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Med presten til Egypt
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Barnet i krybba.
Luk. 2, 12-15
Påskehøgtida har korset, pinsehøgtida har elden, men
julehøgtida har barnet som teikn, barnet i krybba.

Er dette sant? Ja, då angår det oss alle. Gud vart
menneske for å frelsa meg. Hyrdingane kunne ikkje lenger vera nøytrale tilhøyrarar når dei trudde
på englane sin bodskap.

Frelsaren frå Gud er fødd i Betlehem, ei god nyheit,
ei hending til glede og takk.

Difor kjære venn, lat oss gjera som hyrdingane å gå
rett til Betlehem for å sjå det som no har hendt.

Englane frå himmelen lova Gud med sin mektige
velkomstsong: ”Ære være Gud i det høgste.” Dette
er jula sitt evangelium og jula sin gledesbodskap.

For mange av oss kan vegen til Betlehem vera
lang og vanskeleg, men ver frimodig. Dette er
Guds store julegåve til deg og meg, og ei større
gåve kan ingen gje. Joh. 3,16

Men stopp litt opp!! Er det ikkje slik, at mellom oss
syndige menneske og den heilage Gud, er det ein
avstand og eit skilje? Bur ikkje Gud i eit ljos der
ingen kan koma?

Barnet i krybba er Jesus på krossen. Han som
døydde for våre synder, som sigra over døden og
som stod opp av grava og lever i dag. Han kjem
igjen og skal skapa ei ny jord der rettferd bur.

Ja, du har rett, men Gud har gjort noko med dette
skiljet og denne avstanden? Gud har bygd ein veg
mellom himmel og jord, og denne vegen er barnet
i krybba.

Det er håp sjølv om mykje i dag kan sjå håplaust
ut. Gud har ordna ei god framtid for oss menneske.

Gud vart menneske i Jesus Kristus, og det er eit stort
under. I 1 Tim. 3,16 vert det kalla for ein løyndom i
Gudstrua. Barnet i krybba er Gud, og Han er menneske.

Velsigna julehøgtid!
Kristian Jørgensen



Det strålar eit lys
Julesalme frå Fusa og Samnanger

Det strålar eit lys over Davids by
i dag er ein gledesdag
når Herren vil bu hjå sitt folk på ny
med nyfødde hjarteslag.
I stallen der høyrer dei barneskrik
i dag er ein gledesdag
den unge Maria er brått blitt rik,
mors hjarta slår glade slag.
Ho kysser så kjærleg eit barnekinn
i dag er ein gledesdag
når først ho legg barnet til brystet inn,
ho kjenner Guds hjarteslag.
Du vesle barn Jesus på mjuke strå
i dag er ein gledesdag
all nåde og sanning me her kan sjå
er frukt av Guds hjartelag.
Kom undrande menneske våg deg hit
i dag er ein gledesdag
til han kan du trygt festa all din lit
han tel dine hjarteslag.
Den Frelsar som føddest er også din
i dag er ein gledesdag
for kjærleik og nåde lat opp ditt sinn
kjenn evige hjarteslag.
			
			

Anders Holmefjord, feb.09.
Mel. Eilert Tøsse 2009



Til Egypt for å lære
- og heim att med inspirasjon og utfordringar.

24. okt. drog eg saman med kollegaer i prostiet på ei vekes studietur til Egypt. Grunnen til
akkurat dette reisemålet er at kapellanen i Os, Geir Sakseid, har budd der i 8 år, utsend av
Misjonsselskapet. Han kjenner landet, snakkar arabisk og har mange kontaktar som gjorde
at veka vart fylt med mange spennande møte med ulike kristne grupper i landet, mest dei
koptisk-ortodokse, ei kyrkje som går tilbake like til aposteltida, og som våre nye, eritreiske
sambygdingar kjem frå i sitt heimeland.

Men også litt turist.

Egyptarane opplevest som eit vennleg og imøtekomande
folk utan omsyn til religion. Og dei kler seg veldig fint,
mykje meir formelt enn vi i vest som helst går fritidskledde så sant vi ikkje er nøydde å stive oss meir opp.
Og maten er god. Pizza finst også her.
Men sand og støv er det veldig mykje av. Der er då mykje
ørken, så mange har avtaler om dagleg vask av bilen.
Trafikken er forresten eit kapittel for seg. Det er som
ein kunne seie: du trur det ikkje før du ser det. Der er få
gangfelt, men folk kryssar fleirfeltsvegar med midtrabatt
inn mellom bilane. Og bilane legg seg gjerne på stripene
mellom felta for å sjå kva fil dei no kjem seg fortast fram
på. Slalåmkøyring altså. Nokre av oss hadde ein vel spennande drosjetur gjennom deler av Kairo på denne måten,
i ein gammal Lada utan setebelte og i veldig høg fart. Så
ligg då også Egypt på 3.-plassen i verda over trafikkulukker etter folketalet. Men elles gjekk det greitt for oss som
hadde fast minibuss og sjåfør.
Pyramidane er vel eit sjølvsagt mål. Enkelte vågde seg
også opp på ein kamelrygg der, sjølv om nokon fekk akutt
høgdeskrekk på den gyngande vegen opp frå bakkenivå.
Det eg opplevde finast av turistgreier, var ein times segltur

