Jula
2008

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

Det folket som ferdast i mørkret,
skal sjå eit stort ljos;
over dei som bur i mørkret
skal ljoset stråla.
Du lèt dei fegnast, gjer gleda stor.

For eit barn er oss født,
ein son er oss gjeven.
Herreveldet kviler på hans aksler,
og han skal kallast:
Underfull Rådgjevar, Veldig Gud,
Evig Far, Fredsfyrste.

Tekst: Jesaja 9-v.2-3 og 6
Bilde frå lysmessa på Ådland 1.søndag i advent. Konfirmantane ber lys. Foto: Inge Aasgaard
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Jula forkynner:

”Gjer som Gud – BLI MENNESKE!”
Vi vil finne oss sjølve. Vi vil vere oss sjølve.
Og det ropar til oss frå alle kantar:
Du skal gjere suksess.
Du skal vere flink.
Du skal bli rik.
Du skal sjå ut som ein modell.
Du skal vere tøff.
Og samstundes ber mange av dei godt vaksne inni seg den gamle norske
arven der ein lurer på om ein er god nok.
Det er ikkje rart om det blir stress.
Det er blitt noko kvilelaust over all
jakta på sjølvrealisering som har
vore veldig framme i kulturen vår
dei siste par tiåra. Og reklamen set
stadig vekk ny standard for kva det
er for noko og tilbyr nye hjelpemiddel. For inn under alt lurer den
gamle freistinga til å bli noko anna
enn det vi er. Den møtte menneska
alt i paradiset og beit på. Og då vert
menneskelivet eit strev.
Jula er eit rungande ja til å vere det
vi er skapte til og det vi skulle vere
best på: å vere menneske. For når
Gud let seg føde som eit menneske,
då ser vi på nytt og som aldri før kor
stort det er å vere nettopp menneske.
Til å vere den Gud har tenkt deg og
meg til å vere. Og der vi ikkje skal
kopiere andre, men leve ut vår eiga
originalvare. Gå på oppdagingsferd
i all den rikdommen som Gud har
lagt ned i kvar av oss slik at den kan
bli forløyst, og vi kan bringe den ut
i samfunnet, inn i fellesskapet med
kvarandre og gjere kvarandre rike
og glade med det som kvar har å
bidra med.
Det var det Jesus gjorde og hjelpte
folk med då han vandra omkring i
Israel. For det første viste han på
sin ekte måte kva det er å vere menneske. Igjen kunne Guds store tankar for menneskelivet avlesast og
sjåast i eit faktisk levd liv. Eit liv
der alle dei gudgjevne relasjonane
er gjenoppretta, både til Gud og til

andre menneske og til skaparverket
elles. Eit liv der du merkar varmen
frå paradis.
Og så hjelpte han menneske til det
same ved å løyse dei frå det som
hindra dei i å leve som frie og sanne
menneske. Han tilgav synder. Han
lækte sjuke. Han reiste nedtrykte
opp. Alle slags menneske henta han
inn i kjærleiken han var komen for
å dele med alle. Og underet skjedde.
Livet vart nytt. Dei fekk smake på
det store dei var skapte til.
Jula stryk oss varsamt over kinnet. Ho inviterer oss heim. Heim
til oss sjølve. Til å seie eit ope og
ærleg ja til oss sjølve, til å ta bustad
i oss sjølve, i vår eigen kropp. Slik
Gud tok bustad i sin kropp, i Jesus.
For det er berre når vi er heime hos
oss sjølve at vi verkeleg kan møte
kvarandre og møte Gud. Manglar
eg kontakt med meg sjølv, blir det
heller ingen ekte kontakt med andre.
Då blir vi ståande på sida både av
livet og av kvarandre. Og Gud blir
fjern. For han når oss berre når vi er
heime. Så lat oss snakke med Jesus
om det som har gjort oss heimlause
i eigne liv. Han veit å hjelpe oss av
med det, og så vil han i staden la oss
lytte inn Guds smilande ja til oss.

God jul
med å kjenne på himelgleda
og takken over å vere
eit livs levande menneske!
Audun Aase
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Gjev ikkje glans og gull og prakt
ved signa juletid!
Gjev meg Guds ære, englevakt
og over jorda fred!
Gjev meg den fest
som gleder mest,
med kongen beden hit som gjest!
Gje ikkje glans og gull og prakt,
gje meg ei englevakt!
Gjev meg ein heim på Herrens jord,
ei gran med barn i ring,
ein kveld i ljos med Herrens ord
og mørker rundt i kring!
Å, gjev meg du
at eg kan bu
med samvetfred, i von og tru!
Gjev meg ein heim på Herrens jord
og ljos frå Herrens ord!
Til høg og låg, til rik og arm,
kom fred i all vår strid!
Kom barneglad, kom hjartevarm
i verdsens vintertid!
Du, Herre, som
min konge kom!
Du, einast, skifter aldri om.
Til høg og låg, til rik og arm,
kom glad og hjartevarm!
Trykt med løyve frå Arve Brunvoll

