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Gudstjenester i menighetene
Rett til endringer forbeholdes. Følg med i lokalavisa, og på 
www.risor.kirken.no

Søndag 28. februar 
2. søndag i fastetiden
Luk 7, 36-50
Søndeled kirke kl. 11.00
Fellessokns-gudstjeneste
Bålpanne-gudstjeneste ute (værforbe-
hold) A. Lauvhjell og A. M. Walla

Søndag 14. mars
4. søndag i fastetiden,
2 Kor. 5, 18-21
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla
Årsmøte

Søndag 21. mars
Maria budskapsdag
Luk 1, 46-55
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Søndag 28. mars
Palmesøndag
Matt. 26, 6-13
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Torsdag 01. april
Skjærtorsdag
Luk. 22, 14-23
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 18.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Fredag 02. april
Langfredag
Luk 22, 39-23,46
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 04. april 2021
Påskedag
Matt. 28, 1-10
Risør kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 11. april 
2. søndag i påsketiden
Joh. 21, 15-19
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 18. april 
3. søndag i påsketiden
Joh 10, 1-10
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. Lauvhjell

Søndag 25. mars 
4. søndag i påsketiden
Joh 13, 30-35
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Her følger en oversikt over 
hva som er planlagt framover. 
Vi kommer til å annonsere 
både i avis, på vår hjemmeside 
(www.risor.kirken.no) og på 
Facebook.
Våre digitale gudstjenester 
blir også annonsert via disse 
kanalene.

Søndag 02. mai 
5. søndag i påsketiden
Luk. 13, 18-21
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting 

Søndag 09. mai 
6. søndag i påsketiden
Matt. 7, 7-12
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Torsdag 13. mai 
Kristi himmelfartsdag
Luk. 24, 46-53
Frydendal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste A. M. Walla

Søndag 16. mai 
Søndag før pinse
Sak. 14, 6-9
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting

Mandag 17. mai 
Nasjonaldagen
Matt 22, 17-22
Risør kirke kl. 11.00
Gudstjeneste E. Gryting
Søndeled kirke kl. 10.30
Gudstjeneste A. M. Walla
Sandnes Bedehus kl. 13.00
Gudstjeneste E. Gryting

Konfirmantenes årlige 
FASTEAKSJON 

for KIRKENS NØDHJELP
vil også i år foregå digitalt.

Vi oppfordrer alle til å gi et bidrag.
VIPPS 2426 (250,-) eller 

bankkonto nr. 1594 22 87493



Vigde:

Risør menighet
21.11 Rebecca Nabunje og 
 Sverre Throndsen

Slekt skal følge slekters gang
Døpte:

Risør kirke
21.11 Linnea Throndsen

Frydendal kirke
21.11 Emma Svenningsen Flaten

Søndeled kirke
13.12 Thea Andersen Ausland

Begravede/
bisatte:

Risør kirke/gravkapell/kirkegård
13.11 Kari Hansen
22.11 Trygve Ottar Stensland
09.12 Hans Olav Ramsdal
 Anne Marie Solberg 
 Halvorsen
10.12 Robert Nikolaisen
19.01 Sigrunn Johnsen

Frydendal kirke/kirkegård
07.11 Anna Marie Nilsen
06.01 Jan Christian Andersen
11.01 Bernt Skaraas
26.01 Annie Stenersen 

Søndeled kirke/kirkegård
18.12 Torny Hansen

Sandnes kirkegård
04.12 Tordis Ingrida Røseth
19.12 Aud Olanda Sandnes

Nestesvåg kirkegård
12.12 Anders Olaf Gjernes

Gaver til Menighetsbladet
Siden forrige nummer er 

det kommet inn kr. 46.750 
Tusen takk!

ÅRSMØTER 2021
Risør menighet
Søndag 02. mai etter 
gudstjeneste i Risør kirke.
Søndeled menighet
Søndag 14. mars etter 
gudstjeneste i Søndeled kirke.
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            Takker for seg
Kirkegårdsarbeider og kirketjener Lars 
Olav Hovland har jobbet hos oss i 
drøye 3 år. 
Nå slutter han etter å ha blitt 
«headhunted» til en annen jobb.