på Nilen og ikkje minst kunstene til båtføraren. Ein godt
vaksen, heller spedlemma mann manøvrerte ein elvebåt
med plass til ca. 20 passasjerar berre med seglet og roret
til hjelp. Men han fekk oss ut av landlege i den nokså
friske vinden på Nilen, og medan vi naut medkjøpt, god
pizza m.m. bukserte han farkosten tilsynelatande leikande
lett. Aller mest forundra vart vi over å sjå kor han fekk
oss like roleg lagt inn att til ein annan båt då vi skulle i
land igjen. Eit skikkleg karstykke med andre ord, som
han vel fortent hausta stor applaus for.

Anafora

var første opphaldsstaden vår. Det er eit større område
som biskop Thomas har vore drivkrafta bak til å byggje ut
og opp og ligg langs vegen mellom Kairo og Aleksandria.
Han har vore i Noreg, og Norsk Misjon i Øst er ein av
støttespelarane hans.
På vegen dit var vi innom eit kloster, eit av fleire gamle
klosteranlegg i Egypt som er blitt fornya og utbygde dei
siste 50 åra. Det har vore ei sterk, åndeleg oppvakning
i den koptiske kyrkja denne tida, og mange søkjer til


Slik ser ein porsjon fiskemåltid ut i Kairo!
Audun Aase gler seg til å ta fatt ...

Og slik kan det sjå ut når du er på båttur på Nilen

Eit gamalt kloster i Natrondalen.
klostera for å vie seg til bøn og
eit liv i teneste for Gud og menneske. I det klosteret vi vitja, er
der no 118 munkar.
Ei artig oppleving for ein nordbu og ein vestlending ikkje
minst var å kunne gå over ei
trebru som det ikkje var gjort
noko med på 1000 år. Det fortel
nokså tydeleg om det tørre klimaet der ting kan halde seg like
godt over utrulege tidsepokar.
Derfor gjer ein også i Egypt
mange funn frå gammal tid
som ville ha vore tapte under
fuktigare verlag.
Men så kom vi då til Anafora.
Det begynte som eit retreatsenter, der folk kan kome for
å pleie sitt gudsliv, og det var i
den delen at vi tok inn. I tillegg
er det eit kurs- og opplærings-



Til venstre:
Inni ei kyrkje på Anafora. Bak gardina er
altaret, i eit eige lite rom der berre presten
og hans hjelparar får gå inn. Legg merke
til filleryene på golvet! Det var ikkje stolar
i rommet, men golvet og kneleskamlane var
dekte av fargerike filleryer.

Biletet under:
Utsyn over Anafora. Gjestane frå Noreg
fekk kvar si vesle, runde hytte å bu i.
Vatn har fått det til å bløma i ørkenen. Dette
har ein enkel symbolikk: På same måte kan
Guds ord skapa liv i ”tørre hjarte”.

nom hjelp til sjuke og fattige og forkomne.
I det heile er det kristne frimodet deira ekstra påtakeleg
når vi veit kor pressa dei kristne er av sine muslimske
omgivnader. ”For,” sa biskop Thomas, ”vi er stolte over
å vere kristne, og vi lærer borna våre å vere stolte over
si kristne tru.” Og så fekk vi høyre ei gripande forteljing
om ei ni år gammal jente. I ein klasse på over 50 elevar
var dei berre tre kristne, og den muslimske læraren ville
gjere narr av trua deira. Men då sa ho: ”Du har ikkje rett
til å gjere dette, for du kjenner ikkje Frelsaren vår.” For
det fekk ho eit slag i ansiktet.
Elles kan eg nemne at vi på Anafora trefte fleire
svenskar og eit par driftige sørlandsdamer på over 70
år frå Norsk Misjon i Øst, som var der som frivillige
og hjelpte til.

senter der ikkje minst ungdommar kan kome og lære seg
eit yrke. Eit sinnrikt vatningsanlegg har forvandla ørkenen
der til bugnande hagar. Det var ei eiga oppleving å sitje
under daddelpalmar om kvelden og lytte til den intense
grashoppesurringa i grannelaget.
Det som slår deg, er det som ligg i namnet Anafora.
Det er eit gresk ord frå liturgien deira og betyr å løfte
opp. (Liturgien deira har teke opp i seg fleire greske ord,
slik også bokstavane i det gamle koptiske språket, som
for lengst er døydd ut som daglegtale, liknar dei greske.)
Anafora er nemleg noko meir enn eit tilfeldig valt namn.
Det er eit program, som også biskop Thomas understreka:
”Vi vil løfte menneske opp.” Løfte dei opp i Guds kjærleik
gjennom evangeliet. Løfte dei opp til eit verdig liv gjen-



