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Nr. 2 - Våren 2010 - 64. årgang

Risør og Søndeled Menighetsblad

Tangen bedehus
Wilhelmine Larsen eide et hus litt
tilbaketrukket fra Steinramla. I dette
huset var det midt i de harde 30-åra
ingen aktivitet, så hun sa seg villig til
å la indremisjonfolket på Tangen få
bruke dette gratis til sine samlinger.
Les mer på side 8.

Noen mener at arbeidet med våre
gudstjenesteformer gikk altfor mange
skritt i en helt gal retning. Andre
mener at retningen var rett, men
skrittene ble for mange. Det var for
mye man savnet. Forslaget til vår
kirkes nye gudstjeneste, som forelå i
2008, fikk nå i hvert fall relativ hard
medfart av diverse instanser, så det
ser ut som om man i hvert fall gikk
minst tre skritt fram, og kanskje kom-
mer til å gå et skritt eller to tilbake.
Les mer på side 11.
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Gudstjenester og arrangementer - Risør prestegjeld
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på www.risor.kirken.no.

Søndag 18. april
2. søndag etter påske. Joh 21, 15-19.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg. Dåp.
Offer til menighetens misjonsprosjekt.

Søndag 25. april
3. søndag etter påske. Joh 14, 1-11.
Søndeled kirke kl. 11.00:
Samtalegudstjeneste. Albert M. Walla.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

Risør kirke kl. 18.00:
Høymesse. Albert M. Walla. Nattverd.
Offer til Kirkens bymisjon, Kristiansand.

Søndag 2. mai
4. søndag etter påske. Jes. 1, 18-20.
Risør kirke kl. 10.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.
Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.

Risør kirke kl. 12.15:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.
Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.

Søndag 9. mai
5. søndag etter påske. Matt 6, 6-13.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Per Oscar Berg.
Offer til ungdomsarbeidet.

Søndeled kirke kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Albert M. Walla.
Offer til Barne- og ungdomsarbeiderstillingen.

Torsdag 13. mai
Kristi himmelfartsdag. Apg. 1, 1-11.
Krabbesund bedehus kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.

Søndag 16. mai
6. søndag etter påske. Joh 17, 18-26.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Mandag 17. mai
Grunnlovsdag. Joh. 12, 35-36.
Risør kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.

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

Sandnes bedehus kl. 13.30:
Høymesse. Per Oscar Berg.

Søndag 23. mai
Pinsedag. Joh 14, 15-21.
Risør kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.
Dåp. Nattverd. Offer til Normisjon.
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Liker du å synge når du
er på gudstjenester?

Kan du da tenke deg å avse en
søndag i måneden til å være med

i en forsangertjeneste?

Vi trenger deg!

Gjennomgang av salmer en time
før gudstjenesten.

Kontakt Kristin eller Jorunn

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.

Mandag 24. mai
2. pinsedag. 1. Kor. 12, 12-20.
Søndeled kirke kl. 10.00:
Høymesse. Albert M. Walla.

Søndag 30. mai
Treenighetssøndag. Matt 28, 16-20.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Per Oscar Berg.
Dåp. Offer til Norsk søndagsskoleforbund.

Søndag 6. juni
2. søndag etter pinse. Luk 12, 13-21.
Risør kirke kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Per Oscar Berg.
Offer til menighetsarbeidet.

Søndag 13. juni
3. søndag etter pinse. Luk 19, 1-10.
Frydendal kirke kl. 11.00:
Høymesse. Albert M. Walla.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.

Søndeled kirke kl. 11.00:
Høymesse. Albert M. Walla.
Dåp. Offer til Navigatørene.

Søndag 20. juni
4. søndag etter pinse. Luk 15, 11-32.
Risør kirke kl. 11.00:
Høymesse. Per Oscar Berg.
Dåp. Offer til Redd barna.

Gaver til menighetsbladet

R.K., Erik Lindland, Olaug og Ole Wiik, Kari
Skarvang, Alma og Harald Hansen, Ellen og Tor
Olav Sletta, Hilda Aanonsen, Arne K. Solstad,
Erling og Ester Hølland, Reidun og Rolf v.E. Pe-
dersen,
tilsammen kr 2.500,-. Hjertelig takk!

Gull til sjomannskirken.no.

