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Nr. 1 - Februar 2008 - 62. årgang

Risør og Søndeled Menighetsblad

Åpen barnehage
på Frydendal
Hver mandag og fredag møtes de
som har lyst mellom 0 og 6 år til
åpen barnehage i Frydendal me-
nighetshus. På fredagene vil også
babysang møtes samme sted.
Side 4 og 5.

Menighetsbladet starter en artikkel-
serie om bedehusene som er og har
vært i Risør. Serien starter med Røed
bedehus, som ble solgt i 2007. I år
er det 75 år siden bedehuset ble
bygd. Byggesummen var mindre enn
7 000 kroner.
Les om Røed bedehus på side 16.

Bedehusene før og nå

Blåveiser og hvitveiser på Søndeled. ...Side 12
Konfirmantcupen 2008......................Side 13

Menighetsarbeid i praksis...................Side 20
Fra drøm til virkelighet.......................Side 21
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Gudstjenester og arrangementer - Risør prestegjeld
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på www.risor.kirken.no.

Onsdag 6. februar
Askeonsdag, Matt 6, 16-18.
Risør kirke kl. 19.30:
Felleskirkelig aftenbønn. Per Oscar Berg.

Søndag 10. februar
1. søndag i faste, Matt 16,21-23.
Risør kirke  kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Albert. M Walla.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 17. februar
2. søndag i faste, Luk 7,36-50.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.
Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet

Søndeled kirke kl. 18.00:
Høymesse. Per Oscar Berg. Nattverd.
Offer til Sjømannskirken.

Søndag 24. februar
3. søndag i faste, 2 Kor 12,7-10.
Risør kirke kl. 11.00:
Høymesse. Albert M. Walla. Nattverd.
Offer til  Agder og Telemark bispedømmeråd.

Søndag 2. mars
4. søndag i faste, Joh 6,24-36.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Høymesse. Albert M. Walla. Dåp.

Søndeled kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.
Dåp. Offer til Bibelskolen.

Søndag 9. mars
Maria budskapsdag, Luk 1,46-55.
Risør kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg. Dåp.

Fredag 14. mars
Søndeled kirke kl. 8.30:
Skolegudstjeneste. Albert M. Walla.

Sandnes bedehus kl. 9.30:
Skolegudstjeneste.

Søndag 16. mars
Palmesøndag, Joh 12,12-24.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Per Oscar Berg. Dåp.

Søndeled kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Albert M. Walla. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.

Årsmøter 2008

Søndeled menighet - 30. mars

Risør menighet - 6. april

Se  annonsering i neste nummer
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Slekt skal følge slekters gang...

Begravde/
bisatte

Risør kirkegård:
29. nov Edith Anny Paulsen
05. des Olaf Bjørnvik Olsen
20. des Ingeborg Normannseth
08. jan Finn Hødnebø
10. jan Nancy Olga Dagny Pedersen
17. jan Abraham Hansen
18. jan Knut Westby

Døpte

Risør kirke:
02. des Thomas Kirkholm Skauen

Jonas Knutsen Lanes
25. des Lucas Xander Mikkelsen
26. des Mathias Biørn Indseth
13. jan Filip Grudal Jacobsen

Adrian Grudal Jacobsen

Frydendal kirkegård:
15. jan Karla Hansine Kristiansen

Sandnes kirkegård:
28. des Svanhild Marie Aakvåg

Søndeled kirkegård:
12. des Håkon Malbert Hasåsmyr
14. des Else Haug
20. des Kåre Thorleif Wormli
09. jan Toralf Johnsen
11. jan Gunhild Martinsen
23. jan Anny Blesvik

Auksjon - loppemarked

ved

Frydendal kirke

august 2008

Vi tar gjerne i mot gjenstander allerede nå
til auksjon 2008. Vennligst ring for avtale
om besiktigelse/henting:
Jens Chr. Bjorkjendaltlf. 37 15 12 56
Tønnes Skagestad tlf. 37 15 05 26.
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Hans Jørgen Stensvold

«Kom inn og bli med!», inviterer
Hilde Stenersen og Betsy Stavelin.
Sammen med Linda Solli driver de
åpen barnehage i barnehage-
lokalene til Frydendal menighetshus.
Barnehagen er basert på frivillige,
og derfor koster det ikke noe å være
med heller. Menighetsbladet var på
besøk på åpningsdagen fredag 18.
januar.

Hver mandag og fredag møtes de som har lyst
mellom 0 og 6 år. Barnehagen er åpen melllom
klokken 10.00 og 13.00. På fredager vil det også
være babysang for de minste fra 11.00 til 13.00.
Se egen billedreportasje fra babysang. «Det er
ikke bare mødre som kan komme sammen med
barna.», forteller Hilde. «Fedre er også
velkommne, og gjerne besteforeldre eller andre
som passer barn på dagen.» Siden lokalene har
vært brukt til barnehage tidligere er de godt ut-
styrt, og rommene i seg selv er store og fine. Ute
er det en stor og trygg tumleplass med leke-
apparater, sandkasse med mer.

Men, Hilde, hvorfor skal vi ha en åpen barne-
hage? «Også barn som av forskjellige grunner
ikke er i barnehage trenger et tilbud i trygge om-
givelser.», forteller hun. «Åpen barnehage har
som mål at de skal være et trygt og utviklende
møtested for barn fra 0 til 6 år. Barna skal få
mulighet til å treffe og leke med andre barn. For
de som ikke er i barnehage er det spesielt viktig
å få trening i å vente på tur, å dele med og å
hjelpe hverandre. Det å være en av mange barn
er ikke så lett å lære sammen med bare voksne.
Videre ønsker vi å gi barna anledning til å øve
opp finmotorikk, ved hjelp av blant annet teg-
ning, form og farge. For å lære å mestre kropps-
beherskelse vil barna som er med her delta i sang
og danseleker, og etter hvert også utelek med og
uten lekeapparater.»