Nye salmar
I 2010 skal me få ei ny salmebok.
Nemnda som arbeider med dette,
har no kome med eit framlegg som
kyrkjelydane har ute ”på høyring”.
1151 salmar er komne med i framlegget, flest frå den gamle salmeboka og ”salmar 97”, men også ein del
nye. Salmeboknemnda hadde over
4000 nye salmar å velja mellom, og
av desse er 391 plukka ut.
Me ser at ein del av desse, er
gode gamle ”bedehussongar” som:
t.d. ”Det enda som bär” og ”Ved
Jesu føter ei stille stund”. Ein del
er laga siste åra eller er heilt nye,
nokre alt kjende gjennom radio
og plater som julesongane: ”Nå er
den hellige time” eller ”I en natt så
klar og kald.” Nokre er kjende dikt,
me kanskje ikkje har tenkt på som
salmar td.: ”Det er den draumen”
av Olav H. Hauge og ”Snehvit er
natten” av Arnulf Øverland. Så er
det ein del nye omsetjingar av utanlandske songar.

“Gjev ikkje glans og gull”

kjem i den sistnemnde kategorien.
Først skriven av Sakari Topelius
på svensk, me finn han i heftet ”Jul
Quällen” frå 1887. Dette var ein av
salmane salmebokutvalet ynskte å
få omsett, og Arve Brunvoll sende
inn eit framlegg ”som hadde lege
der ei stund”, slik han sjølv forklarar
det. Godt at slike gode tekstar finn
vegen opp av skivebordsskuffa!
(Brunvoll har forresten fått 13 nye
omsetjingar med i salmebokframlegget, og er ein av dei mest nytta
salme-omsetjarane våre.) Sjølv om
denne songen altså eigentleg er over
hundre år gamal, verkar han høgst
aktuell i vår tid der jula nettopp er
full av glans, gull, prakt og mas.
”Gje oss englevakt, fred, barnesong, bibelord og hjartevarme”,
seier salmen. Og ei slik jul treng me
meir enn nokon gong! Melodien er
av den finske komponisten Jean Si-

belius, og var første gongen prenta i
1909. Ny-gamal salme av beste slag
dette, altså!

“Joli kjem når blomar gror”

er ikkje ein julesalme som er skriven til den nye salmeboka, men
nokså ny sett i salmebok-perspektiv. Dei som har Sondre Bratland
si juleplate: ”Rosa frå Betlehem”,
har høyrt songen der. Tekstforfattaren er Erik Hillestad og tonen er
ein palestinsk folketone.
Når me spør forfattaren, seier han
at teksten var skriven i 1992 i samband med denne juleplata. Sjølve
innspelinga gjekk føre seg i fødselskyrkja i Betlehem, og Hillestad
hadde sikkert fleire turar til Israel
for å få dette i orden. I alle fall fortel han om ein gong han var saman
med mellom anna mange palestinarar i KFUK-bygget i Jerusalem. Ute
ylte sirener, medan palestinarane
song ein julesong på arabisk. Dei
forklarte kva songen handla om:
nemleg at det ikkje vart skikkeleg
jul, før det vart fred. Vel heim att i
Noreg, vart ein ny julesong til, inspirert av denne hendinga. Og me
ser at bildebruken i songen, held
seg i det landet jula kom til aller
først. Til tone brukte han ein palestinsk folketone, ein voggesong han
hadde lært av vokalisten i gruppa
”Sabreen”. Ein heilt annaleis julesong, med sterk tekst på vakkert
nynorsk!
No har de fått ein liten smakebit
frå den nye salmeboka, og me reknar med å få høyra fleire av desse
salmane i kyrkjene våre framover.
Me må heller ikkje gløyma at vår
eigen komponist Eilert Tøsse, har
fått heile fem tonar med i denne
boka! Berre seks komponistar er
representerte med fleire tonar enn
han i framlegget, så vidt eg kan sjå.
Dessutan er det ein del salmar som
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Joli kjem når blomar gror
opp frå krigens brende jord.
Joli kjem som mogen frukt
når me jagar hat på flukt.
Joli kjem som tre or frø
når me deler vatn og brød.
Då i fredens kvite natt
høyrer hyrding songen att.
Joli kjem når blomar gror
opp frå krigens brende jord.
Joli kjem som mogen frukt
når me jagar hat på flukt.
Joli gjer ein ørken grøn
når me byter hemn med bøn.
Då, når kjærleikstankar kjem
syng dei over Betlehem.
Joli kjem når blomar gror
opp frå krigens brende jord.
Joli kjem som mogen frukt
når me jagar hat på flukt.
Joli kjem som busk frå grus,
når me deler land og hus.
Når me tek ein bror i famn
lovsyng englar Jesu namn.
Trykt med løyve frå Cantando musikkforlag