Lars Olav sier han har hatt det veldig bra i 
disse årene.  Jobben har vært veldig variert. 
Både som kirketjener på gudstjenester, 
vigsler og konserter og som 
kirkegårdsarbeider med vedlikehold og 
graving av graver trivdes han veldig godt. 
Det er en god arbeidsplass med gode 
kolleger. 

Mange benytter seg av Risør kirkegård, og 
det har blitt mange samtaler og nye 
bekjentskaper i den sammenheng. 
Hvis noen lurer så har han aldri sett gjenferd 
på kirkegården…

Lars Olav har blitt glad i den flotte kirken 
og kirkegården i Risør og stepper gjerne inn 
hvis det trengs hjelp. Det er rart å slutte 
sånn plutselig uten å ha tenkt på det før, 
men noen ganger tar livet nye vendinger. 
Han vil savne alle gode kolleger – og vi vil 
også savne han!

Vi ønsker Lars Olav all lykke i ny jobb og 
håper han stikker innom gamle kolleger 
av og til.

SORG 
Når du har mistet noen du er glad i!

Mange finner trøst og støtte i å være med i en 
sorggruppe hvor man møter andre mennesker 
som har opplevd å miste noen de er glad i.

Tap er en naturlig del av livet. Det hindrer likevel 
ikke følelser å kommer fram når noen som står 
oss nær dør. 
Reaksjonene er like individuelle som vi er som 
mennesker, og det finnes ingen «riktig» eller «gal» 
måte å sørge på. Det hjelper å sette ord på hvor-
dan man har det, og for mange har det stor verdi 
at de kan snakke om hva som 
skjedde igjen og igjen.

Mange finner trøst og støtte i å være med i en 
sorggruppe hvor man møter andre mennesker 
som har opplevd å miste noen de er glad i.
Har du opplevd at du har mistet noen som står 
deg nær?

Prest Albert Walla og Erik Lindland starter opp 
en ny sorggruppe etter påske. 
Kan du tenke deg, eller kjenner du at det 
hadde vært godt å kunne være i en trygg 
gruppe, dele sorgen og få litt veiledning på hvor-
dan kunne gå videre? 
Vi tenker 3 til 4 samlinger i løpet av et halvt år 
for en sorggruppe.
Ta kontakt med Albert Walla, enten på e-post: 
a.walla@risor.kirken.no eller mobil 92292409.
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PÅSKEVANDRING

I fjor ble det ingen påskevandring for 
barnehagene. Usikkerheten om hva som var 
greit å gjøre etter at hele landet stengte ned 
var for stor. Derimot heiv vi oss litt kjapt 
rundt og lagde en påskeløype rundt Risør 
kirke. Den tok oss gjennom dagene i 
påskeuka, hadde innlagte balanseøvelser for 
små kropper, spørsmål å svare på og premier 
å vinne. Vi så at mange hadde funnet veien 
rundt kirken i påska. Det var fint!
Også i år gir korona oss noen ekstra 
utfordringer! Eller sagt på en annen måte: 
den får oss til å tenke nytt, og komme opp 
med enda bedre løsninger enn før. Håper vi!

I år blir det vandringer for barnehagene, men 
de blir ute! Vi skal sammen gå inn «byporten» 
til Jerusalem og feire Palmesøndag, finne oss 
et bord i den «øverste salen» og spise 
påskemåltid og gå ut i hagen etterpå. 
Kort sagt følge Jesus gjennom den siste uka 
han levde fram til han ble lagt i graven,- for 
etter tre dager å stå opp igjen.
Alle disse stasjonene i vandringen vår vil så 
danne grunnlaget for påskeløypa som i år vil 
bli både mer variert, vanskeligere (større 
balanseferdighet kan være en fordel) og 
vakrere enn i fjor. Men også i år med Qr-kode 
som gir tilgang til spørsmål, og premier som 
trekkes blant dem som sender inn svar. 

                        

Ta en tur til Risør kirke i påskeferien. 

