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Vår og sommer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Risør og Søndeled Menighetsblad 
 
     Nr. 2. våren 2019 – 73.årgang 

Nikoline og Ellevine var to av de 17 barna i 1.klasse som koste seg på legoklubben. 
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1.klasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Søndag 28. april 
2. søndag i Påsketiden, Joh. 20, 24-31 
Risør kirke kl. 11.00 

Samtalegudstjeneste I. Øybekk.  
A. M. Walla, L. Stensvold 
Søndeled kirke kl. 18.00 

Samtalegudstjeneste A. M. Walla  
I. Øybekk. L. Stensvold, 
 

Søndag 05. mai 
3. søndag i Påsketiden, Mark. 6, 30-44 
Risør kirke kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste  
A. M. Walla.  
 

Søndag 12. mai 
4. søndag i Påsketiden, Joh. 14, 1-11 
Risør kirke kl. 11.00 

Temagudstjeneste I. Øybekk.  
Søndeled kirke kl. 18.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste  
A. M. Walla 
 

Fredag 17. mai 
Nasjonaldag, Luk. 17, 11-19 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste I. Øybekk. 
Søndeled kirke kl. 10.30 

Gudstjeneste A. Lauvhjell 
Sandnes bedehus kl. 12.30 

Gudstjeneste I. Øybekk 
 

Søndag 19. mai 
5. søndag i Påsketiden,  
1 Kong 8, 12-13.27-30 
Frydendal Kirke kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste I. Øybekk 
 

Søndag 26. mai 
6. søndag i Påsketiden, Matt 6, 7-13 
Frydendal Kirke kl. 11.00 

SUPERSØNDAG I. Øybekk. JIPPI 
kommer. 
Skuggestøl Skogskapell, Lindland 
kl. 11.00 

Friluftsgudstjeneste A. M. Walla. 
 

 
 
 
 

Torsdag 30. mai 
Kristi himmelfartsdag, Joh. 17, 1-5 
Krabbesund bedehus kl. 11.00 

Gudstjeneste A. M. Walla.  
 

Søndag 02. juni 
Søndag før Pinse, Joh. 16, 12-15 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. M. Walla. 
 

Søndag 09. juni 
Pinsedag, Joh. 14, 23-29 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste I. Øybekk.  
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. M. Walla. 
 

Mandag 10. juni 
2. Pinsedag, Joh. 7, 37-39 
Sandnes bedehus kl. 10.00 

Gudstjeneste A. Lauvhjell.  
 

Søndag 16. juni 
Treenighetssøndag, Apg. 17, 22-34 
Risør kirke kl. 11.00 

Fredsgudstjeneste I. Øybekk. 
 

Søndag 23. juni 
2. søndag i Treenighetstiden,  
Joh. 3, 1-13 
Frydendal kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste S. Skalvik.  
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. Lauvhjell 
 

Søndag 30. juni 
Risør kirke kl. 11.00 

Tekstmeditasjon ved 
Kammermusikken. 
 

Søndag 07. juli 
4. søndag i Treenighetstiden,  
Matt. 9, 35-38 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste I. Øybekk.  
 

Søndag 14. juli 
5. søndag i Treenighetstiden,  
Matt. 18, 12-18 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste I. Øybekk  
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste O. Hofsli. 
 

Søndag 21. juli 
6. søndag i Treenighetstiden,  

Mark. 3, 13-19 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. Lauvhjell 
 

Søndag 28. juli 
7. søndag i Treenighetstiden,  
Mark. 5, 25-34 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste O. Hofsli 
 

Søndag 04. august 
8. søndag i Treenighetstiden, Mark. 
12, 28-34 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. M. Walla 
 

Søndag 11. august 
9. søndag i Treenighetstiden,  
Luk. 6, 36-42 
Risør kirke kl. 19.00 (Merk tiden!) 

Gudstjeneste O. Hofsli 
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A. Lauvhjell 
 

Søndag 18. august 
10. søndag i Treenighetstiden, 
Mark. 11, 25-26 
Frydendal kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste I. Øybekk 
 

Søndag 25. august 
11. søndag i Treenighetstiden,  
Joh. 8, 31-36 
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste I. Øybekk 
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste A.M. Walla 
 

Søndag 01. september 
12. søndag i Treenighetstiden,  
Joh. 4, 27-30 
Risør kirke kl. 11.00 

HEL-Gudstjeneste med gatefest 
I. Øybekk 
 

Søndag 08. september 
13. søndag i Treenighetstiden,  
Apg. 6, 1-7  
Risør kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste. 
Konfirmantpresentasjon  
A. M. Walla 
Søndeled kirke kl. 11.00 

Gudstjeneste. A. Lauvhjell 
 

Søndag 15. september 
Vingårdssøndagen, Matt. 19, 27-30 
Frydendal kirke kl. 11.00 

SuperSøndag. Høsttakkefest og 
utdelinga av 4-årsbok. 
 

