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Ei krubbe for vår tid
Av fungerande biskop, domprost Gudmund Waaler
utrykk og sitt syn på kva som er vakkert.

I kyrkja legg vi ofte stor vekt på det indre livet.
Men betyr det at det ytre er heilt uvesentleg?

Maleriet frå altarskapet i Mariakirken i Bergen
viser korleis kunstnarar allereie på 1600-talet
hadde forstått dette. Klede skapar folk og
identitet  - difor er alle på biletet kledd etter
moten slik den var då.  

Det fascinerer meg kor mykje pengar, tid og
krefter eg brukar på estetikk! Sjølv er eg oppteken
av kunst, interiør og fargar. Ikkje sjeldan tek eg
turen innom ein liten designbutikk i sentrum. Eg
har også lagt merke til at den kvinnelege delen av
husstanden likar å shoppe støvlettar. No er ikkje
dette spesielt originalt! I vår forbrukarkultur er
det normalt å bruke mykje pengar på det ytre.
Men gjer det oss til overflatiske menneske? Det
trur eg blir for enkelt.

Skal vi forstå at Gud er til stades i vår tid, må
vi våge å male Jesus inn i vår kontekst og i våre
liv. Kvar trur du Gud ville plassert  Jesu krybbe
dersom han skulle blitt fødd i dag? Kanskje
ville han blitt fødd på eit asylmottak med ei
einsleg mor? Biletet vi har frå stallen i Betlehem
lyg ikkje. Dei vise mennene fann ikkje Jesus hos
kong Herodes, eller mellom dei lærde i tempelet
i Jerusalem, men i ein stall der det lukta sveitte
og møk. Denne konteksten betyr noko fordi Gud
valde den heilt medvite. Når Gud blir fødd inn i vår
verd, blir han svak. Han blir utlevert. Han
blir sårbar, overgitt til ei fattig kvinne. Det
gjer han fordi han elskar oss. Han gjer det
for å vise oss kva kjærleik er. Kjærleiken
kan ikkje krevje, den kan berre komme
oss i møte og seie; sjå her har eg kome
deg så nær som eg kan for å vise deg min
kjærleik. Gud viser sin solidaritet med oss
nettopp ved å velje å bli fødd i eit folk som
var forfølgde. Gud kjem til oss der vi er og
blir ein av oss, kledd som ein av oss. Også
i dag er han vår bror. Han er i lidinga når
menneske lir. Han græt når vi sørgjer. Han
ler når vi er glade. Han vil la seg finne i vår
verd når vi søkjer han.

Gjennom det ytre, og det vi omgir oss med,
utrykker vi oss og skaper ein identitet. Estetikk
er difor viktig. Å vere oppteken av det skjønne
og det vakre har lang tradisjon i kyrkja. Gud har
gitt oss evne og vilje til å forme og skape gjennom
kunst og kultur. Samtidig veit vi at kvar tid har sitt

Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på.
(Jonas Dahl)

Utsnitt av alterskapet i Mariakirken i Bergen. Foto:
Hilde Smedstad Moore, Universitetet i Stavanger



Historien bak julesongane våre:

”Eg synger jolekvad”
Frå mellomalderen har me songen «Eg synger jolekvad» – ein song full av undring og ei lengting etter
trøyst.
Salmen skal ha vorte skriven av den tyske dominikanarmunken Henrik Suso på 1300-talet. Tittelen på
songen var då «In dulci jubilo». Det er truleg berre
det første verset Suso har skrive medan dei andre tre
versa er skrivne seinare.
Heile songen er først kjend i ei utforming på tysk
og latin : «In dulci jubilo nun singet und seid froh».
Ei slik blanding av språk i dikt (makaronisk dikt) er
kjende frå 900-talet i folkediktinga. Mange av desse

salmene vart ståande delvis på latin ei tid i salmebøkene som var i bruk i Danmark-Norge og. Teksten
som vert brukt i dag, byggjer på Martin Luther si
tyske gjendikting frå 1533.
I Noreg vart songen først kjend gjennom Magnus
Brostrup Lanstad si gjendikting til norsk i hans
«Jule-Salmer» frå 1856, men då som «Jeg synger
frydekvad».
I «Landstads Kirkesalmebog» frå 1869 hadde
salmen fått den forma me kjenner på bokmål i dag.
Salmen vart omsett til nynorsk av Bernt Støylen i
1905.

Eg synger jolekvad, eg er så glad så glad
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
Kom, vesle barn til meg, eg lengtar etter deg!
Kom du som sorg kan linna, stig inn om her er smått,
lat meg deg sjå og finna, då får eg det så godt!
Drag meg etter deg, drag meg etter deg!
Kor er Guds kjærleik stor, Guds Son er no vår bror!
For me i synd var selde og låg i trælestand,
han knuste dødens velde og opna livsens land.
Eia, var me der, eia, var me der!
Kvar er vel gleda slik som høgt i himmerik,
der englesongen tonar til harper utan tal
frå alle millionar i himlens kongesal!
Eia, var me der, eia, var me der!