enno ikkje har fått tonar, så det kan
verta endå fleire frå Samnanger… I
tillegg arbeider Eilert med motettar/
bibelske salmar til heile kyrkjeåret.
Desse skal ikkje inn i den nye salmeboka, men kjem ut i eigne hefte.
Dei første som er for adventstida og
jula, har alt gått i trykken med tittelen ”En ny sang for Herren”. Dei
finst både på bokmål og nynorsk.
Er du interessert i om nett din
yndlingssalme framleis er med i
salmeboka? Då kan du gå inn på
www.kyrkja.no og finna lista over
alle dei 1151 salmane i framlegget.
Og om du ynskjer å prøva dei nye
songane heilt på eiga hand, er dei
fleste av dei å finna i ei bok som
heiter ”salmebok 2008”, gjeve ut på
Eide forlag. Her er notar til det meste og ”besifring” til mange. Bestill
på nettet, eller prøv i bokhandelen.
Om ikkje dei har ho, kan dei sikkert
skaffa!

Josef

Endeleg, for fyrste gong i Samnanger, fekk me høyra
Josef si forteljing om det som skjedde den gong omkring år null. I Andreas Holt sin skapnad, kom Josef til
kyrkja på Haga i november saman med litt av snikkarverkstaden sin. Sidan me ikkje kan lesa så mykje om
Josef i Bibelen, har den engelske tekstforfattaren John
Dowie hatt nokså frie hender i teaterstykket ”Jesus, gutten min”, men sjølvsagt innanfor råma av det som er
fortald før. Humoristisk og litt ironisk, med eit skrått
blikk på kva historia har gjort han til, tek Josef oss med
attende i tida.
– Til ei tid med ulike religiøse grupperingar som kappast om å vita det rette og å gjera det rette. Og alle venta
dei på Messias, kongen som skulle fri dei frå dei fæle
romarane. Josef sjølv flykta frå det urolege Betlehem til