norsk, og så såg vi massevis av det der nede. Og i flotte
fargar. Men dei var for tunge å ta med på flyet tilbake,
så eg kjøpte meg eit sett med handvovne kuvertbrikker
til 100 kr.
Over søppellandsbyen ligg eit kloster som er bygt opp
dei siste 30-40 åra, og som er blitt eit sterkt åndeleg senter
i området. M.a. er der bygt eit amfi som rommar 20 tusen
menneske! Vi var på møte der ein kveld, og då var vi vel
”berre” 5000 til stades. ”Liturgien” var enkel: først song
eit kor, så var det ein lengre, engasjert tale av den presten
som har vore ei drivkraft i oppbygginga av klosteret og
arbeidet dei driv, og det heile enda i bøn for sjuke.
For meg og truleg dei andre norske, som fekk simultanomsetjing til engelsk av det som vart sagt, var det
koret som gjorde størst inntrykk. Sterke, bibelske songar
framførte av unge og godt vaksne med ei flott glede i
ansiktet. Og vi norske sa med kvarandre etterpå: kjem
desse frå søppellandsbyen, er det eit gripande uttrykk
for kor evangeliet løfter menneske opp i sitt gudgjevne
verd. Forbøna for sjuke var det vanskelegare å følgje
med i, og vi stussa vel litt over opplegget. Men det vi
erfarte, var ei sterk tiltru til at det som skjedde då Jesus
vandra omkring på jord, det kan skje i dag. Kanskje var
der inga opplysningstid i den koptiske verda? I Vesten
gjorde då den at vi har problem med å forholde oss til
meir enn det som fornuften kan fordøye, og det er vel
heller lite av den store røyndomen vi er ein del av. Det
var iallfall forunderleg å møte ein kar i ein slags resepsjon på utsida. Han fortalde at han før i livet hadde levd
eit liv med drikking, men så for 15-20 år sidan opplevde
han Jesus, og no var alt annleis. Og han kunne fortelje at
han hadde sett minst 200 under.
Til desse møta kjem det også muslimar. Kvinnene med
sine typiske hovudplagg, og dei søkjer forbøn. Det vart
sagt at muslimar også søkjer hit fordi det store fleirtalet i
søppellandsbyen er kristne, og då er det lettare og tryggare
å nærme seg den kristne trua. Og i møtet var det tydeleg
forkynning og innbyding til omvending og tru.

Klosteret ved søppellandsbyen

Søppellandsbyen.

Etter eit par dagar bar det tilbake til Kairo der vi brukte
mesteparten av ein dag i det som vert kalla Søppellandsbyen, ein bydel i utkanten av Kairo på storleik av ein
middels norsk by. (Når Kairo er på 22 millionar, vert ein
landsby fort større enn det vi tenkjer.) Bakgrunnen er at
ein egyptisk president for fleire tiår sidan tvangsflytte
kristne frå ein bydel og til utkanten av Kairo der det då
var ingenting, korkje hus eller vegar eller noko slag. Der
har det då vakse fram ein ”landsby” der dei har spesialisert
seg på å sortere søppel til gjenvinning. Og du er ikkje tvil
om kvar du er hamna når du er komen inn dit.
Men her møtte vi også den same sterke trongen til å
løfte andre opp, som den vi erfarte på Anafora og andre
stader vi vitja, men som eg ikkje har plass til å gå inn på
i denne omgang. Vi besøkte eit lite opplæringssenter for
unge kvinner, der dei over 4 månader fekk lære seg eit
handarbeid: veving, brodering, lappeteknikk osv. I ein
liten butikk dei dreiv, såg vi mange nydelege arbeid, m.a.
filleryer. Vi nordmennene trudde at filleryer var typisk

Heim att med inspirasjon og utfordringar
Møtet med kristne i Egypt av ulike trusretningar kjende
eg inspirerte meg. Iveren og frimodet deira smitta. Men
det utfordra også. For den kristne praksisen deira fortalde
kor dei heile tida levde trua si. For meg vart det iallfall
noko viktig å ta med meg heim att i ein samanheng under
heilt andre vilkår, vilkår som til tider nok kan gjere oss
litt slappe. Helsinga frå Paulus til dei kristne i Tessalonika for lenge sidan dekker iallfall det eg har med meg
frå Egypt: ”For vår Gud og Fars andlet hugsar vi stadig
korleis trua dykkar viser seg i gjerning, kjærleiken i arbeid og vona til vår Herre Jesus Kristus i tolmod.” (1.
Tess 1,3).
Audun Aase


Juleteikningar
Desse teikningane er laga av 2.klassane ved Samnanger barneskule. Her finn me juleevangeliet, julenissar, juletre, julereinsdyr,
julenisseslede, julebil, julebåt, julegåver og mykje juleglede!
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Nytt frå Zambia !
Frå kontakten med Zambia kom i gang rundt 2001, har Samningar vore med og støtta fengselsarbeid,
rettshjelp, husbygging og no skuleprosjekt! Fantastisk at me kan vera med å gjera livet betre for
fattige menneske! Fantastisk at dei igjen kan vera med å gjera livet betre for menneska rundt seg.
Ei utruleg utvikling har det vore desse snart 10 åra!