Ein liten jule-prat
Det er onsdag og i Haga-kyrkja boblar det av aktivitet. I dag har det vore juleverkstad der borna har
laga fine juledekorajonar. Etter maten – som i dag var
pizza – har det vore samlingsstund inne kyrkja.
Me hukar tak i tre av borna i det dei er på veg ut til
andre aktivitetar og lurer på om me kan få snakka litt
med dei om jula. Dei tre er Jonas, Thea og Sara.
- Kva er det første du tenkjer på når du høyrer
ordet jul?
Svara kjem raskt , - dei treng ikkje tid til å tenkja
seg om:
- Gåver, nissen – og kanskje snø.
Etter å ha tenkt seg litt om likevel, kjem dei fram til at
familien er viktig. Alle er einige om at det å kosa seg
saman med familien, å eta frukost og andre måltid
saman, ha god tid til å sitja ved bordet og prata er
kjekt, noko det gjerne er for travelt til elles.
Maten er viktig enten det no er pinnekjøt eller andre
rettar som står på bordet i jula. Alle har tradisjonar
som det er fint å ta vare på og som dei gler seg til
denne jula òg.
Ein ting som også høyrer med på julaftan, er å
sjå filmen «Tre nøtter til Askepott» som vert sendt
kvart år.
- Er det nokon du kunne tenkja deg å gleda på
ein spesiell måte denne jula?

Her vert dei litt stille, kan ikkje koma på nokon som
har det vondt eller treng noko ekstra. Denne tanken
er nok litt framand for dei.
Men Jonas strekar under at besteforeldra betyr mykje
for han. Det er ekstra viktig at dei får gåver. Det er
dei to jentene einige i, og Sara som har besteforeldre
langt borte, vil skriva kort eller brev.
- Veit de kvifor me eigentleg feirar jul?
Dei vert litt usikre på kva dei skal seia, trur visst me
vil ha eit innvikla svar, men veit jo sjølvsagt at det
er fordi Jesus vart fødd. Jesus er Guds gåve til oss;
difor gjev me kvarandre gåver.
Ja, det var desse gåvene, då. Me spør:
- Kva ønskjer de dykk til jul i år?
Svara overraskar litt, for det er ikkje dyre, flotte ting
dei ønskjer seg. I alle fall er det ikkje det dei seier
denne dagen.
Thea ønskjer seg skrivesaker og slike ting, Sara vil
gjerne ha Harry Potter-ting, og Jonas kan godt tenkja
seg ting til å pynta på rommet sitt med.
Av og til har dei fått gåver som dei ikkje akkurat
hadde ønskt seg, men det er også kjekt, ja, nesten
ekstra kjekt, for då vert dei overraska òg. Dei er
uansett glade for gåvene dei får!
Takk til dei tre for at dei tok seg tid til ein liten prat!
ARH



Teikningar frå Kompisane
Ein gong i månaden er det teiknekonkurranse
på Kompis, og då set borna i gong med iver og
lyst og all sin kreativitet, og resultatet vert alltid
kjempefint! Denne gongen var det Bibel-foteljingar som var tema, og her kan du få sjå nokre av
kunstverka:

Jesus stiller stormen - v/ Tuva.

Gud skaper verda - v/ Håkon.

Jesus døyr langfredag - v/ Vanessa.

Guten som kom heim til far igjen - v/ Carl.

 Sakkeus i treet - v/ Malene

Nitti år og glad for å vera på Kompis
Eg gler meg til å få ein prat med Ada Haugen, ei
fargerik dame som har opplevd mykje både i Samnanger og langt nord i landet.

Og Ada held fram. Ho kan ikkje få fullrost bygdefolket for alle dei fantastiske tinga dei gav til denne
auksjonen, verkelege skattar som viste at viljen til å
få ei arbeidskyrkje på Haga var stor. I tillegg skipa
komiteen til ein kveld i Grendahuset: Fin musikk,
vakre lysbilete med samningabilete på veggen, anna
underhaldning m.a. song av fru Storaas og kaffi og
kaker i store mengder. Mykje folk møtte opp også på
denne tilstellinga, og mykje pengar kom inn. Haga
kyrkje vart som kjent ein realitet og vart innvigd i
1995, og i denne kyrkja er Ada framleis aktiv, som
kyrkjegjengar og som barnearbeidar.
Barndom og ungdom
Ada voks opp i Hammerfest der det den gongen
budde om lag 4000 menneske. Byen hadde tidleg fått
elektrisk straum. Faktisk var Hammerfest den første
byen i Europa som hadde utelys. Det var vanleg med
innlagt vatn og toalett inne. Alt frå 4.klassen lærte dei
engelsk i skulen, noko som vart endra til tysk under
krigen. Faren var kaptein i utanriksfart og var såleis
mykje borte. Mora og dei tre døtrene budde i eit
stort hus. Ada var eldst og hadde til og med ei flott
dokkevogn. Dei sakna faren, og frå Ada var nyfødd
til ho var ti år, var han aldri heime på julaftan. Litt
før krigen gjekk faren over i innanriksfart og fekk
meir tid saman med familien.

Er det verkeleg ein nittiåring eg kjem inn til? Symaskina står på stovebordet, og ein lang kvit duk
sydd saman av mange, mange delar ligg attved.
Ada er svært flink med lappeteknikk og har laga og
lagar framleis, flotte produkt. Elles vitnar dei fulle
bokhyllene og alle bøkene kringom i stova om ein
ivrig lesehest.