Nasaret for å få fred. Der prøvde han så godt han kunne
å vera snikkar. Då den unge jenta Maria kom innom for
å klaga på eit bord han hadde laga, fall han pladask. Det
enda opp med forhandlingar om brurepris med far hennar: ei geit, eit tappjern og kanskje ein brosje kunne han
tilby…
Så fylgjer vanskelege tider: Forloveden hans vert gravid og han er ikkje faren. Skal han tru på historia om
stemmer i natta og Gud som far til barnet, eller? Han
endar opp med konklusjonen at barnet i alle fall treng
ein far, og at kjærleiken hans til Maria er sterk nok til
å klara det. Me får fabuleringar kring julekrubber med
den gamle Josef som står rett opp og ned i ein krok: ”Eg
var då knapt 20! Dei var redd eg skulle sjå ut som om eg
kunne vera i stand til å vera far til barnet. Men likevel,
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ettertida har gjort stas på jomfru Maria, men det er ingen
som har laga salmar til ”jomfru Josef” si ære!” seier han
med eit smil og haustar lått frå publikum.
Fødselen er dramatisk, og dei tre vise menn har han lite
til overs for. Astrologar og stjernetydarar … Dei kalla
seg vise, men likevel fortalde dei kong Herodes at det
var fødd ein ny konge! Sjølvsagt må dei røma landet
med Jesus-barnet til det heile har roa seg.
Så får me innblikk i barneåra, med den vesle guten som
spør og spør og spør. Og me møter den store guten som
vil diskutera med far sin om viktige spørsmål som om
steining av dei som hadde synda, er eigentleg det rett?
Slik får me og eit glytt inn i det som seinare vart Jesu
lære. Josef har størst sans for teologen som påstår at han
kan fortelja heile den jødiske læra, medan han står på
eit bein: ”Du skal ikkje gjera mot andre, det du ikkje
vil at andre skal gjera mot deg. Det er heile lova, alt det
andre er berre krydder…” Men han prøver å svara den
grublande guten så godt han kan. Me høyrer faren sin
desperate protest då sonen vil reisa ut for å ”gjera det
han skal”: ”Denne guten kan ikkje verta nokon konge,
han kan ikkje føra nokon krig, dei kjem til å drepa han!”
Gjennom andre høyrer han kva guten har sagt, alle vil
diskutera med Josef kva denne son hans verkeleg har
meint med dette og hitt. Me høyrer om undergjerningar
og hordar med fattige og sjuke som fylgjer etter Jesus,
- og faren ristar på hovudet over guten som lagar oppstand på tempelplassen med å jaga pengevekslarar og
handelsmenn på dør. ”Det måtte gå gale! Til slutt fekk
dei romarane til å ordna opp for seg. Son min vart spikra
opp på eit stykke tre,” seier snikkaren trist.
Josef har framleis tru på ”at fedrar betyr noko!” seier
han til slutt. Og han står framleis på ein fot! Me trur me
forstår kva han meiner, og me unner Josef hans utvida
plass i forteljinga om Jesus. Uhøgtideleg gjort, artig, humoristisk og litt utanom det vanlege.
Me unner også Andreas Holt ein solid applaus. Over
ein time på scenen åleine og heilt utan sufflør! Han levandegjorde både vise menn og Maria så me såg dei for
oss. Me forstod kor vanskeleg det var å ta imot eit barn
heilt utan jordmor! Og me såg kor glad han var i den
vesle, sjølv om det berre var eit tøystykke han hadde i
armkroken.
Holt vart beden av ”Barnas katedral” i Bergen å gjera
dette stykket om Josef. 20 slike framsyningar har han
gjort til saman. Og innimellom dette og andre song- og
skodespelaroppdrag, får han tid til ein jobb som hallomann hjå TV2. Han er forresten teken ut til å kjempa mot
NRK i programmet ”Showbiz” og skulle rett til Oslo for
å ta del i desse innspelingane etter at han vitja oss. Det
vert ein del samningar som vil halda ekstra utkikk etter
”Josef”, når det programmet kjem på lufta, vil me tru…
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Juleminne
Desse minna er det Knut Røen som har henta fram. Han var fødd i 1914, og fortel om korleis dei feira jul
då han var liten. Han var i åttiåra då han på oppmoding, sette seg ned og skreiv for at barneborna skulle
kunna lesa om korleis dei hadde det ”i gamle dagar”. Dette utsnittet handlar altså om julefeiringa slik ho
gjekk føre seg på Olderbakken i Samnanger først på 1900-talet.
Me gledde oss svært til jul – sameleis som borna gjer
no for tida. Førebuinga til jul tok til tidleg i desember.
Bakstebordet vart sett opp, og kjevlet dura att og fram
på bakeemna som vart til tunne lefser som vart steikte på
bakstehella i kjellaren. Karane måtte skaffa fin, tørr ved,
og veden måtte vera fint hoggen. Tjukke kubbar lika ikkje bakstekjerringane. Nei, tunne skier måtte det vera,
for då kunne dei få høveleg varme under.
Det var fleire slag kaker som vart laga. Først var det
som me kalla lefser. Det var dei som skulle vera attåt
lutefisken julaftan. Dei måtte bakast svært tunne, og så
vart dei smurde på eine sida med ei blanding av vatn,
mjølk og sukker. Difor vart dei blanke og vart ofte kalla
skininga-brød. Så var det krotakaker. Dei vart kalla så
av di det til slutt under kjevlinga vart brukt eit særskilt
kjevle som laga eit slag mønster på kaka. Elles baka
dei vanlege kaker – dei som no vanleg vert kalla lefser.
Småkaker eller kjeks vart det ikkje laga så mykje av. Det
vanlegaste var kanskje smoltringar.
Det hende at me ol ein gris for året. Me hadde han til
han var ein 8-9 månader, og han vart gjerne slakta ei
stund før jul. Han vart gjødd godt, og han måtte vera
over 100 kg, elles var det ikkje noko til gris. Feittlaget – flesket – måtte vera tjukt – kanskje fleire tommar.
Det vart mykje god mat av grisen. Attåt flesket og kjøtet, gav han sylteflesk som vart laga av hovudet saman
med noko kalvekjøt, om det høvde slik, blodpølse (som
eg aldri lika noko serleg godt), smolt som vart laga av
innvolsfeittet, og ”skre” (skræ) av det som vart att etter
smoltkokinga. Føtene vart og nytta til syltelabbar.
Så var det reingjeringa då. Det måtte vaskast høgt og
lågt. Me hadde ikkje måling eller noko slags belegg på
golva, så dei måtte skurast med stiv kost. Men sjølve
finpussen måtte venta til tett inn under julaftan – kanskje
sjølve julaftan. Kom siste sundagen nær julaftan, vart
det gjerne ikkje vaska serleg mykje til den helga. Difor
kalla dei den dagen ”skitnesundag”. Me bytte vanleg
underklede til kvar helg, men føre skitnesundagen bytte
me ikkje – det laut venta til julaftan.
Alt av massing og kopar måtte pussast grundig til jul.
Det var gjerne min jobb. Det var kaffikjelen, kaffikverna,