Kristelig pressekontor

Sjømannskirkens nye nettsted ble kåret til "Beste
nettsted 2010" av Farmandprisen 11. mars. Sjø-
mannskirken gikk til topps i Åpen klasse.

- Sjømannskirken er en soleklar vinner i sin
klasse. Sammenlignet med de store organisasjo-
nene er det imponerende at en liten organisasjon
kan få fram nettsider som dette. Det lille vaffel-
hjertet som ligger der så tilfeldig og nesten litt frekt
på forsiden, symboliserer så mye. Nettsidene til
Sjømannskirken gjenspeiler med stor tydelighet
det organisasjonen står for, sier Morten Golimo
om juryens begrunnelse.

En lykkelig webredaktør Linn Mevold Skog-
heim synes prisen er en fantastisk anerkjennelse
av arbeidet som er lagt ned i nye
sjomannskirken.no, og roser innsatsen til de
webansvarlige på sjømannskirkene og her
hjemme.

Trygg Trafikk tok andreplassen og NHO Rei-
seliv tredjeplassen i Åpen klasse.
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Organistenes side

Sangseilas i Risør 6. juni
- sett løkt på brygga i mot kveld, og ta imot meg når jeg kommer -

Jorunn Myre

Dette er en strofe fra Fiskerens morgensang,
som også vil bli framført på denne sang-
kvelden i Risør kirke søndag 6. juni kl 18.00.

Medvirkende er koret Candela fra Randesund frikirke, og
Risør motettkor ledet og akkompagnert av Jorunn Myre
og Rigmor Angell Stakkeland m.flere.

Tema er sangseilas, det betyr ikke bare maritime innslag,
men også et mangfold av sanger som hører hjemme i «den
store livsseilas».

Dette blir en fin og variert sommerkveld i kirken hvor en
kan oppleve korsang, allsang, og ikke minst innslag fra grup-
per og solister fra begge kor.

Både sanger fra gospel-, vise- og salme-sjangerene med
mer blir presentert.

Kollekt til Kirkens konsertvirksomhet.

Blomsterbasar på
Hødnebø bedehus
Lisbeth Leivann

I år blir blomsterbasaren på
Hødnebø lørdag 29. mai kl 18.00

Dette er etter hvert blitt en tradisjon her i bygda,
vi har holdt på med denne basaren i godt over
10 år nå, og det er et fint bidrag til bedehusets
økonomi.

Mesteparten av gevinstene er blomster og bus-
ker, så har vi tombola med avleggere og små-

planter som gevinster. Og selvsagt serveres kake
og kaffe, vafler og brus. Allsang og kveldstanker
står også på programmet.

Vi håper mange tar turen til Hødnebø denne
kvelden i mai - hjertelig velkommen!
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Ivrig leser, men?
Einar Gjernes
Medlem av Søndeled menighetsråd

Jeg fikk en overraskelse på årsmøtet
for Søndeled menighet da det ble
fortalt at menighetsbladet gikk med
underskudd. Så mange lesere av
bladet  tenkte jeg, og likevel ikke
«lønnsomt».
Da gikk det endelig opp for meg:  Mange ivrige
lesere av bladet, men dårlige betalere, slik som
jeg. Det gjør at bladet ikke får nok inntekter.

Jeg ønsker å beholde menighetsbladet derfor
har jeg nå bestemt meg for at jeg nå skal bli en
bedre betaler. I dette nummer av menighetsbladet
ligger det ved en bankgiro. Den vil jeg benytte
meg av.

Jeg vil gi en støtte slik at bladet fortsatt kan bli
lagt i alle postkasser i Risør kommune. Jeg vil
anmode andre til å gjøre det samme, slik at øko-
nomien for menighetsbladet  kan komme i ba-
lanse.

Takk til dere andre som også vil støtte opp
om bladet.

Pinsevandring
Per Oscar Berg

Pinsen er for den kristne kirke høyti-
den som skulle sette oss alle i beve-
gelse. Derfor er det på en måte litt
fint at det hos oss har blitt en god
tradisjon med Pinsevandringen som
arrangeres av historielaget, og at det
i forkant av vandringen kan være en
samlingsstund i kirken.

I år vil gudstjenesten 2. pinsedag være i Søn-
deled kirke kl. 10.00.