Ta en tur til Risør kirke i påpskeferien.
Her vil det være noe både for de små og for 
de voksne. Ta gjerne med litt kaffe, kakao og 
litt niste. Slå dere ned på sitteplassene langs 
løypa, eller tenn opp i bålpanna og varm dere 
litt. Der kan dere lese historien om Peter som 
varmet seg ved kullilden mens han kjempet 
for ikke å bli gjenkjent og tatt til fange han 
også. Og se hanen som kom til å gale og 
minne han om hvor totalt han hadde sviktet. 
Hva gjør man når man feiler så fullstendig? 
Hva Peter gjorde finner dere ut ved 
bålplassen.  

Velkommen til påskehagen 
ved Risør kirke!

   
  

LAILAS HJØRNE

Kommer dere i Åpen Barnehage?

Åpen barnehage er, som navnet, sier åpen 
også i koronatider! Vi har bare organisert oss 
på en litt annen måte, og laget en 
mandagsgruppe og en onsdagsgruppe med 
plass til seks voksne m/barn hver dag. Og så 
brukes Messenger aktivt for å si fra de 
dagene vi kommer. Da har vi kontroll på at 
vi har god nok plass til å praktisere et godt 
smittevern. 

Mandagsgruppa er mer eller mindre full, 
men på onsdag er det plass. Derfor hadde 
det vært supert med en gruppe med barn

født høsten 2020. 

Så kan du tenke deg en tur i Åpen Barnehage, ta 
kontakt med Laila på 95098807, eller sjekk ut Åpen 
Barnehages Facebookgruppe og meld interesse der.
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PÅFYLL-KVELDER
Annonserte Påfyll-kvelder før 
påske på Søndeled 
menighetshus blir kansellert.

Nytt toalett v/Søndeled kirke
Det gamle bårehuset ved Søndeled kirke har gjennomgått 
en stor forandring. I forbindelse med installering av 
sprinkleranlegget i kirken har en også fått på plass et 
etterlengtet toalett. Det er plassert i bakre del av 
bårehuset, og har fått en grei adkomst for rullestoler med 
støpt platting fram til døra.  Selve det gamle bårehuset 
bygges litt om, men skal etter planen ferdigstilles 
før påske.

MARKEDSDAG - SØNDELED
Første lørdag i juni blir det igjen 
markedsdag på Søndeled. 
Vi satser på at sola skinner så vi 
kan være ute, og nevner i fleng: 

- Stor BLOMSTERBASAR 
- Salg av småplanter og avleggere
- Lynlodd og Lykkehjul 
- Morsomme aktiviteter for barn
- Selvfølgelig blir det også kafé - 
og muligens loppesalg

I år blir temaet: 
«Hva kan vi lage av gamle bøker» 
og det blir salg og demonstrasjon 

av ulike teknikker. Håper du kommer!
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Kveldsbønn og Retreat i 
hverdagen 

Aust-Nedenes prosti
En indre vandring samtidig som du 
lever ditt vanlige hverdagsliv

Program:
24. feb. kveldsbønn Risør kirke kl. 19
03. mars kveldsbønn Risør kirke kl. 19
10. mars kveldsbønn Risør kirke 

10.-17. mars hverdagsretreat

17.mars kveldsbønn Risør kirke. kl.19
24. mars kveldsbønn Risør kirke. kl.19

Påmelding til hverdagsretrat innen 
10. mars.
prost@tvedestrand.kirken.no.

Endringer kan skje pga korona-
restriksjoner. 
Se www.risor.kirken.no.

KONFIRMASJON
Konfirmanter 2021
Konfirmantene og vi fikk en veldig flott start på
konfirmantåret med leir på Kvitsund! Men dessverre har også årets konfirmantår blitt preget av 
koronasituasjonen. Nå ser vi frem å møtes jevnlig resten av våren, og til den store 
konfirmasjonsdagen i august og september. Nye datoer for konfirmasjoner i Risør og Søndeled 
menigheter er:
Risør kirke: søndag 15. august
Søndeled kirke: lørdag 21. august og søndag 22. august
Frydendal kirke: lørdag 4. september

Konfirmanter 2022
Allerede nå kan neste års konfirmanter glede seg til en både innholdsrik og morsom start på 
sitt år som konfirmanter! 6.-10. august blir det konfirmantleir på Kvitsund vgs. 
Om ikke lenge vil mer informasjon om leir og konfirmantåret bli sendt ut, og påmelding skjer 
på www.risor.kirken.no innen 1. mai.



   av Per Kristian Lunden     

Jeg liker meg godt i Storbritannia og har 
både studert og hatt arbeidsoppdrag der. 