lysestakar og alle dørhandtaka som måtte få ein omgang
med ”pusspomade” på ein duk – og papir til å blenkja
med til slutt.
I sengene brukte me halmmadrassar den gongen. Det
vart gjerne bytt ny halm i madrassane til jul, og du kan
tru det var godt å siga ned i den nyoppreidde senga då
me endeleg trøytte og mette kunne leggja oss julaftan.
Juleveden måtte hoggast i god tid. Det måtte ikkje høyrast øksehogg frå noko tun i romhelga, og helst ikkje før
etter trettandedagen (6. jan.).
Så kom julaftan – endeleg, og den dagen var lang. Juletreet vart pynta. Med eg var liten, brukte me fure til juletre, og det måtte me henta i marka. Eg var ofte med far
og henta juletre. Me planta gran tidlegare enn dei fleste
andre her ikring, og då granane vart såpass store at dei
kunne brukast til juletre, nytta me det. Me hadde sjølvsagt ikkje elektriske lys på juletreet, men små stearinlys
som vart festa til treet med små lysestakar med klype
på.
Men som eg sa – dagen var lang. Først skulle vaskinga
og siste finpussen gjerast unna, og me hadde ikkje fjernsyn å trøyta tida med den gongen. Mor måtte gå i floren
og mjølka kyrne og gje dei mat, og det måtte gjerast til
nokolunde rett tid. Kyrne var nøye på det.
Så vart då endeleg potetene sett på og fisken kokt. Det
var nakkefisk som var best til lutefisk. Når dei flekte hovudet av fisken, vart det ein flipp hangande att på hovdamolen av fisken. Den skar dei av og turka, og den kalla
dei ”nakkafisk”. Endeleg sette me oss til bords, og du
kan tru det smaka med lutefisk og poteter og lefser med
”godt” smør på.
No trur du gjerne at me var utoluge etter å verta ferdige
med maten, så me kunne opna julepakkane. Men det var
me ikkje, for me fekk ikkje julepakkar – det var ikkje
påkome den gongen. Men me fekk jamt noko nytt til jul
likevel. Det kunne vera ein ny genser, nye sokkar eller
andre kledeplagg, så me var godt nøgde og kom ikkje i
hug noko anna.
Etter at me hadde gjort oss ferdige med bordet og var
gode og mette, hadde me likevel plass til litt meir i magen, for då sette mor fram noko juleknask – eple, ap-
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pelsinar og neter, og det smaka godt. Elles kosa me oss
med å prata saman, lesa i nye bøker og julehefte. Norsk
Barneblad med ”Juletre”-heftet var særleg gilde. Men
det leid snart til sengetid, og som eg har nemnt før, var
det godt å siga ned i den gode halmsenga.
Første juledag var det ikkje preike (gudsteneste) i
kyrkja på Ådland. Me hadde prest saman med Os, og
førstedag var han der. Me gledde oss til at bestemor og
bestefar skulle koma til oss førstedag, og me såg i glaset
rett som det var om dei ikkje snart kom. I grunnen var
det strengt forbode å gå frå tunet førstedag. Det måtte
vera heilt stilt den dagen. Men likevel hadde det vorte
så at bestemor og bestefar kom hit til middag. Bestemor
kunne så mange leikar, så me tykte det var gildt når ho
kom. Bestefar lika godt å høyra på felespel på grammofon. Me hadde plater med spel av dei gamle meistrane:
Ola Mosefinn, Sjur Helgeland og Arne Bjørndal.
Då det leid til kvelds, fylgde me alle bestemor og bestefar bort att til dei, og bestemor koka lutefisk og stelte
til kveldsmat. Ho hadde alltid så god fisk. Ho koka lut av
oske, og oska måtte vera av serskilt god ved. Olderved
skulle vera best, men andre lauvtre gjekk òg an. Fureved
måtte slett ikkje brukast.
Andredag var det preike på Ådland, og me var ofte til
kyrkje då. Andredag kunne folk gå frå tunet, og det var
vanleg at dei då vitja kvarandre. Ein skikk eller uskikk
var ”å gå i jula”. Det var helst karane som dreiv med det.
Dei samla seg saman i flokkar og gjekk frå gard til gard.
Flest alle hadde eit anker med øl i kjellaren, og det vart
det smaka på, veit du, så dei var ikkje alltid så støe på foten, ”julagutane”, som dei vart kalla. Det vart alltid noko
bråk med desse karane, men det var aldri noko vondt
med dei, og me tykte ofte det var gildt når dei kom. Dei
fann på mykje morosamt som me måtte le av. Eg hugsar
ein gong det var 26 karar her hos oss samstundes. Dei
stogga ikkje så lenge, for alle gardar skulle vitjast. Men
stakkars mor som måtte vaska etter dei morgonen etter!
Ja, det var oftast om nettene dei for, og dørene måtte stå
opne for dei. Helst skulle dei ha mat òg der dei kom, og
då var det sjølvsagt lutefisk det gjekk på. Ingen måtte
”bera jula utatt”: Det sa dei om dei som var innom døra
og ingenting fekk i julehelga.
Ein dag i romjula var det juletrefest i skulehuset. Eg
kan ikkje seia at eg hugsar desse festane med serleg stor
glede. Det var mange ungar i Nordbygda den gongen,
og ein heil flokk vaksne var òg med, så det vart trongt
inne i skulestova. Og det vart varmt, så det var eit heilt
sveittetak å koma seg gjennom den festen. Serleg hugsar
eg gonga rundt juletreet når me song ”Jeg er så glad hver
julekveld”. Dei hengde då alltid på ”O Gudskjelov” to
gonger etter kvart vers, og det var mange vers, og songen gjekk udømeleg seint, og det var trongt så me gjekk
og skubba på kvarandre og mest trakka på kvarandre, og
det tok aldri ende…!