Etter en relativ kort gudstjeneste kjører man
til Siva-anlegget hvor bilene kan parkeres, og

derfra blir det busstransport et stykke innover
Vegårsheiveien til starten for selve vandringen.
Etter bare noen hundre meters vandring, ved
Pollen, blir det en orientering om årets tur, før
man vandrer videre til Knuten, og etter hvert enda
videre til Lia. Her blir årets hovedstopp og rast
på tradisjonelt vis. Etter rast, hvil, orientering og
en hyggelig prat, går så turen videre til Lindland,
hvor bussene møter turfolket for å få dem tilbake
til P-plassen på Siva.

Vel møtt til gudstjeneste i Søndeled kirke, og
god tur til alle glade vandrere.
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Slekt skal følge slekters gang...

Begravde/
bisatte

Døpte

Vigde

Risør kirke
31. jan Jens Sønningdal Arntsen
07. feb Julie Elisabeth Pedersen
07. feb Sebastian Vandal-Nylænder
07. feb Håvard Nossum Søraas

Frydendal kirke
28. feb Mads Sivertsen Hommefoss

Søndeled kirke
14. mar Live Høgbråt Myra

Søndeled kirke
27. feb Sigrid Hellerdal og Ola Garthe

Risør kirke/gravkapell/ -kirkegård
11. feb Leif Georg Eriksen
11. feb Sverre Emanuel Larsen
18. feb Knut Reidar Amundsen
19. feb Gunnar Straum
24. feb Arne Paulsen
03. mar Bodil Sonja Østerholt
12. mar Kristian Knutsen
19. mar Thordis Synnøve Andersen
19. mar Sigrid Lilly Hauge
23. mar Arne Kristian Grønberg

Frydendal kirke/- kirkegård
26. feb Arvid Severin Stiansen

Søndeled kirke/- kirkegård
10. mar Knut Ramskjær
08. apr Mary Antonie Rasmussen
08. apr Grethe Aasen

Gjernes bedehus/Nestevåg kirkegård
09. apr Borghild Matilde Vikingsdal
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Lauritz Maartman Paulsen

Jo da, det sies at det en gang i tiden
skal ha vært en bygning i tangen-
miljøet som fungerte som bedehus i
en periode.

Bakgrunnen hang nok sammen med en vekkelse
som gikk over distriktet i 1932. Mange - også
Tangenfolk - ble med i Risør Indremisjon den
gangen, men man følte behov for å forkynne
evangeliet for sine nærmeste naboer ute på Tan-
gen. Og så var det jo et stykke vei inn til bede-
huset i Strandgata.

Wilhelmine Larsen eide et hus litt tilbaketruk-
ket fra Steinramla. I dette huset var det midt i de
harde 30-åra ingen aktivitet, så hun sa seg villig
til å la indremisjonfolket på Tangen få bruke dette
gratis til sine samlinger.

De som satte i gang indremisjonsvirksomhet i
sitt nærmiljø på Tangen var Peder Pedersen,
Andreas Gundersen, Lauritz Pedersen (Lauritz
danske), Jonas Thorsen (Jonas på brygga), Nils
Christensen og Gustav Jacobsen (Gustav på
brygga).

Her ble det i om lag 4 års tid, fra omkring
1935 til 1939, arrangert ukentlige evangeliske
møter hver tirsdag. Dessuten hadde man egen
musikkforening under ledelse av Kathrine Jacob-
sen. I musikkforeningen spilte Klara Reinertsen
gitar, Margoth Jacobsen (Taule) spilte harpeleik
og Olav Jacobsen spilte fiolin. De nevnte mann-
folk var selvsagt også med i koret og sang
sammen med bl. a. Gjertrud Larsen (f. Halvor-
sen) og Helen Terjesen.

Bortsett fra ungdommene Margot, Gjertrud og
Helen, besto koret av mennesker i sin «beste al-
der», dvs. omkring 40 - 50 år de fleste av dem,
minnes den nå 92 år gamle Margoth Taule med
stor glede.

Gjertrud var for øvrig «primus motor» og tok
seg av mange praktiske oppgaver. Hun hadde
nøkkel til huset og ordnet med rengjøringen.

Mange Tangenfolk kom på tirsdagsmøtene.
Når det ble duket til fest med kaffe og søster-
kake var det trangt om plassen i «Tangen bede-
hus». Det var populære sammenkomster.