Nokså tilfeldig var jeg i London i 1997 
under prinsesse Dianas begravelse. 
Det var enormt med mennesker og en helt 
spesiell stemning i byen. Noen stod langs 
ruta for kortesjen, mange var samla i 
parker og det var storskjermer som 
overførte selve begravelsen i 
Westminster Abbey. 
Jeg fulgte med litt her og der, og fikk med 
meg den sterke minnetalen til 
Earl Spencer, Dianas bror. Han tok et 
oppgjør både med media og kongehuset, og 
alle som hørte på ble berørt. 
Hva skjedde så? Jo, et guttekor med 
hvite kjortler og blondekraver stemte i 
«Make me a channel of Your peace». 
Etter hvert sang alle med, i katedralen, 
i parker, egentlig over hele verden, føltes 
det som. Veldig mange mens tårene rant. 

Etter hvert har jeg skjønt at teksten var 
Frans av Assisis bønn, en tekst mange har 
et nært forhold til. 
Den gir både trøst og håp. 
Forfatteren er ukjent, og teksten finnes i 
ulike versjoner.
På engelsk er salmen (bønnen) framført 
både av kor og solister. 
Den fineste er kanskje den 
Sinead O`Conner har spilt inn. 

SALME NR. 733 - 
Gjør meg til redskap for din fred

1 Gjør meg til redskap for din fred.
Hvor hatet rår, la meg så kjærlighet.
Hvor ondskap finnes, la meg godhet spre.
Hvor tvilen hersker, tro på deg.

2 Gjør meg til redskap for din fred.
I tvil og rådløshet, la meg gi håp.
Hvor mørket truer, la meg være lys.
Hvor tungsinn råder, gjøre glad.

3 Å, Herre, gi meg at jeg ikke spør,
så meget å bli trøstet som å trøste,
å bli vist forståelse som å forstå,
å bli elsket av andre som å elske selv.

4 Gjør meg til redskap for din fred.
Det er ved selv å tilgi, vi blir tilgitt.
Det er ved selv å gi at vi skal få,
ved å dø at vi blir født på ny

Min salme
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JULEMESSE - 
En stor suksess
Menighetens julemesse 28. november ble en 
stor suksess. Det var mange mennesker innom,
særlig ute i ”kirkehagen” 
Ute var det mengder med kranser og hjerter 
med ulike moser, kvister, kongler og annet.
Det meste av matrialet var samlet og plukket 
av julemesse-/basargruppa. Alt ble solgt!
Lynlotteri var også ute og var veldig populært.
For å gjøre det ekstra trivelig, fyrte vi opp
bålpanne og serverte gratis gløgg.
Adventsstemningen ble tydlig markert med 
vår ny-snekrede stall, laget av frivillige snekkere
og nydelig dekorert av gruppa vår.

Inne var det salg av spiselige saker; nystekte smultringer, søsterkake,
julebakst, syltetøy, sild, gele osv. Alt ble solgt. I tillegg var det mye fint 
håndarbeid laget av basargruppa og personer tilknyttet den.
Resultatet for dagen var ca 65.000,- kr netto. Vi takker alle som kom og 
kjøpte produkter. Vi var overveldet over resultatet.

Dette er noe som vi vil gjenta! I år vil den bli arrangert 27.11.
Det var veldig sosialt, en hyggelig gjeng og det gir oss midler til å drive
mer menighetsarbeid bland barn og unge og i HEL-arbeidet.
STOR TAKK TIL JULEMESSE-/BASARGRUPPA!                          

av: L.J. Larsen

PÅSKE 2021
I år kan du oppleve påske utenfor Risør kirke.
Påskevandringen tar deg gjennom påskens 
dager. 
Ute er det rom for å sitte ned og flere dager 
vil kirken være åpen for lystenning. 