For dei som er interesserte, ligg det ein perm med brev
frå perioden med fengselsarbeid i kyrkja på Haga til
gjennomsyn.
Då Frazer Siansengo slapp fri etter 11 år i eit av verdas
verste fengsel, sette me i gang eit husprosjekt saman.
Tomt vart kjøpt inn, og huset bygd. Her bur no Frazer
med kona Matildah og deira to barn, Frazer jr (5) og Lydia
Grace (1). Mor hans, Emmah, bur i den andre delen av
huset, som no berre manglar innlagt straum, noko som
kostar om lag kr 1500, så det har dei ikkje råd til. Det
er Emmah som eig huset. (Utgangspunktet for husprosjektet var at hennar hus vart tatt av ein flaum medan
Frazer framleis sat i fengsel og ikkje kunne hjelpa henne.)
Dette gjer at dei kan bruka pengane dei tener, til mat i
staden for husleige. På denne måten blir det meir enn
eitt måltid om dagen for denne vesle familien. Emmah
sel fisk, medan Frazer sel musikk- CDar på marknaden.
Matildah er heime med barna, men drøymer om å opna
eigen frisørsalong.
I 2004 vart den frivillige organisasjonen ”Soul X Ministries” starta, med utgangspunkt i ei bønegruppe som
mor til Frazer er med i. Soul X Ministries har drive
fengselsarbeid og hjelpt andre trengande i slummen der
dei sjølv bur. Det er gratis å vera medlem, men medlemene pliktar å hjelpa andre så godt dei kan, og å støtta
dei prosjekta som vert drivne. Dei får også eit månadleg
”nødhjelpsfond” på kr 1000 som medlemene kan nytta
viss det t.d. er bruk for legehjelp, ved dødsfall eller andre
kritiske situasjonar. Fondet blei oppretta etter at to av
medlemene døydde av sjukdom som kunne vore kurert
om dei hadde hatt pengar. Den eine var ei jente på 16 år,
og den andre ein familiefar med mange barn.
Dersom fondet ikkje blir brukt opp ein månad, går
overskotet til fengselsarbeid.
I vår blei altså ”Faith Academy Trust School” stifta
av Soul X Ministries i slummen Kanyama i Lusaka, hovudstaden i Zambia. Dette er ein milepæl for den vesle
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Bileta er sende oss på E-post frå Zambia. Dei
har ikkje verdens beste kvalitet, men me håpar
det går an å få eit inntrykk av korleis dei har det
på den nye skulen som venene våre har greidd
å starta opp med pengar frå Samnanger.
Legg merke til kor fine skuleuniformer elevane
har. Det er verkeleg stil over både lærarar og
elevar!

frivillige organisasjonen som hjelper dei som er enno
fattigare enn dei sjølve.
Dei tok sjølv initiativet til skulen, og Samnanger kyrkjelyd støttar skuleprosjektet med konfirmantaksjon og
kyrkjeoffer. Larry Muhandu, ein av medlemene og ein
god venn av Frazer og familien, har starta skule før, som
framleis er i drift. Han har såleis vore vår konsulent i
prosjektet. Planen er å få skuledrifta til å gå med eit overskot som dei vil bruka i fengselsarbeidet som dei framleis
altså driv, i noko endra form. No er det sentralfengslet
i Lusaka som har deira fokus. Det vart for langt og dyrt
å reisa heilt til Kabwe og Mukobeko fengsel, som ligg
120 km borte.
Skulen starta opp med 15 elevar i vår, og no fortel dei
at det fleire står i kø for å starta på skulen over nyttår.
Undervisninga går føre seg i leigde lokale som Soul X
Ministries sine medlemer har pussa opp og innreidd
til klasserom. Dei elevane som har råd til det, betaler
graderte skulepengar på mellom 50 og 100 kr pr månad.
Nokre har friplass grunna dårleg økonomi hjå foreldra
eller dei som tar seg av dei. (Her er mange foreldrelause
barn i Kanyama.) For desse pengane får dei altså undervisning, uniform, bøker og materiell, og varm lunsj kvar
skuledag, noko som for fleire betyr at dei får dobbelt så
mange måltid som dei elles ville fått!
No drøymer dei om å få til ein ekskursjon til Mundawanga, der det er botanisk hage, dyrepark og stor leikeplass.
Ekskursjonen skal vera ein del av naturfagundervisninga.
Turen vil koma på om lag kr 1900 – for ein dagstur med 27
personar, inkludert transport, mat og drikke! Me skjønar
jo at det er andre prisar i dette landet, og heldigvis for
det! På den måten er det lite som skal til for å gjera etter
måten store ting for mange.