-Du har jammen opplevd mykje, fell eg inn.
-Ja, æ har vært både båtflyktning og æ har bodd i
flyktningeleir slik som vi hører om fra Midtøsten i
dag. Ho fortel frå krigen at ho som femtenåring var
åleine heime i Hammerfest og gjekk på realskulen.
Mora og dei to søstrene var på landet, og Ada kom
seg dit med ein liten båt som eigentleg ikkje hadde
lov å gå. Me er komne til hausten 1944 og evakueringa sørover er byrja. Hammerfest hadde ubåthamn
der eit stort moderskip (ein tidlegare tysk turistbåt)
var stasjonert. Dette skipet ville tyskarane fylla og
bruka under evakueringa, og far til Ada fekk beskjed
om å vera kaptein på båten. Han greidde å koma seg
unna og samla familie og vener, 30 personar, på ein
seksti fots båt, og så flykta dei sørover. –Vi låg som
sild i tynne, men følte oss bra trygge. Pappa styrte
båten, minnest Ada

-Ka vil du vite? kjem det kontant frå Ada som ikkje
bryr seg om unødvendig småprat om laust og fast.
Direkte i stilen med finnmarkstonefall, men med
litt avsliping i det fine riksmålet frå Hammerfest.
Ho er forresten alt klar med det første temaet ho har
tenkt på. Så fortel ho om Kyrkjesamskipnaden som i
mange år arbeidde for ei kyrkje på Tyssesida. Folka
der valde ein gong ein komite, ei slag basarnemnd
med Audun Storaas, Alfred Bruvik og henne som
medlemar. Dei fekk i stand ein stor auksjon i gymsalen på ungdomsskulen.
– Å ja, bryt eg inn, eg kjøpte både brystduk og perlebelte, og eg og lensmann Erdal konkurrerte om to
rosemåla kister. Det vart ei på kvar av oss.


Etter tre veker enda dei opp i Leirfjord på Helgelandskysten, ikkje langt frå Sandnessjøen der dei såg
fjellrekkja «De syv søstrene». Her vart dei verande,
og her vart Ada konfirmert som 16-åring som var
vanleg alder den gongen. Ho og ein gut frå Finnmark
budde i same huset som presten då dei gjekk på den
mest omfattande konfirmasjonsførebuinga i heile
landet, i følgje Ada. I tre veker gjekk dei for presten
både føremiddag og ettermiddag, berre avbrote av
ein matpause. Før dei vart konfirmerte i Leirfjord
kyrkje, laut dei visa fram det raude koppevaksinasjonskortet, og så vart Ada konfirmert i fin kjole og
lånte sko.

som kom inn i kommunestyret etter krigen, i 1963
for Høgre og vart der i to periodar. Tidlegare var
dokter Kari Øpstad einaste kvinna som hadde vore
kommunestyre-representant. Vidare var Ada med i
skulestyret m.a. då dei fekk i stand ungdomsskule i
bygda. Husmorlag og eldreråd har også nytt godt av
hennar arbeidskraft. I husmorlaget arbeidde dei på
mange område, mellom anna lånte dei ut dåpskjolar
til dåpsborna, og før dei la ned laget, kjøpte dei to
fine brurestolar frå Kinsarvik, laga i eik med vakker
treskrud og trekte med gyllenlær. Då Samnanger fekk
historielag i år 2000 var sjølvsagt den historieinteresserte Ada med og drog det i gang.

Mange kom sørover, heilt til og med frå Nord –Troms
vart store og små fordrivne bort frå heimane sine.
Då krigen slutta, ville folka nordover att sjølv om
dei visste at det meste var brent og øydelagt. Ved
Harstad var det eit svært stort militær-fort som vart
teke i bruk som flyktningeleir. Her budde dei ei tid,
og i Hammerfest kom det etter kvart opp brakkebyar.
Det som var under jorda, var ikkje øydelagt, så inne
i brakkene vart det både straum og wc.

Ada har godt lag med born, og etter 15 år på arbeidsstova var ho klar for nye utfordringar. Kompis i Hagakyrkja, ein stad å vera etter skuletid om
onsdagane, trong fleire hjelparar. Her kan femte til
sjuande klasse koma og få middag, spela spel, gjera
lekser og få med seg eit Gudsord på vegen. Ada sit
og tek smilande imot dei innom døra, kryssar av og
ser til at sko og ranslar kjem fint på plass. Før det
har ho vore med på førebuinga til dagen, og hjelper
til under bordseta.

Ada gjorde seg ferdig med realskulen, og etter ei
tid hamna ho i Bergen der ho hadde familie. Ho tok
artium som privatist ved Katedralskulen, seinare vart
det slektsgranskingsstudiar der ho og ei frå Garnes
skulle dekka regionen vår; ho gjekk handelsskulen,
men før det skjedde det store ting.

-Vert du ikkje lei av bråkande born?
-Æ gleder meg til hver gang, og de bråker ikke så
mye. I dag er barn og unge friere og snakker mer enn
tidligere. Det passer meg svært bra..

Familie
Ho hadde møtt ein samningagut, Johan Haugen frå
Hisdalen. Dei gifta seg veslejulaftan 1950 i Vennesla.
Det var framleis rasjonering på det aller meste, og
etter rasjoneringskortet hadde dei berre krav på ei
dyne og eit vatt-teppe då dei starta familielivet sitt.

De spiser det de får, mange forsyner seg to ganger og
viser tydelig at de setter pris på maten. Vi som jobber
der har dessuten et godt arbeidsfellesskap.

I 1951 byrja dei med bilverkstad på Haga, og då
kom handelsskulen til Ada vel med. Ho tok seg av
rekneskapen for verksemda. Det vart ikkje berre
rekneskap. Fire born kom det med tida: Greta vart
fødd i 52, Nils Petter i 57, Tone i 59 og Marita i 66.
Dagane skulle såleis vera fulle, sjølv for ein aktiv
finnmarking!