Barnehagen er åpen

Allerede på åpningsdagen var det en liten flokk
med barn i åpen barnehage. Med disse lokalene
er det plass til mange flere, og du trenger jo ikke
komme hver gang. Åpen barnehage er et godt
sted å være, og alle blir tatt åpent imot. Det kan
trygt anbefales fra en far med erfaring.
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Men babysangen
var ikke borte
Hans Jørgen Stensvold

Nei, de har bare flyttet til Frydendal
menighetshus. Hver fredag fra klok-
ken 10 til 13 møtes mange barn
mellom null og ett år sammen med
en av foreldrene.
Babysang holder til i de samme lokalene som åpen
barnehage, men de har et eget rom slik at de ikke
blir forstyrret av større barn mens de holder på.

Det trengs ingen spesielle sangferdigheter for
å være med. Aktiviteten ledes av Malin Paust og
Margrete Schmidt, og de bruker en egen instruk-
sjons-cd som støtte. Bildene gir en smakebit av
hvordan dette foregår.
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Juletrefest på
Frydendal
Ola Sigmunsdstad

Også i år var det fullt hus og god juletrefest-
stemning i menighetshuset på Frydendal 5. jule-
dag. Martin Aanonsen spilte fint til allsang og
juletregang. Noen barn fra klubben på Fryden-
dal med Margrete Schmith og Kristin Aanonsen
i bakgrunnen, fremviste et fint julespill som fikk
frem julens budskap på en flott måte. De frivil-
lige hadde ordnet med god mat og godteposer til
de mange forventningsfulle barna som var på fes-
ten denne romjulsettermiddag. Takk til de som
stilte opp og gjorde festen til en fin opplevelse!

På nettstedet barnogtro.no vil foreldre
og faddere finne inspirasjon, tips og
støtte til trosopplæringen i hjemmet.

Det blir offisiell lansering av dette nettstedet 1.
februar 2008.

- Formålet med siden er å følge opp foreldre
og faddere til dåpsbarn ved å benytte nye og dy-
namiske kommunikasjonsformer, forteller pro-
sjektleder Solgunn Øvereng Matre

Prosjektet har fokus på barn i alderen null til
syv år. Sidene vil inneholde blant annet råd om
hvordan man kan snakke med barn om tro, gave-
tips til bøker, spill og musikk og linker til nett-
butikker som barnogtro anbefaler.  Her vil du
kunne finne ideer til hvordan du kan legge opp
trosopplæring i hjemmet på en måte barna synes
er morsom.

De som registrerer seg på nettstedet, kan velge
å motta jevnlige nyhetsbrev om aktiviteter for bar-
nets aldersgruppe i kirken det ble døpt i. De kan
også få en årlig påminnelse om dåpsdagen på sms.

- Slik kan de velge å markere barnets dåps-
dag hvis de ønsker det. Nettstedet kan knyttets
opp til det som skjer i menighetene. På denne
måten blir det lettere å følge opp når man blir
minnet på det.

På nettstedet kan foreldrene også lage "Min
minnebok på nett" -  der de blant annet kan laste
opp bilder fra dåpen, notere barnets familietre
og skrive hilsener til barnet.

Det blir også opprettet et diskusjonsforum der
foreldre og faddere kan utveksle erfaringer.

Disse sider anbefaler vi og Risør menighet vil
følge saken videre.

Nytt faddertilbud: Oppfølging på nett
Ola Sigmundstad

Søndeled barnekor
Øver hver torsdag på Søndeled menighetshus
kl. 17.00 - 18.00
Kontakt Torhild Rosland, tlf 37 15 50 31

Menighetens misjonsfest
fredag 4. april kl. 19.00.

Hyggelig program med
- andakt
- Grimstad-sang
- utlodning
- koldtbord.
- m.m.

Inntektene går til Det norske misjonsselskap.

Alt har sin tid!
Fredagskvelden blir en uforglemmelig opple-
velse på Frydendal menighetshus.
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Søndeled

Både kjente og mer eksotiske
juletoner sto på programmet.
Selv fikk jeg sans for de rus-
siske folkesangene, som ble
nydelig framført. Madrigale
deltok også, som alltid reint og
velklingende både med og uten
akkompagnement. Toppen for
undertegnede var nok likevel O
helga natt med Oddvar
Hummelvoll, som løfter oss litt
opp fra hverdagen, og samtidig minner om ju-
lens innhold. Heldigvis var det lagt inn fellessanger,

Underbare kveld på jord

Gerd Jorunn Vestøl

For oss som setter pris på stemnings-
fulle julekonserter var det en glede at
Motettkoret stilte opp i år igjen. I en
førjulstid som er travel for de fleste,
var det mange som fant veien til
kirken denne kvelden. Under ledelse
av Kristin Beisland innfridde koret, i
hvert fall mine forventninger, denne
gangen også!

der forsamlingen kunne
stemme i. Dette kunne det
godt vært mer av, etter min
mening, med slik smittende
sangglede.

De fine diktene som bandt
det hele sammen må også
nevnes, skrevet av blant an-
dre Haldis Reigstad, og fint
framført av Laila Zøllner.

En fin inngang til julen altså,
som mange fikk oppleve. All ære til den unge
dirigenten og hennes medhjelpere!
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Bedehusserien

Søndeled Gjernes Sandnes Krabbesund Risør Sevik Hødnebø Røed

Menighetsbladet starter en artikkelserie om be-
dehusene som er og har vært i Risør. Serien star-
ter med Røed bedehus, som ble solgt i 2007. Se
artikkel på side 16.

Når det gjelder de andre bedehusene  kan det
være mange personer som har opplysninger, pa-

pirer og gamle bilder liggende. Kan du hjelpe oss
med materiale til ett eller flere av bedehusene så
ta kontakt med menighetsbladet på e-post,
menighetsbladet@risor.kirken.no, eller ring eller
kom innom menighetskontoret. Vi er interessert i
utdrag av hele historien til husene.