Gutane:
Richard, Joshua, Musonda, Jastone, Francis, Godfrey,
Blessings Gift og Chipewa.
Lærarane heiter:
Miss Maggie Chisonka og Miss Loveness Bazungu.
Mange vakre namn; tenk å heita Herlegdom, Erindring,
Sam
Nåde, Velferd eller Velsigning og Gåve!
Barna har sine eigne morsmål – det finst 73 ulike stammespråk i Zambia – og i Kanyama er mange av dei representerte. På skulen lærer dei engelsk, og det er også
opplæringsspråket. Ein stor del av folket i Zambia brukar
også swahili som felles språk.
Pengane som vert samla inn i her hos oss er med å dekka
utgifter til husleige, skulemateriell, løn til lærarane og
vaktmeister/ reinhaldar (som dei kallar ”caretakers”)
Desse hjelper med reinhald og matservering og passar
på hygienen, mellom anna at barna får vaska seg. Lønene
er låge i Zambia. Lærarane får utbetalt om lag kr 650,
medan dei andre får ca kr 400 for månaden!
Økonomisk er skuleprosjektet svært sårbart, då dei er heilt
avhengige av støtte frå Samnanger. Fleire samningar har
gitt uttrykk for at dei kan tenkja seg å vera med å støtta
prosjektet på regelmessig basis, noko som er veldig gledeleg! Me håpar riktig mange vil vera med å driva skulen
som no er grunnlagt, og på denne måten gje utdanning og
håp om ei betre framtid til mange fattige barn. Ta berre
kontakt med kyrkjekontoret. I april kjem konfirmantane
med bøsser for å samla inn til skulen i Zambia.
Soul X Ministries gjev uttrykk for stor takksemd for
det me gjer for dei, og ser det som eit Guds under at me
saman har fått til å starta skuleprosjektet. Dei helsar
samningane og takkar for alle gode gåver. Til gjengjeld
bed dei for Samnanger om velsigning og framgang, og
det er me takksame for!
					
H M Aa

Her er namna til dei første elevane:
Jentene:
Gloria, Memory, Grace, Maggie, Berster, Beatrice,
Sibuyele, Serena, Charity, Lizzy, Nancy, Taonga, Metrone, Mwendalubi, Malindi, Magrate, Mercy, Mutale
og Mwansa
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Eit juleminne
frå galleriet på Ådland frå den tida det gamle
orgelet enno stod der. Solvor Aadland fortel:
Orgeltonane og salmesongen steig mot den blåe himmelkvelven i kyrkja. Eg synger julekvad, eg er så glad så
glad. Ho song med av full hals. Eg ser min Jesus kvila som
barn i ringe kår, på moderfanget smila som soli varm og
klår. Han er frelsar min, han er frelsar min. Inne i seg var
ho alt klar med det andre verset: Kom vesle barn til meg,
eg lengtar etter deg. Så bra at ho hadde pugga alle versa
utanåt på skulen. No trong ho ikkje ein gong sjå i salmeboka . Hendene låg fint i fanget med nyevottane på. Raude
med kvitt mønster, jammen hadde ho ei flink mormor!
Ho sveitta litt. Opppe på galleriet var det varmt og godt
mellom alle folka, varmare enn nede i kyrkja der det også
var fullt av folk. Skulle ho ta av seg hua? Nei, dei andre
måtte få sjå den flotte hua med gule og grøne border på;
endå ei julegåve!
Organist Sigurd stemde i med Du grøne glitrande tre,
god dag. Ho såg ikkje juletreet der ho sat, men ho såg
det likevel – inne i seg. Dei vart ferdige med pyntinga i
år også. Den slanke grana skein med mange lys og fine
glittersnorer. Det var ikkje lett å få dei beine, måtte stå på
preikestolen og sikta godt. Til sist hengde dei på julelekkjene. Å, jul i kyrkja! Dei rygga bakover og tok inn det
strålande synet.
Dette var i går kveld, julafta. Heile tre juletre skulle dei
pynta; i kyrkja, heime og hos Besto. Eitt grantre og to
furuer. Kyrkjegrana lyste opp i kyrkja, like opp til klokkelemmmen. Kling no klokka, ring og lokka song far då
han drog i tampane og ringde jula inn. Dei små syskena
hennar stod på benken og fekk halda i den ein tampen,
vera med å skapa juleklang.
Ho kvakk til og reiste seg då dei andre stod opp. Og
ordet vart kjøt og tok bustad hjå dei, las presten frå preikestolen. Kjøt, det var nok kjøt og blod- eit menneske, han
las om. Teksten var mykje enklare julafta då ho fekk lesa
juleevangeliet. I dei dagane let keisar Augustus lysa ut
at det skulle takast manntal over heile verda. Ho kunne
byrjinga utanåt, og alle hadde følgt henne med augo då
ho las dei kjende orda i skinet frå det store kvite talgalyset
attmed seg. Det var hennar tur dette året å ta alle med seg
til Nasaret og Betlehem.

stemde godt her i bygda, og ”dypen dal” også. Mykje
var nok vanskeleg å skjøna. Likevel, tonane og varmen
la seg som eit lunt teppe kring henne, augo datt att, sjølv
om det ikkje hadde vorte så seint i seng heime som hos
naboane. Den som kunne fått vore oppe til klokka to i
staden for klokka 12!
Det var det ikkje snakk om. Juledagsmorgonen var det
mykje å gjera. I floren fekk dyra litt god julemat. Kyrne
skulle malkast. Hesten stod der så fin med raud sløyfe i
luggen og venta på det grønaste turrhøyet.
Inne var det mange omnar å fyra i for å få varmt hus
til julemiddagen hos Besto etter kyrkjetid. Då samlast
ein stor flokk til måltid med sosakjøt og sviskekompott.
Mor hadde nok vore tidleg oppe for å førebu alt, og då
far hadde fått av florskleda, skulle han ringja tre gonger
med kyrkjeklokka før gudstenesta tok til. Når ho tenkte
etter, skjøna ho at dei trong koma seg til sengs før det
vart altfor seint.
Presten var ferdig både på stolen og i altarringen. Han
var ein staseleg mann Gjesdal, i den svarte prestekjolen
med den merkelege, kvite kragen. No stod han i døra og
ynskte god jul og tok alle i handa. Etterpå helsa alle dei
vaksne oppi neven og sa god jul til kvarandre. Nokon sa
til og med gledeleg jul. Så fint og annleis, tenkte ho og
neia for presten. «Takk, like eins», hugsa ho å svara då
presten sa God god jul til henne.