- Æ har aldri hatt det med å vantrives, smiler Ada.
Man må være raus og så gi beskjed om det blir for
galt. Men æ må si: Det gikk lang tid før æ kunne
forstå at kvinnene gikk uten hodeplagg i kirka og
at folk attpå til klappet i kirka. Slikt gjør man bare
ikke!

-Det verkar som at du kjem godt ut av det med
samningane?

Kulturforskjeller finnes mange steder, også innen
landet vårt, avslutter den aktive og livsglade Ada.

Samfunnsengasjert
Ada har alltid hatt interesse for politikk og det
som hender kring henne. Ho var den første kvinna

				



Solvor Aadland
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KLARER DU Å LØYSA KRYSSORDET?
KVA KJENT JULESONG GØYMER SEG I DEI BLÅE RUTENE?
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Gåter...
1) Kvar er havet utan bølger,
elvane utan vatn,
skogane utan tre,
byane utan hus
og vegane heilt flate?

2) Rota opp og toppen ned, eg veks om
vinteren og minkar om våren. Kven er eg?

4) Kva er mindre enn ei mus,
men fyller eit heilt hus?

3) Kva kopp kan du ikkje drikke av?

5) Kva musikk høyrer osten på?

Svar: 1: På kartet, 2: Ein istapp, 3: Edderkoppen, 4: Sneglen, 5: Ostepopp


borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna

Blindeskrift som kode
På Jesu si tid var det ikkje mogeleg for ein blind å
lesa. Først på 1800-talet blei blindeskrifta utvikla.
Då franskmannen Louis Braille (1809-52) var 3 år
gamal, mista han synet i ei ulukke. Louis må ha vore
ein gut med masse pågangsmot. Han var genial nok
til å utvikla denne skrifta som gjorde det mogeleg
for blinde å lese med fingertuppane. Han gav kvar
bokstav ein kode (punkt) som stod litt opp frå papiret.
Mange blinde kan lesa like fort med fingrane som
sjåande kan lesa med augo.
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Under er det ein hemmeleg kode. Svaret har
noko med korleis Jesus ville at me skulle leva.
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Nedst på sida finn du Braille-alfabetet (punktskriftalfabetet). Skriv namnet ditt med punktskrift på eit
litt tjukt og porøst papir, så kan du byrja å «lese».
Du kan gjerne skrive litt stort i byrjinga. Lett er det
ikkje. NB! Skriv punkta frå baksida av arket.
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Skriv svaret her:
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Kyrkjebladet 70 år!
Kyrkjebladet jubilerer i år! Det er heile 70 år
sidan dei starta opp.

Ja, det var sokneprest Gjesdal som tok til med
kyrkjebladet, og i åra framover var det soknepresten
som var sjølvskriven redaktør. Det kom ut eit blad i
1949, to i 1950, tre i 1951 og i 1952 kom det ut heile
fem blad: til faste, påske , pinse, konfirmasjon/haust,
og eit dobbeltnummer til jul. Haustnummeret som
kom ut rundt konfirmasjonstida, var særleg retta mot
ungdom. Det vart mønsteret som held seg framover
til 1958, då ein gjekk over til stort sett å koma ut
med 4 blad i året. Bladet var på nynorsk, sjølv
om det stundom kunne vera gjesteskribentar som
nytta bokmål. (Både Ole Hallesby og Rosenius har
vore innom i kyrkjebladet... ) Innhaldet var mykje
som i det første bladet, andaktstykke, kyrkjebok,
preikeliste, gjerne litt nytt frå soknerådet og stundom
nytt frå misjonen. Borna hadde sine eigne sider, i
alle fall i julenummeret. Under redaktør Gjesdal
kunne det vera både kryssord, vitsar, gåter og
småforteljingar. Dei seinare presteredaktørane held
seg helst til andaktsstykke for born..
I 1952 byrja også ei fast spalte som heitte «Heim,
skule og kyrkje» Denne spalta var det ulike lærarar
som hadde ansvar for. Her kunne ein lesa om både
oppsæding, barnepsykologi og andre aktuelle tema
for foreldre. Me kunne finna titlar som: «Oppsedarpine», «Ja-born og nei-born» «Er kristendomsopplæringa med og skaper reddvorne menneske?»
og «Stille stunder i heimen» Me kunne lesa om «Den
hugnadsfarga og idealinnstilte oppsedingsmetoden»,
«førdømet si makt» og om ungdom og alkohol. Heilt
fram til 1975 hadde Heim, skule og kyrkje-spalta
sin faste plass i så og seia kvart einaste kyrkjeblad.
Arvtakaren «ung heim», var meir sporadisk framme
i seinare utgåver av bladet.
Som sagt var soknepresten sjølvskriven redaktør
av kyrkjebladet. Når Gjesdal reiste i 1960, overtok
Einarsen og i 1970 var det Heggheim sin tur.
Men frå 1974 kan me sjå at «kyrkjebladet vert
utgjeve av soknerådet ved ei nemnd. Ansvarleg
soknepresten.» Og no byrjar bladet å forandra seg.
Dei beheld teikninga som har pryda framsida av
kyrkje og bedehus, men tenk, no kjem bladet ut
med farga omslag. Gult, grønt eller blått i beste
70-talsstil! Økonomien var skral, sjølv om ein no
hadde byrja å leggja giroblankettar pålydande 7
kr. inni bladet. (I alle fall fram til 1960 gjekk dei
på dørane til folk og bad om bladpengar! I 1953