Og så held forteljinga fram med å skildra kor moro dei
hadde det med skreiing og skeising om vinteren. Om det
var snø eller is i julehelga, hadde dei særleg god tid til
leiking då. Det kapittelet skal me ikkje ta her.…
Men ein liten kuriositet, som ikkje var nemnd i dette
skrivet, kan me og ta med: Knut fortalde om besteforeldra sine, som ikkje budde så langt vekke. Det hende ofte
han var og hjelpte dei på julaftan, og då rakk han gjerne
på å eta julemåltid hjå dei også, for dei hadde det mykje
tidlegare på kvelden. Men han feira ikkje jul berre to
gonger, for desse besteforeldra feira også ”den gamle
julafta”. Det hadde seg slik at i år 1700 hadde den julianske kalenderen forflytta seg så mykje i høve til ”solåret”
at jula ikkje kom ved solsnu lenger, det var faktisk vorte
nesten to veker feil. Då dei innførde den gregorianske
kalenderen dette året, hoppa dei difor direkte frå 18.
februar til 1. mars, slik at kalenderåret skulle stemma
betre. Men folk tykte truleg ikkje det var heilt skikkeleg
å ta bort desse dagane, og mange heldt fram med å feira
helgedagane på den tida dei eigentleg skulle ha vore etter den gamle kalenderen. Så over 200 år etter kalenderjusteringa, feira altså Knut noko dei kalla ”den gamle
julafta”, på den 13. juledagen (6. januar) saman med
besteforeldra sine. Og han fortalde at dei stasa seg opp
med besteklede og hadde eit høgtideleg lutefiskmåltid
akkurat som på julaftan! Og heldige Knut kunne altså
rekka å eta julaftansmåltid heile tre gonger kvar jul, då
han var liten. Ikkje løye at han heile livet var så glad i
lutefisk!
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Friends 08

for å dela blokkene i to! Ein bil med hengar måtte til
Åsane og ta ut lecablokker etter stengetid hos ein byggjevareforhandlar som var grei og stolte på oss. Det heile
var rimeleg kaotisk, men jammen greidde me å få alt på
plass til kl 22, då showet skulle begynna.
I overkant av 100 ungdomar hadde venta tolmodig innimellom kafèbesøk og aktivitetar på Friends.
TXVikings leverte eit forrykande show med ein sterk
bodskap. Mursteinstablane dei knuste hadde ulike titlar
skrivne på med spraymaling, som ”hat”, ”dop”, ”grådigskap”, ”synd”, ”ego” etc. Det var sterkt å sjå at dei
knuste desse murane, og forkynte at Jesus er komen for
å setja oss fri frå alt dette som vil øydeleggja for oss.
Me kjem til å hugsa den store HP, tidlegare boksar med
mange titlar, eks-torpedo og -narkoman, som fortalde
kva som berga han då han hadde mista både forretninga som han hadde bygd opp og familien sin, og hadde
det som aller verst. Då hugsa han det han hadde lært
på sundagsskulen som 5-åring; at Jesus er snill og kan
hjelpa menneske. Han gjekk til Jesus med livet sitt, og
no reiser han rundt og fortel til andre om korleis livet
hans har vorte forandra. Dei andre ”vikingane” hadde
også liknande historiar å fortelja, og alle hadde det felles
at det var Jesus som vart berginga for dei! Han kunne
hjelpa dei, og han kan hjelpa deg – var bodskapen til
ungdomane denne kvelden – frå store, tøffe og sterke
mannfolk som i løpet av tida dei var i Samnanger tydeleg fekk kommunisert omsorgen dei har for ungdomane.
Det var tydeleg at her er folk som verkeleg bryr seg om
dei unge, og ønskjer dei alt godt i livet.
Her får de nokre bilete frå Friends-kvelden. Sjå gjerne
fleire bilete på www.txvikings.com eller www.samnanger.kyrkja.no
H.Aa.