Luciakonsert i
Risør kirke
For de som ikke var på konsert
13. desember viser vi noen
stemningsglimt.
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Innleveringsfrist for stoff  til neste menighetsblad: 25. februar 2008.
Bruk gjerne e-post: menighetsbladet@risor.kirken.no
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Kontorfullmektig : Annabelle Green Lundberg
Telefon: 37 15 03 21
E-post: sekretaer@risor.kirken.no

Sogneprest: Albert Martin Walla
Telefon: 92 29 24 09
E-post: a.walla@risor.kirken.no

Kantor : Kristin Beisland
Telefon: 91 38 71 74
E-post: k.beisland@risor.kirken.no

Klokkere
Risør kirke
Marit Sivertsen - tlf. 37 15 18 16
Søndeled kirke
Lisbeth Leivann - tlf. 37 15 47 66

Menighetenes Fellesråd
Leder: Ingvar Lillehammer - tlf. 37 15 13 51

Risør og Søndeled Menighetsblad
utgis av Risør kirkelige Fellesråd
adresse: Postboks 297,

Kirkegt. 1, 4953 Risør

Redaktør: Hans Jørgen Stensvold
E-post: menighetsbladet@risor.kirken.no

Frivillig kontingent kan innbetales

konto 2860.23.44586 (Sparebanken Sør)
Trykk:Tvedestrand Boktrykkeri

Risør prestegjeld på internett
Våre nettsider er aktive. Ikke alle sidene er ferdige,
men det skal det ikke alltid. Et levende nettsted vil

endres kontinuerlig. Her kan du finne ut hva som

skjer, når og hvor. Dessuten finnes det informasjon
om våre kirker, kirkelige handlinger, hvem som er

ansatte og mye mer. Savner du noe? Vet du om noe

som burde være med eller endres? Ta kontakt med
menighetsbladet eller menighetskontorene.

Risør kirkelige fellesråd
Org.nr.: 976 992 008

Postboks 297

4953  Risør
www.risor.kirken.no

Daglig leder/kirkeverge: Lauritz Paulsen
Telefon:37 15 00 12
E-post:kirkevergen@risor.kirken.no

Sogneprest: Per Oscar Berg
Telefon:37 15 12 06 (privat)
E-post:sokneprest@risor.kirken.no

Ungdomsprest: Margrete Schmidt
Telefon:47 27 45 52
E-post: ungdomspresten@risor.kirken.no

Kirketjenere
Judith Moen - tlf. 90 96 38 24
Odd A. Solheim - tlf. 91 30 52 44
Ivar T. Eidet - tlf. 90 12 97 70

Ledere i menighetsrådene
Risør:
Ola Sigmundstad - tlf. 37 15 53 89/92 66 59 82
E-post: ola@kabeltv.as

Søndeled:
Laila Stensvold - tlf. 37 15 52 24
E-post: laila@stensvold.net
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Inger Urfjell Asdal

På Søndeled har Blåveisen eksistert i
mange år (trolig mer enn 40 år) - vi
vet ikke sikkert når det begynte. I
starten var dette en forening for
jenter, og det var gutteforening sam-
tidig i flere år.
I mange år har Blåveisen holdt til i «kjernehu-
set», som er en del av Søndeled skole. Fra høs-
ten 2006 holder vi til i menighetshuset, og samti-
dig delte vi i to grupper etter alderen:

Blåveisen er tenkt for barn fra ca. 3 år og
opp til 3.klasse og Hvitveisen er for de som
går i 4.klasse og oppover. Annenhver onsdag
møter det opp 30-40 barn til sammen! Da er det
ikke helt rolig på menighetshuset - men det er
veldig kjekt å treffes der.

Hver gang hører vi en fortelling fra Bibelen -
ungdomsprest Margrete er med på Blåveisen. I
Hvitveisen går vi enda grundigere inn i sakene
når vi deler tanker og forståelse av bud, Fader-
vår, trosbekjennelse eller deler av Bibelen. Noen
ganger deltar vi i forberedelse og innslag i familie-
gudstjenester i Søndeled kirke.

Barneforeningen Blåveisen/Hvitveisen:

Sirkusartistene fra Hvitveisen

Så har vi en aktivitet hver gang, der vi lager
småting vi kan ha selv eller gi bort. I høst trente
Hvitveisen på et sirkusprogram, og de hadde opp-
visning for oss andre før jul. Det var spennende!

6 mødre er med som ledere, og de gjør en
god innsats for menighetsarbeidet.

Vi er tilsluttet ACTA i Normisjon og får til-
skudd derfra. Vi sender penger til et fadderbarn
i Afrika.

Det er mange med på Blåveisen/Hvitveisen nå
- men vi har plass til flere!

Blåveisen og Hvitveisen våren 2008:

16. januar Samling med mat til slutt
30. januar Samling med utlodning til slutt.
13. februarSamling med mat.
27. februarSamling med utlodning.
12. mars Samling med mat.
2. april Samling med utlodning.

16. april Samling med mat.
30. april Samling med utlodning.
14. mai Samling med mat - kanskje en

avslutningsfest for våren?

Vi ordner kveldsmat når det er mat til slutt -
det er bra for kroppen vår. Lederne ordner en
del gevinster på forhånd, så dere trenger ikke
ta med. Vi har blitt enige om at ingen trenger å
ha med mer enn 20 kr til lodder.

Søndeled menighet skal ha familie-
gudstjenester 3.februar, 16.mars (palmesøn-
dag) og 15.juni. Dette er gudstjenester der Blå-
veisen/Hvitveisen med familier er spesielt vel-
kommen!
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Albert M. Walla

Lørdag 27. januar var over 120 konfirmanter
samlet til konfirmantcup i Risørhallen. Det ble
holdt turnering i innebandy, fotball og volleyball.
Stemningen var høy gjennom hele kvelden.

Vinnere i årets turnering:
Fotball Frydendal-konfirmantene
Innebandy Søndeled-konfirmantene
Volleyball Søndeled-konfirmantene

Det var Margrete som var leder for planlegging
og gjennomføring av cupen. Med seg hadde hun
også 25 ungdommer som var med å sørge for at
denne kvelden ble en kjempekveld. De var med
på alt fra å lede kvelden, miljøarbeid, vakthold
og til det å drive kiosken. Tusen takk for god
innsats til dere alle.