Gudstjenester i menighetene  

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

 

http://www.risor.kirken.no/
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Søndag 22. September 
15. søndag i treenighetstiden,  
Joh 15,9-12 
Risør Kirke kl. 18.00  

Avskjedsgudstjeneste for I. Øybekk.  
Søndeled kirke kl. 11.00 

Albert M. Walla 
 

Søndag 29. september 
16. søndag i treenighetstiden,  
Matt 11.16-19 
Frydendal kl. 11.00  

A. M. Walla 

 

 

 

   

 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Døpte 
 

 
 

 

                 

 

 

Frydendal kirke 
03.03 Marie Mo Wroldsen 
 Tiril Øren 
  

Søndeled kirke 

 24.02 Amy Talina Aabak 

 Ole Magnus Granstøl 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Begravde/ 
Bisatte 
 
 
 
Risør kirke/gravkapell/ 
kirkegård 
 27.01 Vidar Føreland 

29.01 Turid Gunleiksen 

 Hjørdis Othilie   
             Christensen 
02.03 Arne Rugaas 
 Annefi Naustdal  
06.03 Åse Knudsen 
22.03 Kjell Nyland 
13.03 Evy Iren Haugane  
             (kistenedleggelse) 
 

Frydendal kirke/kirkegård 
14.03 Kari Larsen 
16.03 Elsa Schanke Pedersen 
 

Søndeled  
kirke/- kirkegård 
03.02 Ingrid Grunsvoll 
25.02 Anne Grethe Os Dalen 
15.03 Asborg Winterkjær 
 

Nestesvåg kirkegård 
16.02 Sigrid Grudal 

 

  

 
 
  
 

 

 

 

 

 
 

Slekt skal følge slekters gang 

… 

GAVER TIL 
MENIGHETSBLADET. 
Siden forrige nummer er 
det kommet inn kr. 2450 i 
gaver til menighetsbladet.  
Tusen takk. 
 

 

Årets konfirmanter  

Risør kirke 5. mai  

Håvard L'orange 

Tuva Hansen 

Tobias Knutsen Lanes 

Jonatan Danielsen 

Sunniva Høglind Sletta 

Sindre Slaatten Sollid 

Linnéa Paust-Varga 

Malin Haugland Pedersen 

Kitchana Uttra 

Stian Håkedal Kristensen 

Helene Amundsen 

Emma Jensen Mesel 

Ingeborg Pedersen Tveide 

Annabell Olsen 

Gustav Sigmundstad 

Silje Helene Lokander  

    Ellefsen 

Martinus Henrik Sletten  

   Heistad 

Hanna Gregersen 

Ida Axelsen 

Thomas Aaron Roberts 

 

 

Søndeled kirke 12. mai 

Bowornphak Kristoffer  

    Djuve 

Maria Mostad 

Gaute Emil Semb 

Aron Kvihaugen Jacobsen 

Tuva Strat-Masdalen 

Martha Søndeled 

Camilla Dahle 

Vera Schibstad Øverland 

Andreas Klodvik 

Fredrik Johnsen 

Per Jonas Lie Færsnes 

 

 

 

 

Frydendal kirke 19.mai 

Pia Røysland Henriksen 

Sebastian Nordahl Arntsen 

Jeremy John Aguirre 

Mette Eikeland 

 

Menighetsbladet  
vil komme ut  
4 ganger i året. 
 

Har du noe du gjerne vil ha inn 
i bladet? Send en mail til 
eileen@risor.kirken.no   
 
Innleveringsfristene er:  
1.januar – for feb-april stoff 
1.april    - for mai- sept 
1.september - for okt - nov 
1.november – for des- jan 
 
Bladet vil sendes til trykking 
den 15. i mnd, og være i 
postkassene 1-2 uker etterpå.  

http://www.bibel.no/Nettbibelen?query=JSK6x8syuELtc2PioiuanU1ExPJvv9ObrNvTbROO5SlVJXQ0qUaQIEHwDiCsMXD56ikqT1R7kDa3ZbUPRU3mXw==
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Tre i sofaen 

Inger -prest møter tre i sofaen 

Annen hver tirsdag er 
Menighetshuset fullt av 
ungdom. Konfirmantene 
kommer inn døra, slenger 
fra seg jakker og sekker. 
Rett fra skolen. Inn å få 
mat. Albert har dekka 
bordet med sunn kost.  
(Vi glemte visst 
sjokoladepålegget i farta) 
Og brødskivene går ned 
på høykant.  
 
 Det er en slik, helt alminnelig 
tirsdag at jeg får med meg 3 ned i 
sofaen i førsteetasje. 

Ida, Håvard og Tuva er klare for 
noen spørsmål om året som har 
gått. Hva har du likt best? 

Den gode stemningen i 
konfirmanttimene. Kanskje hadde 
jeg ikke så store forventninger, 
men samholdet i hele gruppa har 
vært gøy. Ja, samholdet og miljøet 
har vært flott. Leiren var jo gøy, 
og vi likte også godt besøket av 
Prostidiakonen. Slike personlige 
møter kunne det gjerne være flere 
av. Selv om vi også har fått det i 
Ungdomsgudstjenestene. 

Ungdomsgudstjenestene får 
forresten gode skussmål.  Fint å få 
med noen «unge og freshe», som 
deler noen av sine erfaringer. Og 
når vi er med i gudstjenesten så 
blir det jo litt mer liv! Det må jeg 
si meg ening i. Dette er for øvrig 
noe som også kunne motivere 
dem til å være med i kirka fra 
høsten av også, selv om de er 
svært opptatte ungdommer.  

Vi lurer på hvordan de har 
opplevd å være «kirketjener for en 
dag».  

 

 

Det vil si å være en aktiv deltaker 
og medarbeider i gudstjenesten.  
De er alle enige om at det er 
gøyere å få litt ansvar i 
gudstjenesten enn bare å «se på». 
Selv det å lese, som kan virke 
skummelt, har de opplevd 
positivt. En er jo «litt redde for å 
gjøre noe galt».  Moro med 
skuespill og dramatisering av 
teksten. Da «føler vi oss litt 
viktige». Fint å være med å tenne 
lys under forbønnen.  Når det er 
gudstjeneste med dåp får «vi en 
følelse av at vi er med å gjøre 
dagen så fin for noen» «Vi gjør 
dagen viktig for andre».  

 24 ungdommer har valgt å følge 
konfirmantundervisninga dette 
året. Og de gir uttrykk for at 
tradisjonen er viktig. De er døpt i 
kirka. Familien er det samme, 
men det er også interessant å lære 
mer om kristendommen. 

Da setter jeg strek, for det er jo et 
svar en prest kan like! 