Då me skulle planleggja Friends denne gongen, fall det
ein useriøs kommentar om at me skulle hatt TXVikings
på besøk. Litt seint ute, og litt forvitne på kva dei ville
kosta, ringde me og fekk vita både pris og at dei faktisk
var ledige den aktuelle datoen 14. november. Me forsto
også at dei dreiv rusførebyggjande arbeid, og ville høyra
med kommunen om dei hadde litt pengar å bidra med til
slike føremål. Det viste seg at sosialkontoret og skulane
også var litt seint ute med sin årlege kampanje mot rus,
og dei ville gjerne få til eit samarbeid. Slik gjekk det altså til at me saman greidde å få TXVikings til Samnanger!
Hadde me visst då kva me tok på oss, hadde det gjerne
ikkje vorte noko av, men heldigvis, det visste me ikkje!
Torsdag 13. nov tok TXVikings del på eit ope foreldremøte
mot rus. Fredag 14. om føremiddagen heldt dei foredrag
mot rus og mobbing for 7. – 10. klasse i gymsalen på
ungdomsskulen. Det var sterkt å høyra, på ein veldig illustrerande måte, om korleis narkotika gjer ein kynisk og
avhengig. Dei fokuserte på kva som skjer dei neste åra
når du begynner med narkotika. Som ein av dei sa:” Viss
nokon hadde fortalt meg korleis dei neste 7 åra av livet
mitt ville bli, og at eg kom til å mista alt, hadde eg aldri
prøvd!” Eit anna viktig innsteg var kva du skal gjera
dersom nokon vil gje deg narkotika (det er alltid gratis
til å begynna med…) Her var rådet eintydig: ”Kom deg
snarast mogleg lengst mogleg vekk derifrå!”
Fredagskvelden var dei på Friends – kyrkja sin årlege
rusfrie ungdomsfest – på Gjerde skule. Og det var her
det begynte å gå gale. Utstyret som dei skulle bruka var
ikkje tilfredstillande, og på kort tid måtte me skaffa nye
mursteinar som dei kunne knusa, og fleire lecablokker til
å stabla dei på. Då mursteinen vart levert, viste det seg at
det var feil dimensjon, og dei måtte til med vinkelslipar
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Takk, takk, takk!!!
I samband med TXVikings sitt besøk i Samnanger i haust, var det heilt utruleg å oppleva den
velvilje og innsats som mange bidrog med for
å få dette til å bli eit minne for livet for mange
ungdomar og vaksne med.
Her kjem lista:
Takk til:
-Frode og Kjell Odland for transport av utstyr!
-Amund Tveiten som støypte 200 murstein!
-Izmet Balic som lånte ut Lecablokker!
-Svein Tore Drevsjø for lån av hjullastardekk og
stokk m vekter!
-Anton Drønen for velvilje!
-Christoffer, Jostein, Knut Olav, Jan Martin,
Øystein, Stine, Jørgen, Martin, Joachim og Ole
Vegard som rigga og sprang og bar heile fredag
ettermiddag og kveld!
-Anne Tandstad som kjøpte inn varer, steikte 10
kg kjøtdeig og sto i kafèen heile kvelden!
-Tor-Atle Røen som heiv seg rundt og reiste til
Åsane og henta meir Leca!
-John-Einar Mjelstad for returnering av Leca.
-Byggeriet Åsane for utruleg velvilje!
-Jan Ove Haga for lån av tilhengar!
-Helge Skar for lån av vinkelslipar og tilhengar!
-Bjørn Sævild for lån av asfaltplater til golvet!
-Tor Jellestad for henting på flyplassen!
-Mary og Oddvar Herfindal, Kjersti og Alfred
Bruvik som ordna overnatting!
-Inge Aasgaard som tok ansvar for lysteknikk
og fotografering!
-Arild B Nielsen som stilte opp på førehand og
lånte ut subar og delefilter for at lyden skulle
bli bra!
-Konfirmantforeldre og andre vaksne som stilte
opp før, under og etter kvelden, med rigging,
vakthald og rydding!
-Ungdomsklubben Petit, Soul X og Bridgeklubben, som stilte opp med aktivitetar for ungdomane!
-Marit Kulild som lånte ut skulen med teknisk
utstyr!
-Sosialkontoret og skulane for godt samarbeid!
-Ungdomane som oppførte seg så bra!
(Neste år blir det nok eit litt mindre arrangement…. Men me håpar at mange vil koma likevel! Det er kjekt å laga noko til for dåke, ungdomar!)
I takksemd,

Brita og Hilde
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NattCup -08
10. oktober braka det endeleg laus!
Etter at me måtte utsetja den planlagde nattcupen i vår grunna dårleg
påmelding, klemte me altså til i oktober! NattCup -08 var eit samarbeid mellom All-Idrett og Soul X.
All-Idrett tok seg av alt et ”cuptekniske”, medan Soul X hadde ansvar for kafè, pauseunderhaldning
og andre aktivitetar. Samarbeidet
var så vellukka at det allereie er bestemt å gjenta suksessen til neste år.
Det blir altså nattcup i 2009 også,
og planen er at dette skal verta eit
fast innslag på haustparten!
Innsatsen frå deltakarane var heilt
fenomenal! Dei fleste hadde kledd
seg ut i meir eller mindre fantastiske
kostymer, og det var ikkje eit surt
fjes å sjå heile kvelden. Jentelaget
”Mammado Asjabbadabbadong”
stakk av med premiane både for
beste lag og beste kostyme! Elles
var det meir enn heiderleg innsats
frå alle dei påmelde laga, for ikkje
å snakka om heiagjengen! I pausen
var det m.a. madrasspolstra oppvisningskamp, limbokonkurranse og
andakt av Knut Walde. I kafeen
gjekk det unna med pizza og store,
gode bollar. Ungdomane oppførte
seg eksemplarisk, og det heile vart
ein einaste stor opptur! Nyt bileta
og meld dykk på neste gong NattCupen vert annonsert!
H.Aa.
Morten