Konfirmantcup 2008

Morgenbønn i fastetid

Askeonsdag kveld (6. februar) går man inn i fast-
etiden. Det markeres med en enkel kveldsbønn i
Risør kirke. Så blir det Morgenbønn hver ons-
dag frem til Palmesøndag. Det er den felles-
kirkelige komiteen som har tatt initiativet til disse
samlingene, og de vil være kl. 07.30 om morge-
nen slik at man kan få de med seg før man går på

jobb. Et enkelt fellesskap uten de lange preke-
ner, men samling om Guds ord, bønn og stillhet.
Morgenbønnen varer ca. 20 minutter.
De fleste onsdager vil antageligvis kirken være
åpen for stillhet og ettertanke noen timer utover
formiddagen. La deg selv få anledning til å merke
at vi befinner oss i fastetiden.
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Kirkevergekontoret
Kirkegt. 1

Tlf 37 15 00 12
mandag - torsdag

 08.00 - 15.00
Kontoret vil være stengt i

kirkevergens ferie –
kontakt evt. kirketjenerne/

kirkegårdsarbeiderne
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Risør menighetskontor

Kirkegt. 1
tlf. 37 15 03 21
fax. 37 15 22 54

tirsdag, onsdag og torsdag  kl. 09 - 12.

Fra 15. juni til 15 august: Sommeråpent:
 tirsdag og torsdag fra kl. 10 – 12.

Søndeled menighetskontor

Søndeled menighetshus
tlf. 37 15 61 31, fax. 37 15 62 00

Onsdag 09 - 11

Ellers kan henvendelser rettes til
menighetskontoret i Risør.

I kapellanens ferie og permisjonstid blir telefo-
nen koblet videre til menighetskontoret i Risør.

Kontortider

Gaver til Menighetsbladet

Yngvar E. Øigarden, Arne Kåre Solberg, Aud-
hild E. Torp, Jan og Liv Andersen, Anna Ellefsen,
L. og L. Wroldsen, Ingbret Gjernes, Jakob
Vintermyr, NN, Elfrid Hansen, E.V.N:, Peder
Myre, NN, Solveig og Øystein Hasdal, Ruth og
Håkon Markseth, Signe Bosvik, NN, Ingrid L.
Eriksen, Ruth og Anders B. Rasmussen, Karl H.
Gustavsen, NN, Halvorsen-Tangen, Anny
Knudsen, Kjell og Randi Sørlie, NN, Willy og
Kirsti Dahl, Klara J. Nordby, A. + M.R., Ingrid
Lindland, Gerd og Ola Ruud, Unni Bruland, In-
ger og Olav Selstø, Ruth S. Hellstrøm, Oddbjørg
Stiansen, Torolf Johnsen, I. Knutsen, Gunnar
Lunden, Paula Ellinor Larsen, Bjørg og Odd

Hommefoss, NN, Karla Kristiansen, K. og J.
Hvideberg, NN, Ida og Norvald Haugstveit, Kjell
Egil Gloppe, Odd Christensen, Klara og Harry
Nordal, NN, Svanaug Lindmann, NN, NN, G.
Laukvik, Ellen Hasdal , Arne K., Svein Tore Stian-
sen, Jan Magne Foshaug, Asta og Odd Sunds-
dal, Birthe og Arvid Hestaas, Nn, Borghild
Bråtane, Solveig Paulsen, Nn, K.F. og G. E. Valle,
Anne Gro Alsaker, Jens Kleppa, Stein Gjulem,
Hjørdis og Erik Lindland, Marry Jacobsen, Ma-
rie Gregersen, Olaug Johanna Moen, A. Myk-
land, Ruth Rasmussen, Toralf Torjussen, Til
sammen kr 12.250,-. Hjertelig takk!

Gaver til lydanlegget i Frydendal kirke
Summen av gavene som er kommet inn er så langt kr. 19.400,-.
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Hans Jørgen Stensvold

På allmannamøte 30. mai 2007 ble
det bestemt at Røed bedehus skulle
legges ut for salg. Dette skulle bli
slutten på en nær 75 år gammel
historie, eller kanskje vi må starte
allerede i 1904?
På denne tiden kom det en vekkelse til Røed
krets. Moen og Båssvik kristelige forening ble
startet i 1905. Etter hvert som ungdommene ble
eldre ble behovene endret, og i 1921 ble det
dannet en lokal indremisjonsforening.

I begynnelsen ble virksomheten basert på hus-
møter, og det ble flere ganger diskutert å få et
eget hus til foreningen. 19. februar 1932 ble det
holdt et møte på Røed skole for å drøfte forslag
og planer. Emanuel Moen og Anders Dørsdal
hadde laget et kostnadsoverslag på et hus på 14
x 9 meter. Overslaget lød på kr. 7 500,-.

Huset ble vedtatt bygget. Pengegaver og dug-
nad ble til sammen beregnet til 4 472,- kroner,
hvor ett dagsverk i form av dugnad ble regnet
som 6 kroner. Det var mange båtbyggere i kret-

sen, så det manglet ikke på dyktige dugnads-
arbeidere. Tomten som ble valgt ble leid for 99
år, med en årlig leie på 15 kroner.

Søndag 24. september 1933 ble bedehuset
innviet. Til å innvie bedehuset kom generalsekre-
tær i Indremisjonen, Johan Martin Wisløff.

Kravene til standard var ikke det samme som
i dag i 1933. Bedehuset ble bygget uten sanitær-
anlegg, og ikke mye til garderobe. Det var utedo
oppe i heia. Likevel ble det først i 1969 bestemt
at det skulle bygges et tilbygg med disse fasilite-
tene.

31. januar 1971 ble tilbygget innviet. Da var
det også 50 år siden indremisjonsforeningen ble
stiftet, og dette ble markert samtidig. Prost Gran
innviet tilbygget, og samtidig vigslet han Røed be-
dehus til kirkelige handlinger. Jubileumsfesttalen
for Røed indremisjon ble holdt av sogneprest
Thorleif Andersen.

En epoke er over for Røed bedehus

Søndag den 30. januar 1921 avholdtes
møte på Dørsdalen for at danne en lokal-
forening av Indremisjonen, der omfatter
Røeds og Bosviks kretser.