De som sto bak Indremisjonen på Tangen, var
samtidig blant de ivrigste i Risør bedehus. På
møtene der var disse personene nærmest fast in-
ventar både på fredags- og søndagsmøter. Det
tyder på et nært forhold mellom bedehusene på
Tangen og i byen, når man vet at Risør Indremi-
sjon spanderte sine gamle benker til bruk i
forsamlingslokalet på Tangen.

«Bedehuset» på Tangen hadde aldri noen egen
kvinneforening eller søndagsskole. Man valgte
heller å slutte opp om kvinneforeningene i bede-
huset i Strandgata og søndagsskolen i Risør kirke
- en søndagsskole som var stiftet i 1872 og som
i noen år holdt hus i bedehuset før den ble flyttet
til kirken.

Steen Meum var prest i Risør i de årene «be-
dehuset» på Tangen var i funksjon, og han var
stadig å se på lokale arrangementer i «den lille
byen» i byen vår.

Før  andre verdenskrig brøt ut, sa huseieren
opp «leiekontrakten» i håp om og tro på at an-
nen virksomhet kunne finne sted i huset. Dermed
sluttet Indremisjonsvennene på Tangen enda mer
helhjertet opp om bedehuset i Strandgata.

Det som i sin tid ble kalt for Tangen «bede-
hus», er vel i senere år bedre kjent for å ha vært
Risør malerklubbs atelier i en rekke år.

Informant: Margoth Taule

«Bedehus» på Tangen
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Gravstell
Vi hjelper deg gjerne med planting  og vedlikehold av graven.
Avtalen inneholder stell (vanning) og planting vår, sommer og
høst, samt krans til jul.
Du kan også gjøre deler av avtalen.

Kontakt:
Kirkevergen - tlf 37 15 00 12

Vi
tjuvstarter
kulturnatta

med…

Kåsør

Øyvind Thorsen:
«Humor og helse»

Kulturkveld
i Frydendal menighetshus

torsdag 29. april kl. 19.00.

Sang og musikk
Pizza

Inngangspenger kr. 100,-

Alle hjertelig velkommen!

Arr. Risør menighet
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Auksjonsgjenstander og lopper til

Frydendalauksjonen 2010
kan leveres i Frydendal menighetshus

hver torsdag mellom kl. 16 og 17.

Frydendal kirke 9. mai 2010
Mari Søvre
Jonas Vegerstøl Rønningen
Susanne Andersen
Ann Kristine Christensen
Espen Lorentzen
Linn Faa Boonnak Jacobsen
Vilde Skjevling Hamilton
Julie Marie Mathisen
Lasse Meier Pedersen
Ingrid Smevold Gulbrandsen
Håkon Hauglid
Eirik Dahl Hoaas
Phillip Andre Reinemo Ausland
Joakim Kristensen
Elisabeth Bentsen
Mari Færsnes Dahle
Mathias Kjørholt

Risør kirke 2. mai 2010-04-06
Maria Charlotte Kverndal
Maria Gregersen
Jonathan Rykkja Ibsen
Øivind Kielland Eeg
Leslie Anne Løvdal Houck
Daniel Bjerkhaug
Julie Flood Hauge
Matilde Ibsen
Johnny Bjerkhaug
Victoria Eriksen Larsen
Tina Hopaneng
Emelie Håbetsås
Helena Eriksen
Tinius Didrik Grødal
Daniel Jensen Aas
Marie Nilsen
Ine Røed Stebekk
Andrine Tufte
Marita Hauge
Charlotte Sollie
Henrik Lundberg Lindstøl
Marthe Aasbø
Henriette Andersen Bergkvist
Mads Bertin Olsen
Hanne Pedersen
Vivian Pedersen Skogeng
Stine Kamilla Ommundsen
Eirik Lundberg
Hannah Green Lundberg

Søndeled kirke 9. mai 2010-04-06
Fredrik Sommerfelt Grønvold
Rebecca Elizebeth Moen Monrad
Andreas Torgrimsen Eggesvik
Gjermund Kile
Asborg Konnestad
Jonas Gjernes
Helene Bredal
Thorleif Stensvold
Per Kristian Asdal
Kristin Margrethe Ellingsvik Granstøl
Kevin Iversen Hundstad
Julie Eileen Larsen
Andreas Ausland
Tonje Fjeldstad Markseth

Konfirmanter i Den norske kirke 2010
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Gudstjeneste(re)form
Per Oscar Berg