Dagene mellom palmesøndag og 2. påskedag 
kan barn og voksne oppleve påskefortellingen,
gå aktivitetsløype og svare på oppgaver. 
Vi trekker en heldig vinner uken etter påske. 

I år flyttes påsketreet ut i hagen utenfor Risør
kirke og du kan BLI MED på å gjøre det enda
flottere!!  Barnehager, skoler, store og små 
kom ta med ditt påskeegg og heng det på 
påsketreet! 

Hver onsdag gjennom fastetiden (24. feb – 24. mars) blir det kveldsbønn i Risør kirke kl. 19.00.
10.-17. mars er det anledning til å delta på Hverdagsretreat ledet av prost Ragnhild E. Floberg. 
Mer info ligger på våre nettsider.

Gjennom fastetiden og påskeuken vil kirken flere dager være åpen for stillhet, bønn og 
lystenning.
Palmesøndag og påskedag blir det gudstjeneste i/utenfor Risør kirke og åpent for aktiviteter og 
påskevandring for familien.
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Dette treet skal fylles med påskeegg!



Program: 

Digitale påskehilsner blir lagt ut 
på hjemmeside og Facebook i påsken

Palmesøndag
Samling rundt Bålpanne
og gudstjeneste kl. 11.00
i kirkehagen v/ Risør kirke

Risør kirke: 
åpen for besøk fra kl. 12 til kl. 14

Skjærtorsdag
Risør kirke: 
åpen for besøk fra kl. 12 til kl. 14

Langfredag
Risør kirke: 
åpen for besøk fra kl. 12 til kl. 14

Påskeaften
Risør kirke: 
åpen for besøk fra kl. 12 til kl. 14

1. påskedag
Gudstjeneste kl. 11.00 Risør kirke

Risør kirke: 
åpen for besøk fra kl. 12 til kl. 14

DÅP OG BRYLLUP
25. oktober var det annonsert gudstjeneste 
med dåp i Søndeled kirke. 

Da dåpen og preka var gjennomført, og 
menigheten reiste seg (som de trodde) for å ta 
mot velsignelsen, så kom i stedet 
”Bruremarsj frå Seljord”, og dåpsforeldre 
Ann Helen Nordstrøm og Jostein Fjeld Kaasa 
kom ut på golvet med dåpsbarnet Kristine. 
De fortsatte opp til koret, der prest og klokker 
satte på plass stoler til brudepar og forlovere. 
De var de eneste i kirka som visste om det 
som skulle skje, og det var moro å se 
overraskelse og glede hos dåpsgjester og 
menighet.

I høst var det også et par gudstjenester med 
dåp og vigsel i Risør-kirkene. Vi synes det er 
fint at flest mulig velger å gifte seg i kirka og få 
Guds velsignelse over ekteskapet. Av 
forskjellige grunner blir ofte bryllupet utsatt, 
og mange par får barn først. 
I disse tider er det umulig med store 
selskaper. Det er like bra også ellers å ha det 
litt enkelt. 

Selv om vi for tida (februar) dessverre ikke kan 
ha vanlige gudstjenester, så er det mulig med 
både dåp og vielser med 10 til stede, og gjerne 
begge deler samtidig, dersom det er aktuelt.

Menighetsbladet tar gjerne inn bilder fra barnedåp i 
kirkene våre!

9 Foto: Privat

Søndeled:
Gudstjenester planlagt gjennomført enten 
ute eller inne.
Følg med på annonsering i avis, hjemmeside 
og Facebook.
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Motettkoret i dvale
Av Tor Morten Halvorsen

At korsangere er glad i å synge i kor er 
velkjent. Det er jo derfor man velger å 
synge i kor. Men hva opplever man når 
man ufrivillig blir frarøvet en kjærkommen 
aktivitet over lang tid?

Jeg stilte spørsmålet til noen sangere i 
Motettkoret.

Helga Dalane og Bjørg Sørdal har nettopp vært 
med som sangere på en innspilling av 
kommende søndags gudstjeneste. Den skal 
sendes digitalt. 
Helga har funnet en ramme rundt bildet på 
sin Facebook-profil der det står: «Jeg trenger 
koret mitt». Flere i motettkoret har valgt denne 
rammen på sine profiler. Det gir uttrykk for at 
man hele tiden har koret i tankene og savner 
det å synge sammen. 