Bedehusserien

Søndeled Gjernes Sandnes Krabbesund Risør Sevik Hødnebø Røed

Så kom 1905 – og med det den store
vekkelse og fornyelse. Det var en gan-
ske ung mann, Hans Ingebretsen,
Krabbesund som ledet møtene. Han
bodde ute på Krabbesund, men var
kommet innover for å holde endel mø-
ter. Det fortelles at da vekkelsen virke-
lig brøt ut ut for alvor ble han så
overvelda at han rømte hjem. Men han
kom da tilbake straks, og møtene for-
satte til rik velsignelse.
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Mange forskjellige tilbud
Det har vært mye aktivitet på Røed
bedehus gjennom årene. Søndags-
skole, barneforening, hobbyklubb,
yngres, helselaget, kvinneforeninger,
Misjonsselskapet, Sjømannsmisjonen,
Misjonssambandet, juletrefester med
mer. Frikirken hadde også sine sam-
linger her fram til det ble bygget fri-
kirke på Akland i 1976.

Søndagsskolen var et samarbeid
med frikirken i mange år. Flere kor
har hatt sitt virke på bedehuset, og det
var blanda koret som startet opp med
å synge julen inn. Folk fra både Songe,
Vegårshei og Gjerstad kunne møte
opp på juletrefestene, som samlet

masse folk. Selv om det har vært mange ulike
foreninger og aktiviteter, var det vanlig tidligere
at det ofte var de samme menneskene som del-
tok. To ganger i året ble det arrangert basar.

Færre foreninger
På 1970-tallet begynnte aktiviteten å avta. De
siste årene har det ikke vært så mye. Samtidig er
alle blitt mer mobile, og det er ikke lenger behov
for bedehus i hver lille krets. Vedlikehold av mange
hus krever både tid og penger. Juletrefestene var
noe av det siste som ble arrangert, og helt fram til

Søndag 13. februar 1921 ble det inn-
budt til nytt møte. De hadde besøk av
emisær J. Olsen. Det ble nå valgt for-
mann og styre. Valget fikk dette utfallet:
Formann Lars N. Moen
Styre Thor N. Sauvik

Aanon H. Dalen
Rannnei Øya

Viseformann Aanon H. Dalen
Kasserer Anna Bergshaven

Røed

Bedehusserien

Søndeled Gjernes Sandnes Krabbesund Risør Sevik Hødnebø Røed

etter år 2000 var det livlige fester. På slutten var
det bare dette hver jul, og hyggetreff en gang i
måneden.

Oppgjennom årene er det lagt ned mye tid og
krefter på aktivitetene innenfor veggene på Røed
bedehus. Dessuten har det vært gjort mye ar-
beid og vedlikehold på bygningen. Det har vært
et godt tilholdssted for barn og unge. Derfor har
det å selge huset vært en vanskelig avgjørelse for
mange. Huset representerer en stor verdi utenom
pengeverdien, men den verdien forsvinner ikke
selv om huset nå er solgt. Det gjelder å ta vare
på og være takknemlig for det bedehuset har
betydd for flere generasjoner, og ta det med seg
når tidene forandres.

Allmannamøtet i 2007 bestemte at halve salgs-
summen skal gis til ungdomspreststillingen, og den
andre halvparten til Søndeled menighetshus.
Overrekkelsen av pengene vil skje på Søndeled
menighets årsfest 30. mars.

Til 50-årsjubiléet ble det nevnt de som
har vært formenn i tida 1921 til 1971:

Lars N. Moen
Anon H. Dalen
Thor N. Sauvik
Emanuel Moen
S J. Sæther
Ellef Avreid
Harald Tolnes
Petter Moen
Jørgen Sundsdal
Anders Blesvik
Paul Christensen
Håkon Moen

Kilder:
Nils Ausland, Håkon Moen (1971)
Marie Gregersen, Grethe S. Mathiesen
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Bedehusserien

Søndeled Gjernes Sandnes Krabbesund Risør Sevik Hødnebø Røed

Røed søndagsskole med ledere fra både Frikirken og Røed indremisjon fra
begynnelsen på 1950-tallet.

1. rekke v. Vigdis Helland, Jostein Helland,
Grethe Sønningdal, Arve Helland, Anne Elise
Sønningdal, Andrea Akeland, Inger Bråtane, Olga
Røed, Målfrid Sundsdal, Olga Modal, Bjørn
Moen, Ole Modal, Anne Aasen, Karen Chris-
tensen, Else Larsen.

2. rekke v. Rolf Ausland, Anne Karin Greva,
Marit Blesvik, Signe Vik, Gerd Akeland, Elsa
Røed, Signe Moen, Åse Modal, Signe Myre,
Solveig Moland, Inger Tomine Strand, Kari
Rønningen.

3. rekke v. Tallak Dørsdal, Håkon Moen med
Eigil på armen, Inger Lise Akeland, Signe Strand,
Signe Vik, Turid Gregersen, Kaja Gregersen,
Grete Madsen, Tomine Bråten, Kirsti Opstad,
Ingrid Madsen.

4. rekke v. Gregert Madsen, Lars Akeland,
Solveig Moen, Karin Madsen, Ingeborg Tomine
Opstad, Ottar Werner Moen, Knut Harald Chris-
tensen, Synnøve Modal, Kristine Gregersen.

5. rekke v. Oddvar Madsen, Ole Kristian
Moen, Kåre Larsen, Kjell Einar Akeland, Arild
Dørsdal, Harald Akeland, Gunnar Opstad, Per
Helland, Dag Helland, Leif Larsen, Peder Brå-
ten, Per Rønningen, Olav Larsen, Gunhilde Gre-
gersen, Anna Dørsdal, Helene Bråtane.

6. rekke v. Arne Ingar Torjussen, Svein Bor-
dal, Odd Mangår Bråtane, Tore Røynland, Tore
Torbjørnsdal, Terje Olsen, Paul Christensen med
Torstein på armen.
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Røed S ø n d e l e d
M e n i g h e t s b l a d

Nr. 1 Januar 1958 12. årg.

Menighetsnytt.
Thorleif Juell Howarth Andersen  ble

i statsråd 3. januar 1958 utnevnt til sok-
neprest i Søndeled. Han er f. t. Flakstad i
Sør-Hålogaland. Han var innstillet som nr.
1 av begge menighetsråd i Søndeled, og det
rår derfor stor glede over utnevnelsen.