Jeg er litt i tvil om jeg skal skrive
noen linjer om vår gudstjenesteform,
eller den pågående gudstjenestere-
form. Derfor ble overskriften som den
ble. På den annen side vil jo vår
gudstjeneste(form) etter hvert av-
henge av gudstjenestereformen.
Noen mener at arbeidet med våre gudstjeneste-
former gikk altfor mange skritt i en helt gal ret-
ning. Andre mener at retningen var rett, men skrit-
tene ble for mange. Det var for mye man savnet.
Forslaget til vår kirkes nye gudstjeneste, som
forelå i 2008, fikk nå i hvert fall relativ hard med-
fart av diverse instanser, så det ser ut som om
man i hvert fall gikk minst tre skritt fram, og kan-
skje kommer til å gå et skritt eller to tilbake.
Hvordan vår nye gudstjenesteform blir, er i alle
fall spennende.

Hos oss har vi hatt 3 forskjellige gudstjeneste-
varianter i våre kirker. Frydendal kirke var først
ute med sin forsøksordning, og i Søndeled fikk
man litt etter hvert en variant som liknet en del på
denne, mens man i Risør hele tiden har beholdt
det slik det har vært de siste 25 årene. I
gudstjenesteutvalget i Risør hadde man gjort et

omfattende arbeid med å justere vår forsøksord-
ning ned mot det forslaget som kom i 2008, men
like før vi ble helt ferdige, kom altså den harde
kritikken, og det ble fra kirkerådet utarbeidet et
justert opplegg. Dette vil vi nå ta tak i, og justere
vår forsøksordning etter slik det ser ut til å ende
opp i det endelige forslag fra de sentralkirkelige
instanser, og da vil vi innføre den forsøksordnin-
gen i både Risør og Frydendal kirke. Inntil dette
blir klart, valgte gudstjenesteutvalget i begge våre
kirker å gå tilbake til ordningen som vi kjenner
fra før de mange prøveordninger.

I skrivende stund er det ikke helt avgjort hva
Søndeled menighetsråd og eventuelt
gudstjenesteutvalget der vil gjøre, men uansett,
innen relativ kort tid vil de nye former og ordnin-
ger foreligge for hele «Kirken, Den norske». Fra
1. søndag i advent 2011 skal visstnok alt være
på plass, så det vill bli en spennende tid, sikkert
med mange diskusjoner og mye meningsutveks-
ling fram mot dette. At gudstjenesteordningene
engasjerer, det er tydelig. Og egentlig er det jo
bra!

Med andre ord; dere som har savnet den
«gode, gamle gudstjenesteformen», dere vil nå
en tid finne den i Risør og Frydendal kirke.

Så får vi håpe at alle finner seg til rette, med
gamle, og etter hvert med nye former, ord og li-
turgier.

Torsdag 29. april kl. 19.00 inviteres det til kul-
turkveld i Frydendal menighetshus. Det store
trekkplastert denne kvelden blir den kjente radio-
kåsøren Øyvind Thorsen. Forøvrig også kjent
fra en rekke andre sammenhenger.

 Kveldens tema er "Humor og helse", så her
er det bare å stille tidlig i køen for å skaffe seg en
god plass.

Risør menighet er svært glad for å ha fått tak i
kåsøren som for tiden også har delvis bosted i
Tvedestrand.

 I tillegg til Thorsen, vil lokale krefter innen sang
og musikk gi til beste, lover Bernt Erik Tylden og
Oddvar Hummelvoll, som trekker i trådene denne
kulturkvelden.

Det blir servering av pizza og mineralvann, og
hele moroa for kropp og sjel koster bare 100
kroner.

Risør menighet ønsker alle hjertelig velkom-
men!

Kulturkveld med kåsør Øyvind Thorsen
Stein Gjulem
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Joda, det blir

auksjon og loppemarked
på

Gjernes bedehus
i år også!

Fredag 9. juli 2010 klokken 15.00

Gjenstander mottas med takk.