Ps. Konfirmasjon er 6. mai i Risør 
og 19. mai i Frydendal! Takk for i 
år til alle! Og håper på mange 
gjensyn til høsten.  

  

 

 

Inger går av 
som sokne-
prest: Eg finn 
vel min plass… 
Arne Lauvhjell 

Etter 45 år med utdanning 
og teneste for misjon og 
kyrkje går soknepresten i 
Risør, Inger Øybekk, av i 
september. 
Avskjedsgudstenesta blir 
22. september.  

Det blei vel tre år i Risør; ho 
begynte 1. september 2016.  I 
skrivande stund er det ikkje klart 
når stillinga blir utlyst; 
soknepresten i Gjerstad skal også 
slutte, og den stillinga blir lyst ut 
først. Stiftstyreleder i 
Presteforeningen, Albert Walla, 
håper på tilsetting i september, 
slik at Risør kan ha ny prest rundt 
jule-nyttårstider. 
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- Du blir 69 og går av i september, 

kva skal du då gjøre? 
Ja, eg har bursdag i september og 
30. september avsluttar eg mitt 
yrkesliv. Det er ikkje så lett å seie 
kva eg skal drive med, men har eg 
vore aktiv i kristent arbeid heile 
livet, så finn eg vel min plass i den 
samanhengen. Men ein ting er 
sikkert: Det første eg må gjøre er å 
rydde. Finne ut kva eg vil ha 
vidare med meg i livet og ikkje. 
Eg har jo mykje frå Brasil, har 
skrive mykje, har mange bilde og 
anna, så det kunne vere moro å 
organisere. 
Eg har også ein del kontakt med 
eritrearane som bur i nabolaget. 
Dei kunne trenge litt norsk støtte. 
Elles er der mange ein kan besøke. 
Men kanskje eg kan sove litt 
lengre frampå ei tid! 
 
- Kva har vore best med tenesta i 

Risør?  
Eg har hatt mange gode 
medarbeidarar, både ansatte og 
frivillige. Spennande har det og 
vore med det felleskyrkjelege 
samarbeidet. Det har vore mest i 
forhold til ungdomsarbeidet, men 
det er samtidig noe av det som 
har vore utfordrande: Kva kan 
kyrkja, fellesskapet og Jesus bety 
for unge menneske i dag? 

Det mest gledelege vil eg seie er 
HEL-arbeidet. Det er så fint at 
menigheten ønskjer å vere noe for 
dei som kanskje er mest tilsidesett 
i samfunnet. Gudstenestene er 
glade og ærlege, og eg har sett 
stor pris på 
gudstenestefellesskapet.  

- Åssen ser du på framtida for Den 
norske kyrkja?  

Det er vanskeleg å seie,  men eg 
trur Dnk er det som kvar enkelt 
menighet er. Greier vi å vere ei 
levande kyrkje der vi er, så vil 
også kyrkja vere relevant. Vi må 
ikkje vere redde for å profilere det 
som er vår bodskap: At Jesus er 
verdens håp, og vil menneskenes 
frelse.  Han kom for å skape 

fellesskap med Gud, og 
utfordrar oss til å vere hans 
etterfølgjarar.  Dersom vi 
ikkje er utoverretta og 
misjonerande og når nye, 
vil vi bli redusert. Men 
Guds kyrkje på jord vil 
bestå! 

- Det er tidlig, men kan du 
summere opp erfaringane 
dine med få ord? 

Eg kjenner meg akseptert 
sjølv om eg kjem frå 
Gjerstad! Er takksam for 
desse tre åra. Og eg har gitt 
Risør menighet det eg 
hadde.  

Billedtekst: Inger på kontoret 22. 
mars. PC er god hjelp når ho 
samordnar tenestene for prestane i Risør 
og Gjerstad i sommar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Kollekt-kontroll 
I Risør-kirkene blei det i 2018 til sammen gitt vel 300 000 kr i 
kollekt.  Av det var 44,5% til eget arbeid og 55,5% til annen 
virksomhet. Vipps er i bruk i alle kirkene, men det er fortsatt 
mye som blir samla inn som kontanter. Det er da betryggende 
at kollekten alltid telles opp like etter gudstjenesten av minst 
 to personer, som kvitterer for beløpet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra sakristiet i Søndeled kirke 10. mars: Kirketjener Tormod Eidet teller 
50-lapper og klokker Lisbeth Leivann noterer 100-og 200 lapper. 
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Dager å huske! 

12. mai i Risør kirke kl. 11. 
TEMAGUDSTJENESTE «Ennå 

er det håp».  Denne dagen får vi 

besøk av Svene Evangeliesenter, 

sammen med Pål Andre Joys 

Wigart, som er forkynner i 

evangeliesenteret og leder for 

media og markedsavdelingen.  

26. mai i 

Frydendal kirke 

kl. 11.00. 

SUPERSØNDAG 

med besøk av 

Barnekoret Jippi.  
Sammen med Jippi, Spesial-

agenter og hele kirkefamilien har 

vi en «vår/sommer samling» 

utenfor kirka.  Vi har dagens 

pølsemiddag sammen og har 

masse leker. Vi setter opp griller, 

men ta med grillmat og gjerne en 

stol. Kaffe, saft og kake det fikser 

vi.   Velkommen til vår-

semesterets siste Supersøndag.  

16.juni i Risør kirke kl.11.00 
FREDSGUDSTJENESTE.  «Fred 

mellom mennesker? Fred med 

Gud? Hvordan?» Aktive 

Fredreiser og Motettkoret er med. 

Menighetens gave går til arbeidet 

landsbyen Sutukoba i Gambia.  

For Aktiver Fredsreiser handler 

det om hjelp til selvhjelp gjennom 

å bidra til tilrettelegging for 

matproduksjon, vannforsyning, 

skole og utdanning. De støtter 

også et apotek. Vår gave denne 

dagen vil være et bidrag til 

medisiner.  