«Koret er en stor og viktig del av det sosiale 
livet mitt», sier Helga. Hun savner 
menneskene, vennene. Perioden uten kor har 
vist henne hvor mye koret egentlig betyr for 
henne. Bjørg nikker samstemmig: 
«Jeg savner de magiske øyeblikkene når man 
synger sammen og får til noe fordi man er 
sammen. Det er nesten 
avhengighetsskapende og gir stor glede.» 
Begge møter noen få venner fra koret for bl.a. 
å gå turer sammen, men mulighetene for å 
synge sammen er borte. 
De gleder seg veldig til å synge sammen i 
koret igjen.

Olav Thommassen er korets leder og møter 
meg her på kirkekontoret. Vi har siden mars 
ifjor hatt utallige samtaler om hva vi kan 
gjøre og hva vi bør gjøre. 

Nå, snart et år etter starten på pandemien, er 
det fortsatt umulig å kunne planlegge for 
normal aktivitet. «Tirsdagene for meg er rare 
nå. Jeg savner alt ved koret. Alt fra 
oppvarming, til det å musisere sammen, 
se folk, møte folk og være sammen om det å 
synge.» Olav har ikke problemer med å fylle 
tiden sin, og fisken i vann og fjorder er mer 
utrygg nå som han har bedre tid. 
«Det er greit med litt mer fritid, men prisen er 
for høy», sier han. «Det er rart når noe av det 
flotteste er borte.»



BARE BARNAS                     

LØSNING:
* En gitar har seks strenger
* Gitaren mangler hull foran
* Fløytespiller har 3 hender
* Triangelspiller holder 
instrument feil
* Xylofon spilles ikke med kniv 
og gaffel
* Julestjerne hører ikke til påske
* Kvinnene ved graven har ikke 
med egg
* Det var ikke fire kvinner ved 
graven
* Det var en stor stein foran 
Jesus grav ikke en dør
* Fruktkorv hører ikke hjemme 
på alteret
* Påskelammet er hvitt

Løsning:
Gul setning: JESUS ER STÅTT OPP.
LØSNINGSORD: VANNRETT 1)PÅ 3.JESUS 6)OT7)ER 8)STÅTT 10)TERGE 
12)BER 13)BOK 15)RIMI 17)NÅL LODDRETT: 1)PETTER 2)ÅSE 3)JOSTEIN 
4)URT 5)SØT 9)ÅR 11)EK 12)BRÅ 13)BIL 14)OPP 16)MÅ

Vannrett: 
1. prep. 3. Guds sønn 6.Olaf Tufte 7.lever 8. å stå 10. erte 
12. anmoder 13. Lese... 15. matbutikk 17. spiss
Loddrett:
1. Lille ...... edderkopp 2. jentenavn 3. guttenavn 4. plante 
5.smak 9. 365 dager 11. Erik Kroken 12. Han brakk staven 
13. kjøretøy 14. retning 16.er nødt
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Løsning: 1)Esel 2)Nattverd
3)Getsemane 4)Landshøvding 5)
Hodeskallen 6)Maria Magdalena



HISTORISK: 
Etter prost Bernt Th. Anker 
(1867-1943)
Av Arne Lauvhjell

Bernt Theodor Anker 
hadde en del av sin 
oppvekst i Risør. 
Faren Morten Ulrik 
Anker (1838-1920) 
kom som toller til 
Risør i 1877. 
Han døde på 
Breidablikk i 
Søndeled i 1920.

Bernt Theodor reiste ut for å gå på latinskolen 
og studere, men han hadde jevn kontakt med 
Risør og Søndeled. Han blei ivrig talsmann for 
nynorsk, landsmål som det het den gangen, 
og var den første som hadde både preken og 
liturgi på landsmål. Det var i Lårdal i 
Telemark, 17. mai 1899. Han hadde et 
avbrudd i prestetjenesten noen år da han var 
lærer på folkehøgskoler, og da reiste han rundt 
om sommeren og hadde foredrag og taler på 
nynorsk, også i Risør-distriktet. 
I 1914 blei han sokneprest og seinere prost i 
Hardanger, til han gikk av .