Fra fjord og fjære, fra fjell og dypen dal. Et
ære være! I dag gjenlyde skal. Fra kirketårne I
fryds basuner støt. For guds enbårne Som er i dag
oss født. Vi var forlorne. Nu er vi frelst av nød!
Ho song orda, kunne dei, men kva tydde ”fryds basuner
støt” og ”forlorne”? Fjord og fjell og kyrkjetårn, jau det
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Hjarteleg takk

til alle dykk som var med og støtta oss med pengar
til nytt piano i kyrkja på Ådland!
Det var i 1985 me med hjelp av gåver frå husmorlaget
og banken fekk kjøpt inn det første pianoet til kyrkja.
Ikkje så lenge sidan, synest du kanskje, men pianoet var
ikkje nytt den gongen heller. No er det faktisk utslite.
Det gjekk m.a. ikkje an å halda det stemt lenger. Og det
hjelper lite med eit sjarmerande ytre når du rett og slett
er dårleg og sur inni!
Difor gjekk soknerådet i haust ut med invitasjon til samningane om å vera med på ei kronerulling til nytt piano.
Vel 40 tusen var det me trong for å få eit godt piano til
kyrkjebruk. Og små og store summar strøymde inn, så
det tok ikkje lange stunda før målet var nådd. Alt i slutten
på oktober kom pianoet på plass.
Jau, me lurde oss til å prøva det med ein gong. Eilert
Tøsse seier at han mest ikkje greidde riva seg laus og
gå heim att den kvelden han prøvespelte første gongen.
I fylgje han er dette er eit supert piano, nummeret før
flygel, absolutt!
Og pianoet vart innvigd med ein skikkeleg konsert
25. november. Dette skulle vera ei takk attende til Samningane, ved hjelp av gode sponsorar var det gratis å
koma inn. Dei som vitja oss, var i stjerneklasse: Geir
Botnen,verdskjend pianist frå Norheimsund og Rhoda
O. Wilhelmsen, songar frå Bergen og Kenya, prisløna og
topputdanna. - Like fantastiske begge to, og saman var
dei uimotståelege. Her fekk pianoet prøvd seg på mange
ulike typar musikk, frå Grieg og Sæverud til gospel-jazz.
Det fylte kyrkja med godlyd og tonebrus og smaug seg
leikande med raffinerte klangar rundt dei vakre tonane til
Rhoda. Jau då, pianisten skrytte av instrumentet og me var

Geir Botnen spelar på det nye pianoet
og Rhoda O. Wilhelmsen syng.
bergtekne. Utruleg – og så her i vår eiga kyrkje!
Dei rundt 60 frammøtte fekk ei stor oppleving,
men kyrkja burde då vore full til randa!
Takk igjen! Dette er eit instrument me kjem til
å ha gleda av ved mange høve i kyrkja vår. Så
håpar me at mange fleire samningar får høyra
pianoet etter kvart!
Britt H.
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk Ja, de hugsar det nok: Det snøa,
februar snøa
og snøa. Til slutt måtte taka
måkast.
På Ådland vart det gjort av
s
r
a
ein kranebil, og på Haga fekk me god
m

hjelp av dei nye naboane våre frå Eritrea.
I bakgrunnen kan me sjå at den nye prestebustaden byrjar reisa seg.

r

janua

Kyrkja vart termofotografert for
å kartleggja kvar
det var varmetap
og Biskop Halvor
Norhaug møtte
medarbeidarane
sine på Os. Her i
samtale m. Hilde
Aarvik.

mars
Arild og Tore Johan, to av hjelparane på ”kompishelga”, i ei eller
anna form for straffeeksersis på
Teigen? Armhevingar i issørpe kan
vel ikkje vera noko som vert drive
i kyrkja sin regi? Håpar dei ikkje
vart sjuke...

Samningen
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Litt varmare aktivitetar i kyrkja
på Haga: ”Oh, when the saints”
syng koret og kyrkjelyden som
avslutning på eit korprosjekt med
”spirituals”.

