen håper vi
at dette skal bidra til at bladet framstår som mer lesverdig enn tidligere, med nytt stoff i nye former. Vi er
spente på lesernes dom ...........

el
sker v
Du hu ksjonen
fastea 15. mars
g
Tirsda
sheia
Levang
åtøy og
gerø, Sk 2005
ra
K
r
ad fo
mars –
Kirkebl
Nr. 1 –

ten
Andak Krafft
nn H.
v/Ingu

side

3
4-5
6-7
10-11

rø
Krage n
isjo
Norm ut
bygger
side

skal ta
Hvem sene?
el
avgjør

side

n
t for si
På fluk yld
tros sk

ARNE
D JON T TORP
E
M
E
MØT NE MARI Midtsidene
OG AN

side

Men: Å få trykket og få distribuert et blad med
opplag på over 3000 fem ganger pr år, koster
penger, - ganske mange penger. Våre faste annonsører bidrar svært positivt til at bladet kan komme ut, men fortsatt er det stort behov for støtte
fra leserne – i form av en frivillig kontingent. Det
er derfor vårt håp at mange av dere vil bruke
innbetalingskupongen som følger dette bladet,
og på det viset bidra til fortsatt liv og utvikling
for "Vi snakkes". Den nye, utvidede redaksjonen uttrykker et på forhånd takk, idet vi lover
å bestrebe oss på å lage et stadig bedre kirkeblad.
Vennlig hilsen fra redaksjonen v/ Olav A D

✃
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Singspiration

FULL RULLE MED

J

a nå er det 21jan. en fredags kveld og jeg
skal på Singspi! Tenkte jeg skulle ta dere med på
denne kvelden!
Vi er ca førti personer på Singspi og det er halvparten jenter og gutter. Vi starter med at en har
en liten åpning og så hiver vi oss på sangene!
Det blir øving i en-to timer. Øystein Buen er dirigent, vi hadde aldri blitt Så flinke til og
synge(med andre ord det hadde ikke vært Singspi
i det hele tatt) hvis ikke Øystein hadde stilt opp
hver fredag. Så er det lek og moro, mens leker
holder på ordnes maten inne på kjøkkenet og så
setter vi i gang et bordvers (vanlig Singspi mat er:
Nugatti, loff og bananer)
Vi har andakter hver gang og det er alt fra
Harald Monsen til Harald Gulstad!
Vi avslutter hele kvelden med "lirekasse" da har
en person med seg musikk, Som betyr noe for
personen, vi roer oss med det og velsignelsen.
Hilsen Singspi v/Silje

"Herren velsigne deg og bevare deg,
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg
nådig,
Herren velsigne deg og gi deg fred" Amen

HVORFOR GÅR DU PÅ SINGSPI?

INGUN
Sinnsykt bra, bra kristent
felleskap, kjempe gøy å
synge og masse venner

MARTINE
Her er det moro, møter
venner, kommer til et
varmt hus med blomstrete
sofa og gardiner.

ARNE
(navnet på den andre gutten Jens Petter); mange bra
turer, kule folk, kult!!

; Kom og se da vel!
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1

VELKOMMEN

til kirken i påsken!
Palmesøndag – 20. mars
Kragerø kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Monsen.
Kragerø Jentekor
Støle kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste. Westermoen.
Levangsheia Barne –og Ungdomskor
Bok til barn født i 1999

2

Skjærtorsdag – 24. mars
Kragerø kirke kl.19.00
Påskemåltid med nattverd.
Westermoen.
Skåtøy kirke kl.18.00
Påskemåltid med nattverd. Monsen
Taxibåt fra Kragerø kl.17.15
Langfredag – 25. mars
Kragerø kirke kl.11.00
Jesu lidelseshistorie leses. Monsen
Støle kirke kl.11.00

Jesu lidelseshistorie leses.
Westermoen. Nattverd.
Påskeaften – 26. mars
Steinmann kl.23.30. Påskenattsmesse
på byens utsiktssted. Monsen.
1.påskedag – 27. mars
Rapen ca. kl.06.45. Påskevake ved
soloppgang. Westermoen
Ta med frokosten !
Skåtøy kirke kl.11.30
Høytidsgudstjeneste. Monsen
Kragerø kirke kl.11.00.
Høytidsgudstjeneste. Westermoen
2.påskedag - 28.mars
Støle kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste. Monsen.
Levangsheia Barn – og Ungdomskor.
Bok til barn født i 2001.

3

4

FOTO: KV-PER

BILDER:
1. Altertavlen i Kragerø Kirke.
2. Fra Påskenattsmesse på Steinmann.
3. Påskemåltid med nattverd.
4. Påskevake og soloppgang på Rapen.

Vi snakkes

Kirkeblad for Kragerø,
Skåtøy og Levangsheia.
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