I 1949 vart Samnanger eige prestegjeld, og til jul
same året, kom det fyrste kyrkjebladet ut. Mykje
gjevt folk hadde dei fått med seg til å skriva i bladet:
Biskop Indrebø, den gamle soknepresten Flåtten,
distriktslækjar Kari Øpstad (sjå utklipp), søster
Ragna, den nye soknepresten Knut Gjesdal og kona
hans Elisabeth Gjesdal. Alle skreiv «oppbyggelege»
tekstar. Prestefrua vende seg særleg til borna,
så «barneside» har det vore heilt frå starten. Det
same har spalta «frå kyrkjeboka», som saman med
preikelista utgjorde resten av bladet. Og så må me
ikkje gløyma dei første annonsørane våre, som på
kvar si halve side fekk forkynna sin bodskap: SAFA
som fortalde at «strømper er alltid en kjærkommen
julegave» og BHB (Blåbussane) som «ynskjer alle
ferdafolki våre signa jol!»

Julemorgon på Tysse, når ein vakna av
koralmusikken som spela dei kjende, kjære
melodiane som er so fast knytt til jolesalmane at ord og tonar går i eitt, det var fest.
Ein jolemorgon var det ikkje hornmusikk,
men ein rasande snøstorm som vekte meg.
Då var det kaldt og trist. - Men so med eitt
høyrde eg ljose, friske barnestemmer som
song: Oss er i dag ein Frelsar fødd, og andre
jolesalmar. Ofte har eg hugsa desse gutane
som stod så stille og trygge i stormen og
song salmar. - Tenk om du og eg kunne gjera
det same når livsens stormar velter seg inn
over oss! Då skulle me sikkert få kjenna som
David at ”Herren er min hyrding. Det vantar
meg ingen ting.”
”Velt all din veg og vande,
og all din hjarteverk
på Far i livsens lande,
Han har ein arm so sterk.
Han som kan stormen binda
og bryta bylgja blå,
Han skal og leidi finna,
so du kan hamni nå.”
Årgang 1, 1949 av distriktslækjar Kari Øpstad
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kyrkjebladet.» Dei tenkjer også på å nå nye lesarar
med den nye kyrkjesida.
Etter 30 år med kyrkjesider, har me lært at desse
også har sine begrensingar, bokstavleg tala; Her er
liten plass, og det er lett for at dei vert overlessa av
alt som «må vera med». Det kan fort verta litt smått
og tett. Særleg etter at me måtte betala for å ha sidene
i bladet, og me har gått ned til 6-8 sider i året.
I 1998, feira bladet årgang 50 med å gå over frå
lite «A5» format til stort A4-format, slik me har no.
Framsida var for første gong pryda med eit vakkert
fargebilete. Dei neste åra var det fire sider med
fargetrykk, sidan har fargesidene auka jamt og trutt,
til me i dag kan ha fargar i heile bladet. Det er ikkje
den store pris-skilnaden på fargar og svart-kvitt, som
det var for berre tjue år sidan. Trykkeri-verda har gått
framover. Det har også bilde-verda. Me hugsar på
åttitalet då me måtte levera svart-kvittfilmane våre
til framkalling, før me kunne få bilete til bladet. No
kan eit digitalt bilde koma sendande på mobil eller
e-post og leggjast inn i bladet på ein to tre. I 98 var
også spalta «glimt frå året som gjekk» i kyrkjebladet
for første gong (i svart kvitt), og sidan har desse
fargerike bildesidene vorte noko av det folk likar
aller best i bladet.

rekna ein å dekka kyrkjebladutgiftene om kvar
husstand gav 3 kr. til arbeidet.) For å gjera det
rimelegare, gjekk dei i 1975 over til offset, d.v.s.
dei skreiv stoffet sjølv på maskin og laga oppsettet
ferdig. Så vart sidene «kopiert» over på kyrkjeblada.
Dette gjev eit heimelaga preg på bladet og nokså
dårleg kvalitet på trykket. I tillegg hadde dei også
gjerne spara litt på plassen, slik at blada vart svært
tettskrivne. Men trass i desse avgrensingane, kjem
det ein «ny giv» i kyrkjebladarbeidet. Det er ikkje
lenger berre oppbyggelege og oppdragande stykke
i bladet. Ein byrjar å ta opp ulike tema, t.d. vert det
i fleire nummer skrive innlegg med argument for
å starta opp kyrkjelydsbarnehage og for å setja i
gong med bygging av arbeidskyrkje på Haga. Dei
første reportasjane frå ulike tilstellingar vart også
skrivne denne tida. Fleire gongar får me t.d. innsyn
i kva ungdomskoret har teke del i. Denne fargerike
perioden varer i 4 år.
I 1978 reiser Heggheim, og Gunnar Bruvik overtek
redaktøransvaret. Han og den nye nemnda går
attende til kvite blad med nytt trykkeri som set opp
blada. Kvaliteten på trykket vert svært god, i tillegg
er blada ordentlege og her kan ein nytta foto med
bra resultat. Det første reportasjen med fotografi
kjem i kyrkjebladet og fortel om ungdomskoret sin
turne med musikalen Lyset pinsa 1978. (Det hadde
tidlegare også av og til vore foto i bladet, men då
berre ved særskilde høve, som t.d. ny sokneprest..)
På 80-talet hadde kyrkjebladet fleire redaktørar.
Berit Hernes overtok etter Gunnar Bruvik i 81 og
Svein Hitland etter det igjen i 85. I 88 vart det tilsett
kyrkjelydssekretær, og då vart kyrkjebladarbeidet
lagt inn under denne stillinga. Denne tida får bladet
den forma me kjenner i dag, med intervju, reportasjar
bilde og forteljingar i tillegg til andaktsstykke, dikt,
nytt frå sokneråd og kyrkjebok som før.
Redaktøren fekk på 90-talet nytta data-anlegget til
bygdebladet for å setja bladet ferdig opp, og fekk då
sjølv bestemma korleis sidene skulle sjå ut. Dette gav
kanskje ikkje den heilt store forandringa for lesaren.
Det gjorde derimot endringa som kom hausten 1989.
Då bestemmer soknerådet seg for å ha kyrkjesider
i bygdebladet «Samningen», og berre senda ut eige
kyrkjeblad til jul. Dei gjer dette for å kunna utvida
nytteområdet til bladet, for å kunna «fortelja om ting
som skal skje, utan at ein må venta i månadsvis på
at dette verkeleg skjer», og for å «unngå at hende
som vert fortalde om er gamalt nytt når det kjem i