Kontakt

Olav Bredal tlf. 37 15 45 32 eller

Einar Gjernes tlf. 37 15 07 03

Tirsdag 23. mars var årets fasteaksjon til kir-
ken nødhjelp. Fasteaksjonen hadde nå byttet navn
til "Kirkens nødhjelp aksjon 2010". Årets ak-
sjon hadde nesten samme tema som fjordåret,
nemlig mennesker som har ødelagt livsgrunnla-
get ødelagt på grunn av klima forandringer. For
noen så høres kanskje dette ut som ikke fult så
alvorlig ut.  Men nå er det 25 millioner mennes-
ker som er på flukt på grunn av klimaforandringer,
mens det er 22 millioner mennesker som er på
flukt på grunn av krig sier det mye om det store
omfanget klimaforandringene har fått. Konfir-
mantene utgjorde største delen av bøsse bærene
. Men det var også mange andre som stilte opp
denne kvelden. Tusen takk til dere alle. Denne

kvelden fikk vi samlet inn kroner 61758.50 i
Risør kommune. I begge menigheter ble samlet
inn betydelig mer enn i fjor. I Søndeled kom det
inn kr. 14796.- og i Risør ble det samlet inn kro-
ner 46962.50.- Til sammen en økning på over
20%.

Fasteaksjonen 2010
Albert Walla
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Thorleif Stensvold

13. mars var det konfirmantcup i
Vegårsheihallen, og etterpå var det
danse-show med team roadservise og
konsert med Compass.

Konfirmantcup 2010

På cupen var det mange konfirmanter fra for-
skjellige steder, og det var også mulighet for at
eldre ungdommer kunne være med i egen klasse.
Lagene kunne konkurrere i fotball, volleyball og
innebandy. Det var også mulighet for andre akti-
viteter, men i disse var det ikke konkurranse.

Konsert og idrett på konfirmanstcup. Foto:
Ingrid Stensvold

Det årlige loppemarkedet m/auksjon
går av stabelen lørdag 5.juni ved
Søndeled skole.

Har du lopper å være av med? Hver onsdag i
mai og onsdag 2. juni mellom kl 19.00 og 20.00
er medlemmer av menighetsrådet på plass i det
gamle butikklokalet til fru Lund på Søndeled for
å ta imot gjenstander til loppemarket/ auksjonen.

Programmet for dagen blir som tidligere, med
loppesalg kl 10.30, så går det slag i slag med
brødlotteri, kakelotteri, matservering, innslag ved
Søndeled musikk-korps, og ca kl 12.00 starter
auksjonen.

Loppemarked/auksjon
Lisbeth Leivann

Nå er det tid for å rydde opp i kjeller og på
loft, og skulle du finne noe du ikke har bruk for
lenger, tar vi i mot med glede og stor takk. Vel
møtt på skoleplassen på Søndeled lørdag 5. juni!

Fra auksjonen et tidligere år
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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

faks. 37 15 22 54
tirsdag, onsdag og torsdag  kl. 09 - 14.

Det er ofte noen tilstede utenom disse tiden
også, så bare prøv å ring eller kom innom.

Søndeled menighetskontor

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

Onsdag 09 - 14.

Ellers kan henvendelser rettes til
menighetskontoret i Risør. Kontoret er stengt i
skoleferien.I ferier blir telefonen koblet videre

til menighetskontoret i Risør.

Kontortider

Albert Walla

Vi har akkurat feiret påske. I år, som
mange år tidligere feiret vi store
deler av påsken sammen med frikir-
ken her på Søndeled.

Jeg tror flere enn meg ser tilbake på påskemålti-
det med stor gledet, som ble feiret etter jødisk
kristen tradisjon i Søndeled kirke skjærtorsdag.
Laila Stensvold og hennes medarbeidere hadde
forbered et meget godt måltid for over 30 frem-
møtte. Det er et langt langbord som ble dekket i
kirken denne kvelden. Musikk ved Ingvild
Sommerfeldt og Kristin Beisland var med på å
sette den rette stemningen.

Etter skjærtorsdagsfeiring i Søndeled kirke
kom vi til langfredags-gudstjeneste i Søndeled
frikirke. Menighetsarbeider Steinar Sødal hadde
forbredt en sterk gudstjeneste for oss som var

Økumenisk påskefeiring på Søndeled

med å medvirket og for alle som kom. Langfre-
dag er en viktig dag for kirken, for minnes det
Jesus gjorde for oss og hvor sterk hans kjærlig-
het er til oss mennesker. 1. påskedag er festda-
gen vi feirer at Jesus er den han sa han var, Guds
sønn som er sterkere enn døden.