30. juni i Risør kirke kl. 11.  
Velkommen til 

TEKSTMEDITASJON under 

Kammermusikkfesten. (Se omtale) 

1. september i Risør kirke 

kl.11. HEL-GUDSTJENESTE 

med tradisjonell gatefest etter 

gudstjenesten.  Også i år får vi 

besøk av Sound of happiness. Den 

glade gjengen fra Kristiansand 

lager en ekstra glede over 

dagen.  Alle velkommen (Se 

egen omtaler av HEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2019 i Risør. 

Alle gudstjenestene i 

sommermåneden er i Risør kirke 

kl. 11.00 Velkommen! 

 

8. september i Frydendal kirke 
Presentasjonsgudstjeneste 

konfirmantkullet 2020 

22. september i Risør kirke. 

Avskjedsgudstjeneste  

for Inger Øybekk med utvidet 

kirkekaffe på menighetssenteret 

etterpå. Velkommen til å være 

med på begge deler.  
 

 

 

 

  

Meditasjonskonserter i Risør 
kirke i sommer 
Risør kirke har mange besøkende gjennom sommeren. De fleste er 
tilreisende turister, men også en del av byens egne beboere tar turen 
innom kirken utenom søndager. Thomas Juell er en utrettelig og 
inspirerende guide som byr på historiene bak alle detaljene i 
kirkerommet. Kirken er åpen alle dager mellom 12:00 og 16:00. 

Som et tilskudd til denne ordningen, inviterer kirkemusikerne i Risør 
til «meditasjonskonserter». Onsdager fra og med 3.juli til og med 
7.august mellom 12:00 og 12:30 spilles det fra orgel og klaver og vi får 
med oss noen av byens egne musikalske ressurser til å musisere 
sammen med oss. Du inviteres til en stille halvtime hvor tankene kan 
få vinger og kanskje fly i noen nye retninger. 

 

«Ennå er det håp.» 
Menighetsrådet ønsker å være med og støtte det arbeidet som gjøres i 
Evangeliesenteret regi i forhold til rus, derfor har rådet invitert 
representanter fra Stiftelsen Evangeliesenteret til å være med i gudstjenesten 
12.mai for å fortelle noe om arbeidet de driver blant og for rusmisbrukere.  
Det er fire punkter som er viktig å vite om arbeidet: 
*Det er ingen tidsbegrensing for de som er i rehabilitering hos oss. 
*Halvparten av deres ansatte er tidligere rusavhengige som har blitt rusfrie 
og stått stødig i mange år.   
*De tilbyr skolegang. I tillegg kan de tilby praksisplass og jobb dersom 
personen er egnet.  
*De tilbyr et rusfritt nettverk etter endt rehabilitering. 
Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon, som i 
over 35 år har hjulpet rusavhengige til et nytt og rusfritt liv. De tilbyr en 
helhetlig behandling av rusavhengighet. Behandlingen strekker seg fra de 
første samtalene, avrusning og rehabilitering, til skolegang og muligheter for 
videre utdanning. Dette inkluderer nedtrapping av LAR og soning etter §12. 
12. mai i Risør kirke vil Pål Andre Joys Wigart sammen med et team fra 
Svene Evangeliesenter fortelle fra arbeidet og dele erfaringer gjennom sang 
og vitnesbyrd.  
Inger Øybekk 

 



7 
 

Årsmøter, - 
interessant og 
hyggelig! 
 
Arne Lauvhjell 
 
Årsmøter i menighetene høres 
kanskje kjedelig, men det er det 
ikke. Det var bra frammøte i år, 
det kunne vært flere, men vi som 
var der fikk godt utbytte.  
I år var årsmøtene lagt til 
hverdager, i stedet for etter en 
søndagsgudstjeneste.  
 
Risør menighet 
Risør menighet hadde sitt årsmøte 
på Menighetssenteret torsdag 
14.mars. Etter åpningssangen fikk 
vi “Kveldstanker” ved sokneprest 
Inger Øybekk, over temaet 
“Tjeneste”. Noen små 
gruppeoppgaver og samtale 
konkretiserte hvilke tjenester vi 
har og hvilke vi savner i 
menighetsarbeidet.  
Så fikk vi fire sanger av Oddvar 
Hummelvoll, og buffet med flotte 
snitter og bløtkake fra Durapart. 
Etter matpausen var det 
årsmeldinger: fra Menighetsrådet 
ved leder Marianne Rundholt, fra 
Soknepresten med statistikker, fra 
Kirkeverge Ingvar Lillehammer 
med regnskaper, fra Trosopplærer 
Laila Stensvold og fra 
kirkemusikalsk virksomhet ved 
Tor Morten Halvorsen. Prost 
Ragnhild Eikeland Floberg kom 
med en hilsen. 
 
Søndeled menighet 
Søndeled menighets årsmøte var 
på Menighetshuset torsdag 21. 
mars. Albert Walla hadde 
billedkåseri om studieturen han 
hadde til NMS-arbeidet i Thailand 
i januar. Han sto også for to svære 
gryter med fyldig og 
velsmakende fiskesuppe og en 
med blomkålsuppe. Først fikk vi 
to gregorianske sanger ved Judith 

Moen og Tor Morten Halvorsen. 
Årsmøtesakene gikk greit unna, 
med et enstemmig vedtak om å 
bruke den “vanlige” ordningen 
ved tekstlesinger: Menigheten 
sitter ved de to første og reiser seg 
under lesing av evangelieteksten. 
Kirkevergen fortalte at Søndeled 
kirke har mulighet til å få 
finansiert moderne brannsikring 
fra Riksantikvaren med en 
egenandel fra Risør kommune.. 
 