Til 70-års-ettertanke: I desse tidene der alt ligg
ute på Facebook og folk heller brukar skjerm enn
papir; Har verkeleg kyrkjebladet noko føre seg?
Trygve Jordheim som har jobba mange år i avisa
Vårt Land og som også har vore kyrkjebladredaktør i
Nordberg i Oslo, seier det slik: «Menigheter som tror
at Facebook og Twitter kan erstatte et blad som alle
får i postkassa, sier fra seg sin beste talerstol». Han
peikar på at tre av fire nordmenn les bladet frå sin
lokale kyrkjelyd i større eller mindre grad. «Norske
menigheter har en tung jobb med å trekke papirlesere
med seg inn i cyberspace. (….) Menighetsbladet jeg
selv lager, med et opplag på over 5000, får jeg masse
tilbakemeldinger på. Menighetens facebook-side
derimot, har fått 53 «likes» på ett år. Det er dyrt å
lage menighetsblad. For en menighet som vil nå ut
til flest mulig, er det likevel dumt å la være.»
Litt å tenkja på når me strevar med å laga dei
små blada våre. Dette er altså viktig arbeid! Me
håpar at mange set pris på å få bladet i postkassa
før jul, og håpar på tips, ris og ros frå lesarane våre
slik at me kan laga blad som de har lyst å lesa også
i framtida.
Britt Haukanes
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1.-3.februar var det Kyrkjelydshelg på Wallemtunet med
massse snøaktivitetar ute og strikking, spel og kos inne.

ma

Den 9.mars var det Krølledag for
3-åringane. Borna fekk høyra om
sauen som gjekk seg vill, og dei
gjekk på leit etter kvar sin Krøllesau, som dei fekk med seg heim.

rs

Foto: Samningen.

Foto: Samningen.
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Den 15.mars var det
ein forrykande konsert
i Haga kyrkje med
songar av Johnny
Cash. Prosjektkoret
sang saman med Linn
Borgny, Benjamin
og Knut Inge Røen.
Bandet ”Sjansespel”
spelte til. Dette var det
siste korprosjektet til
Anne-Lise og Eilert, så
dei fekk ei rose kvar av
alle korsongarane.

Foto: Samningen.

året som gjekk - glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk -

Den 31.mars var ca.100 born frå Ung Kyrkjesong Vest med
og song på gudstenesta i ei stappfull Ådlandskyrkje.

apr

il
Den 21.april var
mange 5-åringar
med på Noa-dag
i kyrkja på Haga.
Dei fekk m.a.
kle seg ut som
dyr og vere med
på skodespel om
Noas ark.

Den 7.april hadde Barnekoret og King
Sing konsert saman med Ivar Skippervold. Han både song, trylla og heldt andakt for oss. Kjekt for både store og små!

ai

m

juni
j
uli

Leik på Kompis

Foto: Inge Aasgaard.

Den 12.mai feira denne fine gjengen
at dei vart konfirmert for 50 år sidan.
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aug
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I september fekk me kjøpt
eit godt flygel til kyrkja på
Haga av innsamla midlar,
og på kyrkjelydsfesten
heldt Frode Skag Storheim
ein mini- konsert der me
verkeleg fekk nyta instrumentet.

glimt frå året som gjekk- glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk Den 13.okt. var
det stor konsert
i kyrkja på
Ådland, der eit
kor frå Åsana,
Kor-Mix, song
songar av Haldis Reigstad.
Haldis var
sjølv med og
las eigne dikt
og fortalde.

okto
ber

Den 19-20.okt. var det Kompisleir på ungdomsskulen
og i Hagakyrkja for 10-åringane. Det vart m.a. bading
i bassenget, baking, leik og moro, dramatisering av ein
bibeltekst, nattkino med popcorn og is og overnatting i
kyrkja.

ber
novem
des
em

ber

Foto: Samningen.

Foto:

gen.

Samnin

Den 22. oktober vart FN-dagen markert med loppemarknad på barneskulen inntekt for
skuleprosjektet i Zambia. Her ser me 2 ivrige Kompisar og
Kristi og Johanna som står og tek i mot tipping på snopeglaset. Det kom inn heile 15 625 kr til skulen i Zambia!
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Den 23.-24.nov. var det
”LysVaken” for 6.klassingar
i kyrkja på Haga. 16 born
overnatta i kyrkja. På bildet
over dansar nokre av dei
LysVaken-dansen på gudstenesta om søndagen.