Påskemåltid på Søndeled (Arkivbilde)



16

Risør kirkes orgler
Lauritz Maartman Paulsen

Dette orgel fikk ikke på langt nær like lang
levetid som det opprinnelige Gloger-orgel og
ble byttet ut allerede rundt 1950. Da gav Pre-
bensen og Blakstad nytt orgel til kirken til minne
om de sjøfolk fra vår by som satte livet til under
2. verdenskrig. Men heller ikke dette orgel fikk
særlig lang levetid. Mon tro om en av grunnene
kan ha vært at lastebilen som fraktet orgelet til
Risør kjørte av veien på Østebøsletta?

Dagens orgel
Men så til dagens orgel - Bygget av Jan Erik
Spigseth i 1985, hans orgel nr. 41 i rekken med
26 stemmer og det tredje i Norge
den gangen med elektronisk styrte
settekombinasjoner til en pris av kr.
769.000,-. Risør kommune bevil-
get kr. 450.000,-. Heldigvis hadde
vi den gangen 3 banker i byen, in-
gen ville være dårligere enn de an-
dre, så det endte med at de gav kr.
60.000,- hver! Den gangen var også
bedriften Elektrisk Bureau av en

Flere reparasjoner
Allerede da orgelet i Risør bare var 10 år gam-
melt «blew det accoderet med mr. Glogaar
fordi orgelet war uriktig.»

Orgelet gjennomgikk flere reparasjoner. Både
i 1792, 1823 og i 1849 ble det foretatt omfat-
tende vedlikeholdsarbeider på orgelet. At det
gamle orgel var spesielt vil det vitne om at det
opprinnelig hadde et klokkespill som sto i for-
bindelse med Cimbelstjernen, en liten forgylt
stjerne som satt øverst på orgelfasadens ramme
og som bare ble brukt til offersalmen på høytids-
dager. Der fantes opprinnelig også en dyp bass-
tone som ble kalt "Skjelveren" og som bare ble
brukt til preludier ved begravelser.

Men i 1903 måtte man bite i det sure eplet da
flere reparasjoner føltes nytteløse. Det ble bestilt
nytt orgel fra Olsen & Jørgensens orgelfabrikk i
Kristiania til en pris av kr. 4.000,-.

For å unngå at kald luft ble strømmet gjennom
orgelet, ble belgen flyttet fra tårnet og inn bak
orgelprospektet. Heldigvis beholdt man det gamle
originale orgelprospekt.

Bakgrunnen for anskaffelsen av orgel var at Mad. Margrethe Falch
i 1737 hadde forært 300 riksdaler til kirken. I 1742 ga stifts-
direksjonen i Kristiansand tillatelse til å anvende beløpet til orgel.
Så ble det satt i gang en privat innsamling som innbrakte mellom 3
og 400 riksdaler. Orgelet ble kjøpt i Holland av Monsieur Gloger
og prisen var 500 riksdaler. Det ble fraktet hjem på et av byens
skip og Monsieur Gloger var med og monterte orgelet i kirken.
For dette ble det betalt om lag 200 riksdaler, og da jobben var
gjort, ble Johan Gottfried Gloger ansatt som kirkens første orga-
nist.

Det sies om Gloger: «trods sin Dyktighed har han været en
fra Characterens Side mindre paalidelig og retskaffen Per-
son.» Likevel har han levert orgler til flere norske kirke, bl.a.
Christiansand Domkirken (den forrige som er brent) og Kongs-
berg kirke som i dag har det eneste gjenværende intakte Gloger-
orgel i Norge.

Kirken fikk sitt første orgel allerede i 1743, det var
10 år etter at nåværende tårn ble bygget.
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viss soliditet og de spanderte kr. 30.000,-, så
når da en anonym giver ringte og ville spandere
resten av det vi manglet, altså kr. 75.000,-, var
gleden stor både hos orgelkomiteens leder Mads
Victor Norman og menighetsrådets leder som var
undertegnede. Til sammen samlet vi inn kr.
345.000,-. Orgelet ble innviet Allehelgensdag
1985. Ved gudstjenesten deltok domprost Leif
Frivold og domorganist Bjarne Sløgedal sammen
med den lokale stab.

Det har ikke vært foretatt større reparasjoner,
men i 2006 vedtok menighetsrådet å omintonere
orgelet, et arbeid som ble utført av Fa. Bruno

Christensen & sønner fra Danmark.
Det er forventet at dette orgelet

som har tilnærmet lik stemmeprakt
som det opprinnelige Gloger-orgel
skal være i bruk i flere generasjoner
fremover.