året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk -

april
”Har du høyrt det?” var tittelen på barnekoret sin konsert i Hagakyrkja. Dei song
og dramatiserte påskeforteljinga.

ma

i

Leiarhelga på Wallemtunet
hadde også tid for ballspel..
Sommaravslutning for
”kompisane” i Hagakyrkja.

juni
juli

18. juni fekk Brynjulv Hernes overrekt kongens fortenestmedalje i sølv for sitt engasjement i kyrkje, kommune, fylke og ikkje minst
som kontaktskapar mellom Litauen og Noreg.
Den fine blomedekorasjonen bak jubilanten
og ordførar Marit Aase er nettopp inspirert av
fargane i dei norske og dei litauiske flagga.
Over til høgre:
Etter ei gudsteneste på Ådland i juni var det
grilling på Neset i strålande sol.
Til høgre:
Etter mange års venting, kom endeleg arbeidet med nytt kyrkjegardsbygg i gang. Her
skal verta pauserom for dei tilsette og oppbevaringsrom for reiskap og maskiner.
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk august
Barnekoret
syng for full
kyrkje på søndagsskulens
dag.

ok

to

Marit Kristine Hisdal
syng Eilert Tøsse sine tonar i programmet ”Noen
må våke” - eit møte med
kirkens SOS.

be

r

Samningen

ber

m
nove

desember

Samingen

Lysmesse 1. søndag i advent

Kjetil Kversøy (på
trekkspel) tok oss med
inn i Jakob Sande si verd
og Selma og Hanne song
barnesongar saman med koret på
Hovdenkvelden i kyrkja på Haga.

september
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6.-klassingar som tok
del i arrangementet
”lys vaken”, øver på
liturgisk dans til lysmessa.

Kyrkjebladet vil
ynskja lesarane sine
ei velsigna julehøgtid !
Vel møtt i kyrkja i jula.
På Ådland vil du møta desse
fine englane som elevane på
Nordbygda-skulen laga i fjor,
og stjerner som ”lys vakengjengen” laga i år.

Tlf. og faks:
56 58 77 40
www.bjorkheim.no
post@bjorkheim.no
KRO OG MOTELL

deKorina

5652 ÅRLAND

blomster & interiør
Tlf. 56 58 79 00 www.dekorina.no

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599
Tlf. lager
Bjørkheim
56 58 77 30

K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

Tlf. kontor
Eidsvåg
55 33 37 30

KIWI minipris

Ope kl. 09-21 (20)
Telefon 56 58 76 16

NORDVIK ELEKTRO
Autorisert elektroinstalatør
56 58 78 52 - 918 93 650

TYSSELAND

Smie og mekanisk verkstad
Tlf. 56 58 76 40 - Mobil 480 08 815
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SVEIN EDVARDSEN

A.S.SAFA - SAMNANGER FABRIKKER
5650 Tysse
Tlf. 56 58 98 00 Telefaks 56 58 98 01

Lakslia 14 - Borgstova - Indre Arna
Står til teneste med alt ved dødsfall

Døgnvakt
55 24 08 08

Byggmester
Tlf.56 58 76 60 - Mobil 95 75 97 19

E.OLDERVOLL

REGNSKAPSKONTOR
5652 Årland

GUNN FRISØRSALONG

Margunn Lønnebakken -56 58 66 75
Ope frå 8.30 - Stengt måndag

VAAGE SERVICES

Apeltunveien 2c, 5222 Nesttun - Tlf. 55 10 96 00
E-mail: bilsalg@oldervoll.no

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

SAMNANGER
TAXI

Tlf. 56 58 78 65 - Mob. 470 26 289

SAMN. FYSIKALSKE INSTITUTT
Off. godkjent fysioterapeaut Geir Næss
Timebestilling 56 58 91 09

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

SAMNINGEN

Ting Samningen du også!
56 58 77 05

Transport og graving

Tlf. 56 58 87 00

Mobil 99 55 29 29
SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

Avdeling Samnanger Telefon: 05555

SAFA-UTSALGET
5652 Årland
56 58 61 60

K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545
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Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

Telefon:
56 58 90 10
Fax. 56 58 90 11
E-post: 		
post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse:
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Kontortid:
Tysdag -fredag: kl.10-14
Om du vil treffa nokon særskild, er det lurt å ringja på førehand.
Alle er ikkje på kontoret kvar dag.

Tilsette:

Kontortelefon Privattelefon
56 58 90 13 56 58 61 30
			
audun.aase@samnanger.kyrkja.no
Dagleg leiar: Olav Aarvik
56 58 90 15 56 58 64 15
			
olav.aarvik@samnanger.kyrkja.no
Leiar for barne- og ungdoms- 56 58 90 16 40 42 99 33
arbeidet: Hilde Aarvik hilde.aarvik@samnanger.kyrkja.no
Barnearbeidar :		
56 58 90 17 47 46 61 55
Line Bjørhovd
line.bjorhovd@samnanger.kyrkja.no
Kantorar:
Eilert 56 58 90 14 56 58 65 43
Anne Lise og Eilert Tøsse eilert.tosse@samnanger.kyrkja.no
Sekretær: Britt Haukanes 56 58 90 12
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenarar: Finn Moss 		
56 58 77 70
Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse
56 58 63 14

Sokneprest: Audun Aase

Gudstenester i jula
Julaftan kl.14.30 - Ådland

Familiegudsteneste
Song av Knut Inge Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

Soknerådsleiar - Alfred Bruvik tlf. 56 58 98 05

Julaftan kl.16.00 - Haga

Familiegudsteneste

Kirkens S.O.S .