Fra årsmeldingene 
 
Risør:  
Supersøndag (i Frydendal kirke) 
er blitt en integrert del av 
menighetens familiearbeid. Vi ser 
en viss økning i oppslutningen. 
Gudstjenesten skal være på barns 
og familiens premisser. 
Vi har arrangert HEL-dag med 
gudstjeneste og påfølgende 
gatefest i Kirkegata. Vi har også 
HEL-gudstjenester på en hverdag 
før jul og før påske. 
Vinteren 2018 ble det oppstart av 
“Simen”-kvelder på Sandnes. Det 
har vært veldig god oppslutning 
om disse kveldene, som er en 
gang i måneden.  
Menigheten har to 
misjonsprosjekter: En arabisk 
kristen TV-kanal og Planting av 
ungdomsmenigheter i Carlisle i 
England. 
Motettkoret er en viktig 
bidragsyter inn i 
gudstjenesten, med 
liturgisk kor.  
 
Søndeled: 
Nytt orgel er satt i 
produksjon. Det skal bli 
installert i løpet av høsten 
2019, og så skal vi ha en 
skikkelig innvielsesfest på 
forsommeren 2020! 
Søndeled menighet driver 
et meget godt og aktivt 
arbeid blant barn og 
ungdom: To barneforeninger, 
Etter skoletid (30 10-11- åringer, 
med venteliste) og Ten-in 

(ungdomsklubb 13-18 år, opp til 
45 på møtene, også noen fra 
Risør). 
 
Begge menighetene: 
Vår og høst blir det arrangert 
ulike tema- påfyll- og fellesskap-
kvelder på Frydendal 
menighetshus, Søndeled 
menighetshus og Krabbesund 
Bedehus, med bra oppslutning.  
Markedsdagen på Søndeled skole 
før sommerferien og “Den store 
kirkebasaren” på Frydendal 
menighetshus i august gir ekstra 
inntekter, men er også 
arbeidskrevende. 
 
Fra statistikken 
Gudstjenestedeltakelsen er stabil, 
Risør-kirkene har et gjennomsnitt 
på 81 i 2018, en økning på 4 fra 
2017, året før var det 84. Søndeled 
har en liten nedgang, 69 i 2018 
mot 74 i 2017, året før var det 65.  
Pr 31.12.2018 var det i Risør 
sokn 3728 medlemmer og 
tilhørige, i Søndeled sokn 1163 
medlemmer og tilhørige. Det blir 
til sammen 4891 av et 
innbyggertall på 6848, og utgjør 
71,4 %. 
Andelen er noe lavere enn i 
nabokommunene, litt over 
gjennomsnittet for bispedømmet 
Agder og Telemark som igjen 
ligger litt over 
landsgjennomsnittet. 

                                                                                                      
Fiske-suppekokk Albert Walla, servitør 
Leif Blesvik, kaffekoker Jan Bjarne 
Wormli. 
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HEL – SIMEN- Bli med! 
HEL og SIMEN er samlinger som er tilrettelagt for mennesker med nedsatte funksjonsevner 

SIMEN- betyr Sammen i menigheten.  

HEL- ønsker å formidle at kirken ikke er hel før alle mennesker blir sett.    

Både HEL og SIMEN finner vi i aktivitet i Risør menighet. Og jeg har nå lyst til å gi dere et lite vitnesbyrd 
fra noe av det som kanskje gleder aller mest i en prests hverdag. Jeg vi sakse litt fra prestens rapport til 
Årsmøtet i Risør:  

Den mandagen som jeg vil fortelle om sitter fremdeles i meg.  Det var litt før kl.13. Jeg og Lill Jorunn gikk 
inn dørene på LINKEN. Vi skulle være med og øve litt på sangene som senere skulle brukes i HEL-
gudstjenesten. Der var sangen allerede i gang. Ikke bare sang, men dans, klapp og glede, store smil og god 
velkomst. Etter hvert ble det sunget - og danset- gjennom alle sangene som de hadde i heftet sitt! Det var 
også kjente sanger fra HEL-gudstjenester.  Denne gleden jeg opplevde bærer jeg med meg.  Det er glede og 
takknemlighet for fellesskapet. Det samme kjenner du når du en gang – uventet- dukker opp på SIMEN.   

HEL-samlingen før jul og påske, eller HEL-dagen på høsten er etter hvert godt innarbeidet. Årets HEL-dag 

er 1. september og da flytter vi ut i Prestegata. Der blir det fest og håp om ny konsert ved Sound of 
Happiness. Jeg vil også nevne Maria Sommerfelt og Inga Halvorsen som ofte stiller opp med sang og 
lesning på arrangementene.  

Nytt av året er SIMEN. Kveldene deres er 
åpne treff tilrettelagt for mennesker med 
utviklingshemming, men er åpent for alle 
som har lyst. Det er en tirsdagskveld i 
måneden på Sandnes Bedehus. Der har de 
det moro sammen, spiser sammen og prater 
om store og små problemer de møter i 
hverdagen. Kveldssamlingen avslutter mer 
en bibelfortelling/andakt og lystenning.  
Stor takk til alle som gjør HEL og SIMEN 
mulig. Og velkommen til å engasjere deg!  

Inger Øybekk 

 

SAMTALEGRUPPER 
Før eller siden opplever alle sorg, på en eller annen måte. Det finnes ingen 
fasit på hvordan, eller hvor lenge man skal sørge. Det er heller ingen oppskrift 
på hvordan man skal bearbeide sorgen. Det er imidlertid mange som har stor 
nytte av samtalegrupper. En mulighet til å treffe andre i lignende situasjon, i 
trygge omgivelser. En delt sorg er lettere å bære, enn en sorg du strever med 
alene.  Dette er et gratis lavterskeltilbud og det er åpent for alle, uansett tro 
eller kirketilhørighet. Det blir starta opp grupper etter som behovet og 
kapasiteten melder seg. Dersom du har deltatt i samtalegrupper og har lyst til 
å være med som frivillig ressursperson, må du også gjerne ta kontakt.  
Dersom du vil høre mer om dette, så ta kontakt. 
 