Fra omintoneringen av orgelet

Show it
Hans Jørgen Stensvold

I Søndeled menighet har vi av og til
gudstjenester som er utform et etter
Show it-konseptet.14. mars var en
slik familiemesse.

Dette går blant annet ut på å samle barn og
voksne til en annerledes gudstjeneste på barnas
premisser. Med på laget denne gangen var ung-
domsklubben Ten in og Søndled barnekor.

Ten in hadde laget en dramatisering av
lingnelsen om den barmhjertige samaritan. Sce-
nen var satt til nåtiden, og framførelsen var svært
kreativ og dyktig utført.

Show it er beregnet og kunne bruke ungdom-
melige virkemidler som drama, sang og film. Bar-
nekoret var med og beriket samlingen. Noen fra
Ten in sang også, og musikere var Robert Løkke-
tangen og Kristin Beisland.
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Innleveringsfrist for stoff  til neste menighetsblad: 28. MAI 2010.
Bruk gjerne e-post: menighetsbladet@risor.kirken.no
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Risør kirkelige fellesråd
Org.nr.: 976 992 008
Postboks 297

4953  Risør
www.risor.kirken.no

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

Sekretær: Annabelle Green Lundberg
Telefon:37 15 03 21
E-post:sekretaer@risor.kirken.no

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

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

Menighetsforvalter, Risør: Laila Moen
Telefon: 37 15 03 21
E-post:laila.moen@risor.kirken.no

Menighetsarbeider, Søndeled:
Lisbeth Leivann,
Telefon: 37 15 61 31
E-post: lisbeth@risor.kirken.no

Kantor : Kristin Beisland
Telefon:45 60 85 03
E-post: k.beisland@risor.kirken.no

utgis av Risør kirkelige Fellesråd
adresse: Postboks 297,

Kirkegt. 1, 4953 Risør

E-post: menighetsbladet@risor.kirken.no

Redaktør: Hans Jørgen Stensvold
Frivillig kontingent kan innbetales

konto 2860.23.44586 (Sparebanken Sør)

Trykk:Tvedestrand Boktrykkeri

Organist: Jorunn Myre
Telefon: 95 04 21 63
E-post: j.myre@risor.kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider:
Anna Lønmo Knudsrød
Telefon: 40 03 40 72
E-post: anna.l.k@risor.kirken.no

Kirketjenere
Odd Arild  Solheim - tlf. 91 30 52 44
Ivar Tormod Eidet - tlf. 90 12 97 70
E-post: tormod@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: Marianne Rundholt- tlf. 99 56 45 44
E-post: mariannelillemor@hotmail.com

Ledere i menighetsrådene
Risør: Stein Gjulem- tlf. 90 94 57 17
Søndeled:
Inger Johanne Myhrvold - tlf. 37 15 60 58

Risør og Søndeled Menighetsblad
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Informasjon

Tanker på siste side
Lisbeth Leivann

Enda en ny vår
«Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor» heter det i en flott salme
fra salmeboka vår. Ja våren er etterlengtet, kanskje spesielt i år etter en god,
gammeldags vinter med kulde og snø. Men jammen var den lang og tøff for
både tobeinte og ikke minst for firbeinte denne vinteren. Men nå er det vår!

Det er på en måte som alt blir skapt på nytt. Blomster, blader på trærne, nye
skudd, og for mange nye klær. Vi feier vekk alt rusk og rask, og rydder opp det
som snøen har etterlatt seg og begynner på en måte på nytt igjen.

For ikke lenge siden feiret vi påske, da Jesus måtte dø. Men ved sin oppstan-
delse fra de døde, gav han nytt liv til menneskeheten, altså deg og meg!

Han gav oss på en måte en ny vår med anledning til å rette opp ting som ikke
var blitt slik vi håpet eller trodde, vi kan begynne på nytt igjen. Tenk så fantas-
tisk!

Vi kan legge bak oss «rusk og rask», ingen har så mye av det at ikke Gud tilgir
oss og gir oss en ny sjanse, en ny mulighet, en ny vår.

La oss takke for det, og bruke denne muligheten til glede for oss selv og
menneskene rundt oss.

«Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song. Du spår at Gud oss lagar
ein betre vår eingång. Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår, alt utan
brest og sprunge, skal lova Herren vår.»

Ønsker alle en flott vår og forsommer