Anker har oversatt flere gamle julesanger til 
nynorsk, i dagens Salmebok er han 
representert med ”Eg er så glad kvar jole-
kveld”. Som pensjonist ga han ut fem bøker 
med livsminne. Fra dem ga Sverre Stiansen 
i 1938 ut et hefte på 50 sider Frå kristenliv i 
Risør i 70- og 80-åri. Vi skal gjengi noe av hans 
minner i 
modernisert nynorsk språkform. 
Det var sterke motsetninger i og mellom kirke 
og bedehus siste del av 1800-tallet, og Risør 
var et av de stedene der motsetningene også 
gikk på ”det ytre”. Vi siterer noen utdrag: 

Trongsynte kristne
Alveri vart utnemnt til sokneprest i Risør i juli 
1877. Samtidig vart Håkon Arnesenii utnemnt 
til sokneprest i Søndeled. …

Arnesens kyrkjesyn hadde vida seg ut etter 
kvart, så han såg større på statskyrkja, og 
trudde ho hadde ei stor gjerning å gjere i folket.

Mange kristne i Risør, som hadde 
Wettergreeniii til mønster, kunne lite med 
Arnesen. ”En kan nå se at han er ingen kristen! 
Han går så fort!” Ei kone som ellers holdt av 
Arnesen, sa ein gong: ”Det var merkelig med 
Wettergreen, han trong ikkje til å gå 
spaser-turar heller han!”

Her var mykje dømmesjuke mellom de kristne i 
Risør og Søndeled. Og dei dømte helst etter det 
ytre: Ein kristen måtte helst gå langsamt, med 
lutande hovud, måtte snakke lågt og stille med 
sorg i stemmen! Kvinnene måtte ikkje bruke 
hatt, men ”kyse”; dei måtte ikkje ha ”plissé” 
eller kappe på kjolane sine! Ein såg dei sopa 
gatene med sine fot-side, slette kjolar, mens 
verdslige kvinner hadde mang slags pynt.

Ein varm kristen som ofte besøkte byen, 
marinekaptein Isaachsen frå Arendal, vart 
dømt av ein sjømann: ”Eg kan ikkje holde han 
for ein kristen; han plystrar.” 

Både i Arendal og Risør vart trongsynet til 
ånds-tyrrani; dei som ville vere kristne måtte 
bøye seg for kritikken og dilte med flokken.

iWilhelm Theophilius Alver (1845-1883), sokneprest i 
Risør 1877-1881 iiHaakon Arne Kristian Arnesen (1834-
1902), første sokneprest til Søndeled 1877-1884, prost 
fra 1882. iiiPeter Boysen Wettergreen (1802-1887), sokne-
prest i Risør med Søndeled 1849-1875. Etter hans tid blei 
Søndeled eget prestegjeld. Han var far til Paul 
Wettergreen, en av grunnleggene av Frikirken.
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Endelig komplett
I julenummeret av Menighetsbladet nr 4, 
2019 hadde vi et bilde fra 1949, med 
”Kjente personer ved Søndeled kirke”.  
Den siste er nå på plass, nemlig organisten.  
Det var Tone Kveim Gram som kom med det 
navnet. Her er hele fasiten, fra venstre:
Organist Arne Aakhus, kirketjener John 
Hasåsmyr, sokneprest Kaare Helle, 
menighetsrådsformann Thor Sauvik og 
klokker Olav Kveim. 