Prostidiakon Svein Schøgren, tlf. 91304872. 
 



9 
 

 

  
Hylle-prat 
Judith Moen 

Nå har jeg lyst til å prate litt, dra fram noen gode minner fra en av «hyllene» i mitt liv; 
«påske» står det på den. 
Jeg kjenner ennå varmen fra sola som sender stråler inn i et av de store vinduene på 
Røed Bedehus. Det er søndag. På første rad sitter vi, to venninner i fnisealderen. 
Søndagsskolelæreren ber oss finne fram «Påskemorgen» fra Barnesangboka, nr.282. 
Alle versa synges. Også det som ikke er tatt med i den nye salmeboka. 
«Morgenstunden gull i munnen. Gull i munnen har enn til oss.»                               

- Å få latterkrampe midt i en påskesalme, på første rad på søndagsskolen  
 

Vet du, jeg kan se føre meg at kvinnene ved graven kan ha hatt det nesten slik-sjokket over noe helt 
uventet, stillheten som følger -og så latteren som velter opp. Jo, at latter er «gull i munnen», er for meg en 
god tolkning av det verset  
 

Et annet minne har også gull i seg. Mitt første og eneste påske-egg: Gull i bunnen, grønt på toppen med en 
rosa sløyfe på. Og inni: halvmåneformede drops med sitron- og appelsinsmak, Freias Melkesjokolade 
oppdelt i ruter og Pollys Peanøtter i en salig blanding   

Så et siste minne fra hylla: Overnatting- eller våkenatt- i Søndeled Prestegård i lag med en gjeng tenåringer-
gørrtidlig av gårde for å komme opp på Heiberg før soloppgang, for å se sola danse på 1.påskedag-et minne 
for livet-selv om det var overskyet … 

- Påska er den høytiden jeg setter mest pris på nå. Den har mørket og lyset i seg både i naturen og i 
budskapet. Vinter blir vår, død blir liv. Og «Påskemorgen» er en av god- salmene mine, med lys og 
glede i seg, av mange ulike årsaker  

 

Ha en fin dag! 

  

 

 

Små og store skatter - OPPBEVARINGSSKAP i Risør kirke 
 
Lauritz Maartman Paulsen 
 

I sakristiet i Den Hellig Aands kirke finnes det et flott og forseggjort oppbevaringsskap. Dette inneholder bl. 
a. mange interessante og gamle bøker som salmebøker og alterbøker fra en svunnen tid. 

Skapet er laget av Risørsmeden Ole Mostad i smia på Kirkeberget. Etter 
hva jeg ble fortalt av tidligere kirkeverge Normann Jenssen ble skapet 
bestilt for å oppbevare altersølv og andre verdigjenstander i under siste 
verdenskrig. Risør Sparebank skulle visstnok opprinnelig betale for 
arbeidene smeden hadde med å lage skapet, men da regningen kom synes 
visst banken at anskaffelsesprisen var altfor stor i forhold til varen som ble 
levert. Da ble etter sigende smeden på Kirkeberget så forarget at han rev 
regningen i to og sa at hvis det sto så dårlig til med bankens økonomi, så 
fikk heller han spandere skapet på kirken. 

Det er et meget forseggjort skap, 
med flotte, smidde jernhengsler 
og ditto beslag rundt låsen samt 
nøkkel. Skapet er laget av 
eikebord med jernplaten i 
midten slik at innholdet ikke 
skulle bli nevneverdig skadet 
ved et uhell. 
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Klare for neste 
havn 
 

Marit og Albert Walla 
 
 

For sju år siden seilte 
familien Yri Aaberg inn til 
Søndeled i sin egen seilbåt – båten 
som ett år tidligere hadde vært 
hjemmet deres mens de reiste på 
langtur til Middelhavet. Bård, 
Synnøve og barna Sofie, Sondre, 
Håkon og Line, ble raskt en del av 
lokalmiljøet på Søndeled. 
Synnøve har vært aktiv i 
menigheten blant annet som leder 
på barneforeningen Blåveisen. 
Bård har vært speiderleder, og 
begge to har vært engasjerte i 
Gjerstad musikkorps. Når reiser 
de videre til neste havn, 
Stockholm, og forlater med det 
sine yrkeskarrierer; Synnøve som 
lærer og Bård som tømrer. Med 
seg har de Håkon (14) og Line 
(12), mens de to eldste fortsetter 
på videregående skole i Norge. I 
Stockholm venter jobben som 
vertskap i Sjømannskirken. 

Men hva er bakgrunnen 
for at Bård og Synnøve nå velger 
å bryte opp og reise med familien 
til Stockholm? Vi tok en prat med 
dem for å høre litt mer. 

-Det hele startet 2. januar, 
da eldstedatteren vår, Sofie (17), 
spurte Bård om vi hadde tenkt på 
å bli misjonærer noen gang. Det 
hadde vi egentlig ikke tenkt på. Vi 
hadde derimot tenkt på å jobbe i 
Sjømannskirken eller som lærer 
ved en norsk skole i utlandet, for 
en del år siden. Da hadde vi små 
barn, og det ble ikke noe av den 
gangen, forteller Synnøve. Fra 
samtalen med Sofie til søknaden 
på stillingen i Sjømannskirken ble 
sendt, gikk det bare ei uke. En 
gnist var tent, og ekteparet var 
klare for nye utfordringer. 
Allerede 1.juni er de i gang i den 
nye jobben. -På nyttårsaften visste 
vi ingenting, så ting skjedde 
veldig fort, forteller Bård. 