Tlf. 815 33 300
Kyrkja sin nattfilial - døgnope. Her får du snakka med ein prest
/ sjelesørgar, gjerne anonymt om du vil.
		
E-postteneste: www.kirkens-sos.no

Song av ungdomar
Skulemusikklaget spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

Vitjing i heimen

For dei som ikkje kan koma til kyrkje, kan soknepresten halda
nattverd i heimen. Om nokon ynskjer samtale/ sjelesorg eller skriftemål, kan dei også ta kontakt. Presten har sjølvsagt teieplikt.

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste
Song av Inger Odland
Blåsargruppe tek del
Offer til ”Åpne dører”

Barnedåp

Alle foreldre som er medlemer av DNK, får sendt ei orientering
om dåpen straks kyrkjelyds-kontoret har fått fødsels-melding.
Dåpssøndagane vert kunngjorde i kyrkjekalenderen og på heimesidene våre. Elles er det berre å ta kontakt med kontoret.

Nyårsaftan kl.23.15 - Ådland

Midnattsmesse

Gjevarteneste

Gåver til konto:
Trusopplærings-stillinga:
3562 07 01910
Prosjekt Haga kyrkje:
3562.71.03172
Prosjekt Zambia (sjå s.10-11):
3530.21.38786

Søn.2. jan. kl. 11.00 - Ådland

Gudsteneste

Kyrkjeblad for Samnanger

Redaksjonsnemnd: kyrkjekontoret Redaktør: Britt Haukanes
Takk til Audun Aase, Inge Aasgaard og Samningen for lån av
bilde!

med nattverd og dåp
Offer til Normisjon

Heimeside www.samnanger.kyrkja.no
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Returadresse:
		

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
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- Det Olav Arne har skapt, er
så gjennomført og bra at det
ei fryd å spela, sa Frøydis
Grorud då ho var med på eit
liknande opplegg i Oslo og i
Dalekyrkja i vår.

Til våren skal me slå oss saman med naboane våre til eit kjempekor og syngja
”bedehusmusikk” i ”jazz-stil” saman med eit skikkeleg band! Samningane er
nemleg inviterte til å vera med kantorane på Vaksdal, inn i deira prosjekt.

Bjerkrheim som svingar

Olav Arne Steinkopf har tonesett og arrangert utvalde tekstar av Trygve Bjerkrheim for kor, solistar
og band. Nokre songar er nykomponerte, medan
andre er arrangement av melodiar me har høyrt
før. Musikken er variert og har eit spenn frå latin,
swingjazz og funk til rolege, vakre jazzballadar.
Trygve Bjerkrheim har skive utljande songar.
”Han tek ikkje glansen av livet”, ”Bli med, bli med
til livet” og”Det strøymer ei livselv av lukka” er
kanskje døme du kjenner? Korleis passar dette med
jazz då? ”Jau, det er nok ein uvanleg kombinasjon,
men jazzen med sitt rytmiske driv, improvisjasjon
og vakre harmoniar, kler tekstane til Bjerkrheim på
ein framifrå måte,” seier vaksdalingane.

Kjempekor med superband

Og dei har fått ”Voss og omland kantori”, songkoret ”Kilden” og ”Fjellhaug vokalensamble” med
på leiken. Når samningane hengjer seg på, reknar
dei med å verta eit kor på 60-70 stk. Kanskje endå
fleire om me får med oss ein god gjeng herfrå. Og
så skal det vera med eit drivande godt orkester, eller band som det heiter. Dei har til og med fått med
seg Frøydis Grorud frå ”Beat for beat” til å vera
med på ein av konsertane. De veit, ho som spelar
saksofon og fløyte, og hiv seg på kva song som helst
med vakre improvisasjonar. Dirigent vert kona til
komponisten, Tone Synnøve Øygard Steinkopf.
Me kjenner ho frå Afrika-prosjektet me hadde for
nokre år sidan.

Slik vert opplegget:

Det heile startar opp med eit fellesseminar på Voss
ein laurdag i februar. Då skal songarane koma heim
med øvings-CD, notar og mykje inspirasjon!
Så skal me samningane ha nokre øvingar for oss
sjølve i februar/ mars, og sjølvsagt må me ha
fellesøvingar med heile koret til slutt.
Konsertplan:
29. mars – Haga kyrkje
1-3 april – turne m. avreise fredag, 2 konsertar i
Stavanger laurdag og truleg konsert i
Haugesund på søndag.
17. april – ein eller to konsertar på ”Vossajazz”
med Frøydis Grorud i bandet.
Kan du ikkje vera med alle desse datoane, seier
du? Det er lov å melda seg på likevel. Gje berre
beskjed om kven av konsertane du har høve til å
vera med på.
”Gamle songarar” får brev som vanleg over nyttår.
Men dette må vera eit strålande høve til å prøva
korsong, for deg som ikkje har gjort det før! Ta
kontakt med kantorane våre på 56 58 65 43, eller
meld deg på til kyrkjelydskontoret.

Dette vert stort, og heilt sikkert kjempegøy.

Kom og ver med!