SAMZAM-prosjektet
Sidan 1999 har Samnanger kyrkjelyd hatt kontakt med
Zambia. Det byrja med brevveksling med Frazer Siansengo. Dei sendte etter kvart ned mat og andre ting, så
samla ungdommane i kyrkjelyden inn pengar til hus
til Emmah, mor til Frazer. Dette huset bur no Emmah,
Frazer og hans familie i.

å sjå kor langt pengane strekk!
Draumen er å byggja ein skule stor nok for både primary
og secondary school. Me drøymer om at skulen også skal
ha ein helsestasjon og tilgang på reint vatn.
Det er ikkje berre pengegåver som vert gjevne når me
reiser til Zambia, då er det også høve å gje klede, spel,
koffertar og andre ting. Sommaren 2019 gav Samnanger
IL fotballtrøyer, som fotballgruppa ikkje trong lenger.
Denne gåva vart sett stor pris på, og skulen har no trøyer
som dei kan bruke til gym eller til turar.

Frå 2010 har Soul Ministries (gruppe med familier, inkludert Emmah og Frazer) drive barneskule for utsette
barn i Kanyama. Kanyama er eit av slumområda rundt
hovudstaden i Zambia. Dei byrja i det små med 40 elevar,
med dei 4 lågaste klassestega, i tillegg til barnehage (babyclass). Sidan 2010 har skulen skifta lokale ein gong
og skal igjen over nyttår flytta inn i eit nytt lokale som
denne gongen er laga for skuledrift.
I dag har skulen over 200 elevar og har tilsett 7 lærarar
med lærarutdanning og to assistentar. Skulen har gått frå
4 klassetrinn til 7 klassetrinn og elevar kan no fullføre
primary school (barneskulen) på SFA! Dette var ein
milepæl i november 2018. I år var det nye elevar som
stolt vart uteksaminerte!

I byrjinga av juli 2020 er det høve til å vera med på tur
igjen. Eg er så privilegert at eg har fått reisa ned fleire
gongar. Eg møter dei same elevane igjen og det er fint å
sjå at dei kan få det betre, for pengane gjer en stor forskjell
for desse barna. Takk for alt de bidreg med! 		

		

Julie L.Vevle

Skulen har dei valt å kalle «Samnanger Faith Academy»
eller «SFA» for å takke for all støtta frå Samnanger. Det
som er flott med skulen er at elevar som ikkje kan betala
skulepengar også får bli på skulen. Dei betalar det dei
kan dei månadene dei har høve til det. Foreldrelause
barn og yngre søsken får då sjanse til å gå på skulen utan
avbrot. For ofte har ikkje foreldra råd å sende alle barna
på skulen. I lunsjtida kan dei også bli igjen dersom dei
ikkje har med seg niste. Då serverar skulen varm mat.

Kvart år samlar Samnanger inn over 100 000 kroner

til skulen. Dei blir samla inn gjennom loppemarknad,
kyrkjeoffer, konfirmant-aksjon, testamentariske gåver og
faste trekk. Pengane går til skuledrifta og det er fantastisk
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Nasjonalromantikk i april
19. april vert det nasjonalromantisk flygel-konsert med Frode Skag
Storheim i kyrkja på Haga. Dette er eit program han skal reisa litt
rundt med til våren, og har altså lova å koma til Samnanger også.
Me som fekk ein smakebit på kyrkjelydsfesten, gler oss til meir!
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Solheim Elektro AS

OLINES BLOMSTERVERKSTED
Dåp, fest, bryllup, sorgbinderi
56 58 79 00 / 91 81 27 22
Tys-Fre 12-18, lør 10-14

5642 Holmefjord

o

Telefon 91 71 84 91

K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

NORDVIK ELEKTRO AS
Autorisert elektroinstalatør
918 93 650

Sævellvegen 44, Gåsdal, 5650 Tysse. Mob. 99714894
Sløyser, skottrenner, tak- og veggbeslag.
Det klippes og bukkes etter standard eller oppgitt mål.
okb.service@okbservice.no - http://www.okbservice.no

TYSSELAND

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

www.eastudio.net

'JMNJOH
'PUPHSBGFSJOH
%SPOFåMNJOH
%JHJUBMJTFSJOH

Tlf: 402 86 252/474 08 999

K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
915 58 853 - kisas@start.no

Har nokon flytta heimanfrå?
Då kan eit abonnement på

- kjøkken direkte frå fabrikk

vera av dei beste julegåvene å få!

Tlf. 56 58 90 40
www.faginnredning.no

Gåver til flygel
Det står enno att ein del før me
har dekka utgiftene til flygel i
kyrkja på Haga.
Me er framleis takksame for gåver på konto: 3562 71 03172 eller
på Vipps til 11 21 48, Samnanger
sokn. Bruk ”kjøp og betal”. Der
finn du flygel på Haga som eiga
”vare”.

Takk

til alle dykk som har støtta oss!
Me gler oss over godt instrument.
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VAAGE SERVICES

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

SAMNANGER
TAXI





 

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

 



Ragnhild Th. Kristing
Marit I. Hope
Torstein A. Jenssen
Grethe Aspenes

Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging
ved begravelser og bisettelser.