-Hvilke arbeidsoppgaver 
venter dere i den nye jobben? 

-Vi skal jobbe i 150% 
stilling til sammen og kan fordele 
oppgaver ettersom det er 
fornuftig. Det som er klart, er at 
jeg skal ha ansvar for barne- og 
ungdomsarbeidet, og at Bård skal 
drive diakonalt arbeid i tillegg til 

å ha vaktmesteroppgaver. Som 
vertskap blir det vår oppgave å ta 
godt imot de som kommer til 
kirka, forteller Synnøve. -Jeg 
gleder meg til å ha god tid til å 

prate med folk og oppsøke eldre 
og andre som har behov for et 
besøk, forteller Bård. Han 
uttrykker at han gleder seg til en 
tilværelse med mindre stress og 
tidspress. De forteller videre at 
det bor ca. 30.000 nordmenn i 
Stockholm. På 17.mai deltar ca. 
5000 i feiringen som 
Sjømannskirken og den norske 
ambassaden samarbeider om å 
arrangere. Synnøves erfaring som 
leder av 17.mai-komitèen på 
Søndeled hele 3 ganger, vil 
utvilsomt komme godt med! 

-Hvor skal dere bo? 

-Vi skal bo i en leilighet i 
Sjømannskirken, forteller 
ekteparet. -Sjømannskirken ligger 
fint til på øya Sødermalm, og der 
vil vi få fin utsikt over fjorden og 
byen, forteller Bård. Seilbåten blir 
selvfølgelig med til Stockholm. -
Vi håper vi får masse besøk, 
fortsetter Synnøve. Bård har tenkt 
å lære seg å snakke svensk, så den 
som kommer får se (eller høre!). 

-Hva ser dere tilbake på 
som det beste fra tida på 
Søndeled? 

-Det må være alle folkene 
som vi har blitt kjent med. Vi 
trives best på små plasser, og det 
har vært trygt og godt for barna 
og oss å bo på Søndeled. Vi flytter 
til en storby nå, men miljøet vi 
skal jobbe i er lite, forklarer 
Synnøve.  

Før familien flytter, har 
bygda anledning til å ta farvel 
med dem. Søndag 26. mai deltar 
Sjømannskirken på 
gudstjenesten i Skuggestøl 
skogskapell, der utsendelsen av 
Bård og Synnøve skal finne sted. 
Vi oppfordrer folk til å finne veien 
dit den dagen. 

Søndeled menighet ønsker 
familien Yri Aaberg Guds vel-
signelse for tjenesten de skal inn i.   
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Den store Kirkebasaren 
som menigheten arranger blir dette året 24.august, og som vanlig i og ved Frydendal menighetshus.  
 

Oppfordringen er: Sett, allerede nå, av denne dagen, som er svært viktig for alt arbeidet menigheten driver; 
fra de yngste til de eldste. Dette er en fin dag å være med å gi en støtte til arbeidet i Risør menighet. Vi 
trenger «lopper», fine ting til auksjonen og mange til å være med å gjøre en jobb på dagen eller ordne til. 
Det er bare å ta kontakt med Menighetskontoret.   
Alle er velkommen denne lørdagen til et variert program. Det er salg, auksjon og lopper. Det er opplegg for 
barn, og dette året blir det Hesnes Brother som holder «Mosaikk-konserten» i kirka kl. 1330. 
Hesnes Brothers kommer som navnet sier, fra Hesnes. Det er 7 menn og organist og musikalsk leder Kirsti 
Pedersen Haugen. Samtlige medlemmer har ett eller annet bånd til Hesnes ved Grimstad, enten gjennom 
bosted, jobb, oppvekst eller slekt. 

Hesnes Brothers ble, som de 
selv sier, «raska sammen» av 
Kirsti til julemattinéen på Fevik 
i 2006. Men fordi gutta nekta å 
gi seg, har de fungert som 
gruppe siden da, og de har et 
vidt repertoar. Fra kjerringa 
med staven til Bridge over 
troubled water, via salmer, 
gospel og klassisk. 

 Dyktige sangere og et spesielt 
fyrverkeri som musikalsk leder. 
Dere vil like å høre dem!  

F.v. Peer Rødal Haugen, Gunnar Spikkeland, Tellef Hodnebrog, Kirsti P. Haugen, Helge Spilling, Vidar Øvland og 
Pål Anders Topland. 
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 Lailas hjørne - legoklubben 

Noe av det morsomste jeg har gjort i vår har helt klart vært 
legoklubben for 1.klasse i Risør. 4 mandags-ettermiddager har 
mellom 16 og 18 barn spist, lekt og bygd Lego på Frydendal 
menighetshus. I tillegg har vi hørt den spennende historien om 
Josef som ble solgt som slave av brødrene sine, men reddet hele 
familien sin til slutt! Velkommen tilbake til 4 nye dager til høsten 

 

Her er noen av de som var med 

   

Markedsdag på Søndeled 
Lørdag 1.juni arrangerer Søndeled menighet den 
årlige markedsdagen på Søndeled skole/ 
grendehus med loppemarked, auksjon og basar. 
 

Det blir matsalg, rakettoppskyting og 
diverse aktiviteter for både barn og 
voksne. Søndeled musikkorps spiller. 

Vi vil gjerne ha lopper og auksjonsgjenstander 
som kan leveres i Lunds gamle butikklokale 
onsdagene 15. – 22. - 29.mai kl.1800 – 19.30. 

Vi håper på god oppslutning og akkurat 

passe fint vær! 

 

Risør kirke søndag 
30.juni 

TEKSTMEDITASJON 
Kl. 11.00 

Musikere fra Risør kammermusikkfest 
fremfører sanger og musikk 

 under temaet «Sommer» 
Mellom musikkstykkene blir det lesning 

av tekster fra Bibelen, 
spesielt fra Salmenes Bok og Ordspråkene. 