Vi har bedt ham sende en hilsen til
Menighetsbladet og et bilde av familien, som
visstnok består av prest og prestekone og 6
barn. I neste nr. håper vi derfor å kunne
presentere familiebn både i bilde og tekst.

Det foreligger ennå ikke noe om når han
kommer til å overta Søndeled soknekall.

Disponent Ingar Rø er valgt til for-
mann i Indre Søndeled menighetsråd. Va-
raformann ble lærer Lars Røksland. Kasse-
rer: Petter Moen.

Krabbesund kristelige ungdomsfor-
ening feirer 50 års jubileum i februar. For-
eningen ble stiftet på Krabbesund skole 16.
februar 1908. Møtet ble åpnet av Alexan-
der Andersen. Sokneprest Madsen talte over
Joh. 14, 1-6.

Det første styret var: Hans Jensen, for-
mann. Bernt Johannesen, nestformann.
Karl Johansen, kasserer. Fru MarthaJensen.
Frk Karoline Andersen. Av det første styret
er det bare Karl Johansen som lever nå.

Styret i jubileumsåret 1958 er: Sigurd
Fidje, formann. Henry Sevaldsen, nestfor-
mann. Sverre Skalvik, kasserer, og fruene
Hilda Henriksen og Margot Thorsen.

Vi gratulerer med jubileet og ønsker
lykke og velsignelse til arbeidet videre frem-
over. — Og så skal det bli hyggelig å møtes
på jubileumsfesten i Krabbesund bedehus
søndag 9. februar kl. 16.

Orgel. I anledning bankens 100 års ju-
bileum har Den norske Creditbank ved av-
delingen i Riøsr gitt kr. 10.000 til nytt or-
gel i Søndeled kirke. Ordfører Jakob Vik og
formannen i menighetsrådet, Emanuel
Moen, møtte sammen opp i banken og
frembar kommunens og menighetens takk
for den store gaven. Vi vil gjerne også gjen-
nom Menighetsbladet få uttrykke vår takk.

Nå har man 20.000 til disposisjon, idet
kommunen tidligere har bevilget kr.
10.000.

Men organist Arne Aakhus sier at man
må opp i 50 - 60 tusen kroner for å få et
godt kirkeorgel til Søndeled kirke.

Konfirmantjuletrefesten ble i år holdt
på Sunde bedehus — midt i hardeste kulde-
perioden — men frammøtet fra Søndeled
var slett ikke verst likevel. Sogneprest Gun-
dersen ledet festen med vanlig friskhet og
humør og alvor. Han viste farge-lysbilder
fra Risøya-leiren, og gjennom lydbånd-
opptak fikk vi hele dagsrytmen i leir-
programmet.

En festelig kveld — men savnet av sok-
neprest Helle var selvfølgelig merkbart.
Særlig for Søndeled-konfirmantene.
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Albert M. Walla/Hans Jørgen Stensvold

Den tredje uken i januar hadde
Risør menighet en engasjert ung
dame i praksis. Rannei Christine
Ausland Pedersen går på Høgskolen
i Staffeldtsgate. Studiet heter menig-
het, organisasjon og ledelse, og det
ender opp med en bachelor-grad.
- Noe av det beste ved denne skolen, sier Ran-
nei  - er muligheten til praksis. Hun har vokst
opp i Risør, og ble kristen i konfirmanttiden. Et-
ter dette har hun også jobbet med konfirmant-
arbeid. Rannei har både deltatt i kor og
gudstjenestearbeid i frikirken, og vært mye i bap-
tistkirken.  - Det er ikke viktig hvilken menighet
jeg er med i, sier hun.  - Det viktigste er at vi
fokuserer på det vi har felles. Hun trives best i
karismatiske menigheter, men hennes teologiske
standpunkt ligger nok nærmest Den norsk kirke.

Etter ungdomstiden i Risør gikk Rannei på bi-
belskole i Grimstad, på linje for ledelse og kom-
munikasjon. Deretter har hun tatt grunnfag på
Baptistenes teologiske seminar, for så å havne
på Høgskolen i Staffeldtsgate. Nå har hun hatt
en ukes praksis i Risør, og har vært med på
mange forskjellige ting. Konfirmantundervisning,
andakt på sykehjemmet, eldretreff og ungdoms-
kor er noen av punktene på lista. Vi må også
nevne ungdomsklubben Ten-in, babysang, og
kirkestabens samling, hvor Rannei har observert
hvordan de ansatte legger opp en del av arbei-
det sammen.

 - Har du oppnådd det du hadde som mål
gjennom praksisen i Risør, Rannei?  - Å, ja, sva-
rer hun uten å blunke.  - Jeg har et stort ønske
om slikt type arbeid. Etter å vært med på lange
dager med masse inntrykk har jeg kommet hjem
og tenkt med meg selv: Yes! Det er dette jeg
brenner for! Jeg føler at jeg er på rett plass i
livet.

Praksisen har innebært at Rannei har jobbet
sammen med mange forskjellige av dem som er

ansatt i kirken i Risør, og hun fungerer godt i dette
arbeidet. En del fine andakter har hun holdt også.

Etter at Rannei er ferdig med sin bachelor-grad
vil hun fortsette studier slik at hun kan bli diakon.
- Mitt hovedmål er å arbeide med forkynnelse i
rammen av en menighet. Som diakon vil jeg treffe
mange mennesker, og spesielt de som har falt
utenom. Da kan jeg bidra med å være kirke for
dem også.

Rannei er ikke skremt av praksisen i Risør,  -
Det har bare gjort meg mer gira på at det er dette
jeg vil, sier hun med overbevisning i stemmen. Vi
kan bare ønske henne lykke til med dette.

Menighetsarbeid i praksis

Samtalegruppen
Fortsetter å møtes stort sett 2. og 4. sønda-
gen i måneden på Menighetshuset på Fryden-
dal. (NB i mars måned møtes vi 26.03)  Vi
tar en kopp kaffe sammen og tar for oss kom-
mende søndags tekst. Kontakt gjerne Knut
Bergem eller Per Oscar Berg  Det er plass til
flere. Prøv en gang, da vel!
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11 mars er årets fasteaksjon for Kirkens nød-
hjelp. I Risør kommune vil rundt 100 konfirman-
ter og frivillige i aksjon for å samle inn penger til
mennesker i nød.