Tlf. 56 58 88 66 - Mob. 470 26 289

INKA

Fotterapi - Haga,
Kari: 90 78 09 55
Kroppsterapi - Gjerde, Elin: 91 78 28 40

Døgnvakt 55 24 08 08
www.arna-gravferdsbyraa.no
Lakslia 14 • 5261 Indre Arna





SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

KIWI BJØRKHEIM

5MG     t &TQFIBVHFO   #MPNTUFSEBMFO
        
XXXMPWBBTOBUVSTUFJOOP

Mandag - lørdag 7-23
Telf. 56 58 76 16

5MG     t &TQFIBVHFO   #MPNTUFSEBMFO
        
XXXMPWBBTOBUVSTUFJOOP

5MG     t &TQFIBVHFO   #MPNTUFSEBMFO
        
XXXMPWBBTOBUVSTUFJOOP

Bjørkheim

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599

Nystekte brød - Varmeskap - Takeaway pizza

Mandag til fredag 7-22, Lørdag 8-21. Telefon 56586332

Kyrkjebladet vil ynskja
lesarane sine ei
velsigna julehøgtid !
Vel møtt i kyrkja i jula.
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Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

Telefon:
56 58 90 10
E-post: 		
post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse:
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Kontortid:
Mån. tys. tors. fre.: 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
98 84 28 82
David Vogel
david.vogel@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjeverje: 		
56 58 90 15
40 04 92 41
Britt Haukanes
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Sekretær:
56 58 90 12
98 61 95 15
Bente Dyrøy Bødker bente.bodker@samnanger.kyrkja.no
Trusopplæring:		
56 58 90 17
95 98 69 34
Kristi Mjelstad - born
kristi.mjelstad@gmail.com
Julie Langeland Vevle
41 06 16 77
- ungdomar
julielv98@hotmail.com
Anne Tandstad - medhjelpar 40 62 05 37
Organist:
Frode Skag Storheim
56 58 90 10
Kyrkjetenar:
Kumar Eikeland		
56 58 90 10

Sokneprest:

Gudstenester og
konsertar i jula
15.desember kl. 17.00 - Ådland

Julekonsert

v/ korpsa, barnekoret, solistar og organist

Soknerådsleiar - Anlaug Røen Hauge

22.desember kl. 19.00 - Ådland

906 75 618

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

Damenes julekonsert
Julaftan kl.14.00 - Ådland

Vitjing i heimen

Familiegudsteneste

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.

Solosong av Linn B., Benjamin og K.I. Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

Barnedåp

Julaftan kl.15.30 - Haga

Dåpssøndagane vert kunngjorde i kyrkjekalenderen og på
heimesidene våre. Ta kontakt med kontoret for informasjon
og påmelding til dåp.

Familiegudsteneste

Solosong av Solhild Røen Hauge
Samnanger Skulemusikklag spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

Gåver		

Til konto:
Kyrkjelydsarbeid:		3562.50.22043
Trusopplærings-stillingane: 	3562.07.01910
Nytte og pryd, Haga kyrkje:	3562.71.03172
Nytte og pryd, Ådland kyrkje:	3530.20.80664
Skuleprosjekt i Zambia:		3530.21.38786

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste
Blåsargruppe tek del
Solosong av Karina Fure Nytveit
Offer til Kirkens SOS Bjørgvin

Kyrkjeblad for Samnanger

Redaktør: Bente Dyrøy Bødker.
Redaksjonsnemd: Britt Haukanes, Anlaug Røen Hauge og
Solvor Aadland.
Elles takk for foto til: Anne Tandstad, Kristi Mjelstad, Inge Aasgaard og Samningen.
Trykk: Norheimsund Trykkeri AS

5.januar kl. 17.00 - Haga

Gudsteneste

Nattverd
Offer til Haga kyrkje
Etter gt. vert det juletregang
og kyrkjekaffi med julekaker

Heimeside: www.samnanger.kyrkja.no
Facebook: Kyrkja i Samnanger
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Returadresse:
		

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse

Vel møtt til faste aktivitetar i kyrkjelyden

Søndagsskular
Ei hjelp for heimane med dåpsopplæringa. Søndagsskulane følgjer opplegget ”Sprell levande”.
I Haga kyrkje under gudstenestene kl.11.00.
I Nesodden bedehus kl. 11.00.

Babysong og
småbarnstrall (0 år ++)

Anna kvar tysdag kl.12-13 i
kyrkja på Haga. Oppstart etter jul: Sjå lysing i Samningen.

Barnekor
Glad song med borna.
To korgrupper: 4 år
tom. 1.klasse og King
Sing for 2.-7. klasse.
I Tysse bedehus,
tysdagar kl. 17.30.

Kompis

(10-13 år)

Ein plass å vera etter skulen.
M.a. mat, spel, musikk,
aktivitetar, ”online”,
leksehjelp, vera
med vennar.
Haga kyrkje ons.
12.30 -16.00. Pris:
175 pr. mnd.
Påmelding til trusopplærar Kristi 95 98 69 34.

For gudstenester og
aktivitetar i kyrkjene:
Sjå kyrkjekalender, lysingar i Samningen eller heimesidene våre:
www.samnanger.kyrkja.no.

(Arr:
Misjonsforsamlinga)

For unge og vaksne:
KRO
Kveld med lovsong, andakt, bønevandring, café og sosialt samvære i
Haga kyrkje 1 tysdag i månaden.
SEVEN ELEVEN
Ungdomsklubb i kjellaren i Haga
kyrkje for 8.-10.-klasse 1 fredag i
månaden.
FORELDREKURS
Hjelp til foreldre i ein travel kvardag.
Går over 5 gongar og held stad på
biblioteket på Bjørkheim.