Festivalens kunstneriske leder,  
Marianne Beate Kielland,  

vil selv delta sammen med  
andre sangere og musikere. 
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Risør og Søndeled menighetsblad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Risør kirkelige fellesråd 
Postboks 297, 4953 Risør Org.nr 976 992 008, www.risor.kirkrn.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTORTIDER: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Daglig leder/kirkeverge: Ingvar Lillehammer 
47 23 62 99 – i.lillehammer@risor.kirken.no 
 

Sekretær: Annabelle Green Lundberg 
3715 03 21- sekretaer@risor.kirken.no 
 

Sogneprest: Inger Øybekk 
94 43 35 20 – inger@risor.kirken.no 
 

Sokneprest: Albert M. Walla 
92 29.24 09 – a.walla@risor.kirken.no 
 
Trosopplærer: Laila T. Stensvold 
95 09 88 07 – laila@risor.kirken.no 
 

Prostidiakon: Svein Birger Schøgren 
91304872 – sbs@tvedestrand.kirken.no 
 

Kirkemusiker: Tor Morten Halvorsen 
3715 03 21 – tmh@risor.kirken.no 
 

Organist: Jan Egil Berg  
48253200 – janegil@risor.kirken.no  
 

Menighetsforvalter Risør: Eileen Liborg Basma 
3715 03 21 – eileen@risor.kirken.no 
 
 

Saksbehandler Søndeled: Torgeir Øverland 
45633400 – torgeir@risor.kirken.no 
 
Klokker, Søndeled: Lisbeth Leivann 
91 58 80 06 – lis-lei@online.no 
 
Kirketjenere: 
Ivar Tormod Eidet 
90 12 97 70 – tormod@risor.kirken.no 
 

Einar Rundholt – 90 51 04 43 
 

Lars Olav Hovland - 993 96 648 
 
Leder av kirkelig fellesråd:  
Øystein Lien  
97 58 00 43 – oystel@frisurf.no 
 
Leder av Risør menighetsråd:  
Marianne Rundholt 
99 56 45 44 – mariannelillemor@hotmail.com 
 
Leder av Søndeled menighetsråd: 
Lars S. Lauvhjell  
91 39 26 88 – larslauvhjell@gmail.com 
 
 

Risør menighetskontor og 
Kirkevergekontor 

 
Kirkegaten 1 

Tlf.: 37 15 03 21, faks 37 15 22 54 
Mandag – torsdag kl. 09.00 – 12-30 

 
Det er ofte noen til stede utenom disse tidene 

også, så bare prøv å ring eller kom innom.  

Søndeled 
menighetskontor 

 
Brattstø 4, 4990 Søndeled 

Tlf.: 37 15 61 31, telefaks: 37 15 62 00 
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  

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- givertjenesten 
 

http://www.risor.kirkrn.no/
mailto:i.lillehammer@risor.kirken.no
mailto:sekretaer@risor.kirken.no
mailto:a.walla@risor.kirken.no
mailto:laila@risor.kirken.no
mailto:sbs@tvedestrand.kirken.no
mailto:tmh@risor.kirken.no
mailto:janegil@risor.kirken.no
mailto:eileen@risor.kirken.no
mailto:torgeir@risor.kirken.no
mailto:lis-lei@online.no
mailto:tormod@risor.kirken.no
mailto:mariannelillemor@hotmail.com
mailto:larslauvhjell@gmail.com
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                            Endelig vår!!! 

 

Vinter er veldig greit, men vår som har varmere, 

lysere og lenger dager, det er noe fantastisk. Vi kan ta 

frem en av de fineste salmene i salmeboken. Da 

tenker jeg spesielt på «No livnar det i lundar».  

Elias Blix er en av de som har aller flest salmer i vår 

kirkes salmebok. Gjennom salmene sine har han 

preget kirkelivet i Norge mer enn vi er klar over. 

Han brukte bilder som folk kjente seg igjen i.  

Det er ikke uten grunn at en av de fineste salmene i hele vår salmeskatt er nettopp 

«No livnar det i lundar». 

 

«No livnar det i lundar, no lauvast det i li, 

Den heile skapning stundar no fram mot sumars tid.  
 

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song! 

Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.» 

For meg er denne salmen et slags symbol på våren. Jeg må liksom synge denne salmen 

en gang hver vår for at det skal gå opp for meg hvor stort det egentlig er det som skjer. 

Hver vår ser vi de samme blomstene komme opp fra bakken igjen. Det er det samme 

hvert år, så vi legger kanskje ikke merke til hvor stort det er. Dessuten har vi jo lært på 

skolen, eventuelt fra andre kilder til kunnskap, at det er små frø under bakken som 

vekkes til live av varmen, som gjør at blomstene kommer til rett tid og alt det der. Vi 

skjønner sammenhengen mellom alt det som skjer om våren, i alle fall dersom du har 

fulgt med i naturfagtimene.  

Men selv om jeg skjønner sammenhengene i prosessene om våren, og kanskje spesielt 

på grunn av at jeg skjønner sammenhengene, så går det opp for meg hvor stort Guds 

skaperverk er, hvor fantastisk det er! Vi kommer på en måte tett på Guds skaperkraft 

om våren. 

Jeg tror at Guds skapende kraft er tilstede i det som skjer om våren. Når jeg ser «nytt 

liv av daude gror», så gir det meg en visshet om at det finnes noe mer. Jeg kjenner 

Guds kraft! Jeg er ikke en kristen fordi jeg har forstått alt det som står i Bibelen. Det er 

vissheten om Guds kraft som gjør at jeg tror. Det er Guds kraft som gjør at jeg tror på 

at Jesus døde på korset for meg, for at jeg skal få et liv etter døden. 

     
 

 

Tanker på siste side  