Årets aksjon har fått tittelen «Fra drøm til vir-
kelighet».

Aksjonen trenger flere voksne bøssebærere
som kan gå sammen med konfirmantene. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte
menighetskontoret i Risør på dagtid på
37150321.

Ta vel imot bøssebærerne når de kommer.

Tekst og foto: Kirkens nødhjelp

- Krigen tok alt da den kom den
natten. I kaoset løp vi så fort vi
kunne. Vi løp fra fortiden, fra familie
og hjem, venner og skole. Vi måtte gi
avkall på alt vi hadde for å overleve.
Vi gjemte oss i en hule og ventet. Det
var fryktelig, sier Tedros Akililu.
I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fo-
kus på mennesker som lever i skyggen av krig
og terror. 35.000 bøssebærere viser tirsdag 11.
mars sitt engasjement. Risørs menigheter deltar i
aksjonen.

I områder som er rammet av konflikt legges
det store begrensninger på samfunnsutviklingen.
I Tedros' landsby Zalanbessa er dette en ube-
stridelig sannhet. Innbyggerne her lever et skjørt
liv mellom to fronter. Fronter som voktes dag og
natt av to av Afrikas mest forbitrede fiender.

Landsbyen, som ligger rett ved den omstridte
grensen til Eritrea, har vært vitne til mange og
voldsomme konflikter. Både under borgerkrigen,
som endte i frigjøring fra det autoritære Mengistu-
diktaturet i 1991, og under krigen mot Eritrea fra

Fra drøm til virkelighet

Gutten som sikter mot stjernene

Forts. neste side
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1998 til 2000, har landsbyen måttet lide for sin
geografiske plassering. Zalanbessa har vært ut-
bombet, gjennomkjempet og overkjørt. I dag,
sju år etter at det siste skuddet lød, ligger lands-
byen fremdeles i ruiner.

Tedros Akililu er bare glad for at han har kun-
net flytte tilbake til landsbyen der han vokste opp.
Den siste gangen krigen rammet området, flyktet
Tedros og søkte ly i en hule der han ble boende i
to år. - Jeg husker de uhyggelige lydene av krig:
Kanoner og geværskudd dundret dag og natt. Vi
var livredde for å bli funnet, sier Tedros.

Krigen stjal alt fra Tedros, til og med hans egen
far. Huset og skolen ble til ruiner. Alt håp var ute.
Men den unge mannen med glimt i øyet lot seg
ikke knekke. Takket være Kirkens Nødhjelp har
Tedros funnet tilbake til drømmene sine. Han sik-
ter mot stjernene.

- Da skolen ble ødelagt, visste jeg at mine sjan-
ser for å få en utdanning var borte. Familien min
lever på nødhjelp. Vi har ikke penger til å sende
meg på skolen i en annen by. Og uten utdanning
er det ikke mulig å finne arbeid her. Håpet om å
tjene penger og hjelpe familien forsvant. Men nå
er situasjonen en annen, sier Tedros og smiler.

I januar 2007 åpnet Zalanbessa skole igjen.
Den ble gjenoppbygd av Kirkens Nødhjelp i
samarbeid med de ulike religiøse gruppene i
området. Å samle de lutherske, katolske og or-

todokse kristne sammen med det lokale muslim-
ske rådet for å fullføre prosjektet var en viktig
symbolsk handling. Den viste at hele samfunnet
står sammen mot konflikt - og for ungdommens
fremtid.

Nå drømmer Tedros om å bli pilot.
- Jeg vet at det betyr mye hardt arbeid, sier

Tedros. Men gjenoppbyggingen av skolen har gitt
meg en sjanse til en fremtid, og du kan tro jeg tar
imot den med begge hender. Jeg vil jobbe så hardt
jeg kan. Jeg skal bli pilot - bare vent, fortsetter
han med et smil.

Han legger lista høyt. Om han oppnår målet
sitt gjenstår å se. Kirkens Nødhjelp har åpnet en
dør ved å gjenoppbygge skolen. Men veien mot
målet er lang og vanskelig, og den må Tedros gå
alene. Likevel viser han en beinsterk vilje til å stå
på og virkeliggjøre drømmen sin. For sin familie,
for sin landsby, men mest av alt for seg selv.

Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon, kan du hjelpe mennesker som Tedros
med å ta drømmene tilbake - enten det gjelder
drømmen om skolegang, drømmen om ikke å
være redd, eller drømmen om å kunne forme sin
egen fremtid.

Krig og terror stjeler menneskers drømmer.
Sammen kan vi ta drømmene tilbake. Du har
muligheten gjennom Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon 2008!

Fakta om Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008:
- Fasteaksjonen er Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon. Kirkens Nødhjelp er en

felleskirkelig organisasjon som jobber med katastrofehjelp, langsiktig utviklingsarbeid og
påvirkning av holdninger og beslutninger.

- Fasteaksjonen 2008 går av stabelen 11. mars og har fått navnet "Fra drøm til virkelighet".
- Fasteaksjonen er landets nest største dør-til-dør-innsamling, etter NRKs TV-aksjon.
- I år setter fasteaksjonen fokus på mennesker som lever i skyggen av krig og terror.
- Rundt 1100 menigheter deltar i aksjonen, og alle som vil kan melde seg som bøssebærer

eller sjåfør ved å kontakte det lokale menighetskontoret.
- 40.000 konfirmanter og voksne går med bøsse denne dagen.
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Søndagsskolen vil bli mer
synlig
Kristelig pressekontor

I de tre siste årene er det i gjennomsnitt startet
ca. 100 nye søndagsskoler hvert år her i landet.
- Denne veksten satser vi på å videreføre, sier
generalsekretær Erling Ekroll i Norsk Søndags-
skoleforbund. Han opplyser at man har som mål
å starte 100 nye søndagsskoler både i 2008 og
2009. Samtidig vil Søndagsskoleforbundet inten-
sivere arbeidet med å gjøre de søndagsskolene
man allerede har bedre kjent og dermed øke
antallet barn.