Arkivfoto: 
Hardanger Folkemuseum
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Risør kirkelige fellesråd
Postboks 297, 4953 Risør. Org.nr 976 992 008, www.risor.kirken.no
Daglig leder/kirkeverge: Bjørn Hasselgård
900 86 911 – bjorn@risor.kirken.no

Saksbehandler: Annabelle Green Lundberg
371 50 321- sekretaer@risor.kirken.no

Sokneprest: Ellen Gryting
971 41 856 – ellen@risor.kirken.no

Sokneprest: Albert M. Walla
922 92 409 – a.walla@risor.kirken.no

Trosopplærer: Laila T. Stensvold
950 98 807 – laila@risor.kirken.no

Prostidiakon: Svein Birger Schøgren
913 04 872 – sbs@tvedestrand.kirken.no

Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen
371 50 321 – tmh@risor.kirken.no

Organist: Jan Egil Berg 
482 53 200 – janegil@risor.kirken.no 

Menighetskoordinator Risør: 
Eileen Liborg Basma
371 50 321 – eileen@risor.kirken.no

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland
456 33 400 – torgeir@risor.kirken.no

Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann
915 88 006 – lis-lei@online.no

Kirketjenere/kirkegårdsarbeidere: 
Ivar Tormod Eidet
901 29 770 – tormod@risor.kirken.no

Frode Rønningen – 371 50 321

Leder av kirkelig fellesråd: 
Ole Henrik Grønn
920 99 585 – ole-henrik.g@hotmail.com

Leder av Risør menighetsråd: 
Lill Jorunn Bredal Larsen
908 91 229 – lilljo.larsen@gmail.com

Leder av Søndeled menighetsråd:
Lars S. Lauvhjell 
913 92 688 – larslauvhjell@gmail.com

KONTORTIDER:

Risør menighetskontor og 
Kirkevergekontor

Kirkegaten 1
Tlf.: 371 50 321

Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12.30

Det er ofte noen til stede utenom disse 
tidene også, så bare prøv å ringe 

eller kom innom. 

Søndeled
menighetskontor

Brattstø 4, 4990 Søndeled
Tlf.: 371 50 321

Tirsdag kl. 09.00 – 12.00 

Det er ofte noen til stede andre dager også. 
Er det ingen på kontoret er telefonen 

viderekoblet til Risør 

Risør og Søndeled menighetsblad

Utgis av Risør kirkelige fellesråd
Adresse: postboks 297,
Kirkegaten 1, 4953 Risør
E-post: eileen@risor.kirken.no

Frivillig kontingent kan innbetales til bladets 
konto: 2860.23.44586 – menighetsbladet

2860.19.01821 - RISØR givertjeneste
2801.54.94206 - SØNDELED givertjeneste
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  Tanker på siste side
   Kom med til et øde sted og hvil dere litt.

Da jeg gikk på barneskolen på Fiane i Gjerstad husker jeg vi 
sang; «Ditt sinn monne flyve så vide omkring, det er som du 
glemmer de nære ting. Det er som du aldri en time har fred. 
Du lengter bestandig et annet sted».

Jeg skjønte vel ikke så mye av denne teksten da. Men den har blitt aktuell dette 
året. Vi har blitt tvunget til å redusere radiusen for hvor vi drar hen. Vi er også 
mye mer hjemme, vi kan ikke bare ta en tur på kino, konsert eller andre ting.  I 
lange perioder har vi ikke kunnet stikke innom en venn slik vi har pleid, eller få 
besøk fra andre deler av landet.

Dette har vært og er veldig smertefullt for mange. Heldigvis har nå de fleste av de 
eldste blant oss blitt vaksinert og flere blir det.
Men kanskje denne tida også har lært oss noe. Noen er mye hjemme og har mye 
tid uansett hvordan tidene er, men for mange har man kanskje fått mer tid til å 
tenke seg om, roe litt ned.

Mange har også oppdaget nære turområder de kanskje ikke visste om.
Jesus inviterte ofte vennene sine til å gå litt avsides for å hvile seg. Den invitasjo-
nen gir han til oss også.

Og han sa til dem: «Kom med meg til et øde sted hvor vi kan være alene, og hvil 
dere litt!» For det var så mange som kom og gikk at de ikke fikk tid til å spise en-
gang. Matt.6.31.

Kanskje vi også kan bruke denne tiden til å lytte til invitasjonen Jesus gir oss. 
Hva er ditt sted? Er det et sted ute i skogen, ved sjøen eller kanskje foran ovnen 
med strikketøy. Jesus ønsker å møte deg og gi deg hvile og fred. Han ønsker å 
høre hva du er opptatt av, og komme deg nær.
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