Gudstjenesteform
Per Oscar Berg

Det siste halvåret har vi som kjent prøvd oss med
en litt annen gudstjenesteform i Frydendal kirke.
Liturgien er bygd opp litt annerledes enn man har
vært vant til; noen ledd er flyttet, noen er fjernet
og noen har kommet til. Tonene til de liturgiske
ledd er også hentet fra en litt mer «moderne» tid.
Tanken har vært at man ønsker å prøve å skape
en litt lysere og lettere gudstjenesteform.
Vi har stadig justert litt (og kommer fortsatt til å
justere), men gudstjenesteutvalget mener at det
er tid nå til å få innspill fra dere brukere. En ting
er hva prest og organist mener og synes, men det
er jo menighetens gudstjeneste, og nå vil vi gjerne
ha innspill fra «fotfolket».

Etter gudstjenesten søndag 2. mars blir det en
enkel kirkekaffe og et samvær hvor vi forhåpent-
ligvis kan ha en frisk meningsutveksling. Kom og
si om dere liker den nye gudstjenesten, hva dere
liker, og hva dere savner. Ønsker dere kanskje
enda flere endringer? Eller kanskje dere ønsker
dere tilbake til det gamle. Vi ønsker i hvert fall å
skape gode gudstjenester! Vi må gjøre det
sammen!

1400 nye medlemmer i
BarneVakten
Kristelig pressekontor

Organisasjonen BarneVakten har fått 1400 nye
medlemmer i år, melder avisen Dagen.
BarneVakten ble etablert i 2000, og ønsker å
øke foreldres og andre voksnes kunnskaper om
barn og medier gjennom å informere og gi gode
råd. Organisasjonen vil beskytte barn mot ska-
delig informasjon gjennom mediene. Også i fjor
hadde BarneVakten et godt tilsig av nye med-
lemmer da medlemstallet økte med 950. Orga-
nisasjonen har nå 3700 betalende medlemmer.
- Veksten vi opplever i medlemstallet viser at det
er et stort informasjonsbehov blant foreldre når
det gjelder barn og digitale medier, sier daglig
leder Øystein Samnøen.

Har du gamle
menighetsblad liggende?
I vårt arkiv mangler vi ett eneste nummer av Ri-
sør og Søndeled Menighetsblad for at samlin-
gen skal være komplett. Det hadde vært fantas-
tisk flott om en av dere har liggende blad nr. 1
fra 2004 og vil spandere dette på oss.

Ta gjerne en telefon til Lauritz - 37 15 00 12
så kan vi hente det, eller ta det med og kom
innom på kontoret i Kirkegt. 1 en dag.

Vi håper!

Søndagsskolen er i gang
igjen i Frydendal!
 Hver søndag hvor det er gudstjeneste i Fryden-
dal kirke (bortsett fra når det er familie-
gudstjeneste) er det søndagsskole i Menighets-
huset under gudstjenesten. De voksne kan gjerne
være med på søndagsskolen, eller de kan være i
kirken, eller de kan gjøre noe helt annet, men uan-
sett; la ikke barna gå glipp av muligheten for å bli
med på søndagsskolen! Vel møtt!
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Prestens penn

Per Oscar Berg

Julefest - (????)  - påskefest
Sjelden, om noen gang, kommer påsken så tidlig som i år. Sko-
lens påskeferie kommer så tidlig at til og med vinterferien ble
flyttet en uke frem, til nesten midten av februar i stedet for
slutten av måneden. Med andre ord; det blir lite tid mellom
julefest og påskefest, noe jeg antyder ved at det i overskriften
er mindre skrifttyper på det imellom.

Jeg har faktisk sjekket med en tabell over bevegelige helligdager, og aldri, fra 1981 til
2025 kommer påsken tidligere enn i år. Og dette er tross alt en periode på 45 år!!!

«Jula varer helt til påske» lyder det i en sangstrofe, men den fortsetter som kjent:
«Nei, det er ikke sant, nei det er ikke sant, for innimellom kommer faste.» Så er det altså
Faste som er antydet med de små spørsmålstegnene mellom julefest og påskefest. Så
kan man kanskje tro at siden fastetiden for de fleste av oss betyr så lite, så har jeg latt
skrifttypen være liten. «Men det er ikke sant…»

Etter julefest og mye god mat er det alltid mange ukeblader med slanketips rett etter
nyttår. År etter år får vi påminnelser om at vi bør begynne å trimme og at det er noe vi
burde forsake i matveien. Når man i år får fastetiden omtrent rett etter julefesten, så er
det kanskje fort gjort å tenke at fastetid har med forsakelse og en slags slankekur å
gjøre. Vi har neppe vondt av å være litt mer bevisste på mange felt i våre liv, men om
fastetid bare blir en del slike ytre rammer, så er ikke det hovedhensikten. Og om vi ikke
akkurat skal «trimme» for å komme i bedre «åndelig form», så kunne kanskje fastetiden
være en tid hvor vi på en måte setter kursen for, - og prøver å bevege oss mot Jerusalem
og påskens dramatiske innhold.

Så er ikke fasten ment å være en nedtur mellom de to store fester, men fasten kan være
med på å gjøre festen, påskefesten, enda større. De små skrifttyper har altså ingen ting
med det at fasten betyr lite for mange av oss. De har heller ikke noe med at ved en
slankekur blir vi mindre, men de er små fordi tiden mellom festene er så kort. Vi må
komme oss videre fra Betlehem og krybben. «Fra krybben til korset gikk veien for deg»,
lyder det i en julesang. For oss er utfordringen: Fra Betlehem til Jerusalem! Og la oss
minne hverandre om det som står videre i den nevnte julesang: «…slik åpnet du porten
til himlen for meg.» Intet mindre. Selve evigheten. Åpen!

Tenk, fasten kan hjelpe oss å holde fast på frelsen som ble vunnet. La oss bruke fast-
etiden. La oss forberede oss til påskefest, selv om vi så vidt er ferdige med julefest.