Frå vinnarlaget: Laura, Amalie og Malene

Eirik

Ann

Krist

Siri og Line

Miriam

in

Jostein

Dag Olav
Renat

e

Sondre og Brede
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk Torill Hansen Kongsbakk heldt inspirerande tale på medarbeidarfesten i
kyrkja på Haga. Me treng eit fargerikt fellesskap i kyrkja, sa ho m.a.

mars

r

janua

februar

Gamle korgutar frå
Laksevåg gledde oss med
frisk song på ”Minnest du
songen” -kveld 7.mars

Sam

I slutten av mars, var det kompisleir
på Tysse-skulen. Simen kosar seg
i bassenget og Thord, Frida, Silje
Mari og Daniel (bak) hoppar på
”tjukkasen”. Elles var det pizza-baking og -eting, papirbretting, film,
bibelvandring og kompisgudsteneste
soving? og mykje anna.

mai

Konfirmasjon i
kyrkja på Ådland
4.mai. Ein flottgjeng på ein strålande dag!
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april

året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk I mai fekk me vitjing av den nye prosten vår,
Margrethe Holmboe Askeland. (th.) Ho er
Bjørgvin sin første kvinnelege prost,
og ei trivelg dame!

mai

juni

Alltid smilande og blid var også Cand.
teol. Jo Hedberg som var vikar for
soknepresten i sommar. Han fekk nokre
travle veker hjå oss, med mange gravferder.

juli

Ole D. Hagesæter går av som biskop i januar 09. Søndag 1. juni
tok han avskil med Midthordland prosti i ei gudsteneste, ei folkedansmesse i Os kyrkje. Etterpå var det festmåltid på kyrkjetunet
med helsingar og gåver til biskopen. Her held Audun Aase tale.

Gudsteneste på fjellet, er tradisjon i juni. To
veteranar på Nordviksæterstemna, Solveig
Røen og Bergit Tømmerbakk, saman med
Krista Lee frå Canada.
Oppstart av det nye konfirmant-året.
Hilde Aarvik opnar skattekista!

august
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk Orgelet (og organistane) feira
25-årsjubileum i Samnanger
med ein stor konsert med både
orgel, korsong og solospel.

septembe

r

r

be
o
t
k
o

Nattcup

Sam

Mykje
skjedde i
haust, les om
Friends, nattcup og Josef
andre stader i
bladet.

Friends

Josef

novembe

r

T.v.: Snart jul! Kompisane bakar
peparkarer i kyrkja på Haga. Astrid
Marie og Sara i aksjon.
Under: Lysmesse 1. søndag i advent.
Konfirmantane skaper stemning med
levande lys utanfor kyrkja på Ådland

desember
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26. okt: 6-åringane var for første
gong inviterte saman med foreldra
til ei eiga samling i Haga-kyrkja.
Her får Victoria N. Øien boka si.

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

KRO OG MOTELL

5652 ÅRLAND

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

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

OLINE

Blomar , kunst og gåver
Tlf. 56 58 79 00 Fax. 56 58 79 01

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599
Tlf. lager
Bjørkheim
56 58 77 30
Tlf. kontor
Eidsvåg
55 33 37 30

K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

KJELL HAUG
Lastebiltransport
56 58 62 76

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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SAMNANGER
DROSJEBILSENTRAL

Tlf. 56 58 78 65 - Mob. 479 09 315
SAMN. FYSIKALSKE INSTITUTT
Off. godkjent fysioterapeaut Geir Næss
Timebestilling 56 58 91 09

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

SAMNINGEN

Ting Samningen du også!
56 58 77 05

SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

PÅ TYSSEKAIEN - TLF. 56 58 63 32

TORALV SÆTERHAUG
Personløfterutleige
945 57 072 - 56 58 64 46

Transport og graving

SAFA-UTSALGET
5652 Årland
56 58 61 60

Tlf. 56 58 77 53

Mobil 99 55 29 29

K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

Avdeling Samnanger Telefon: 05555

Ope kl.:
09-21 (20)

Kyrkjebladet vil
ynskja lesarane sine
ei velsigna julehøgtid !

Telefon:
56 58 76 16

Korleis har du det...
Krisetelefon:
815 33 300
E-postteneste:
www.kirkens-sos.no
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EIGENTLEG?
Nokon å prata med når livet er som verst

Juleteikningar
Elevar frå 1.og 4.klasse på Nordbygda skule har laga desse fine teikningane

Marie

Sofie

Håkon

Amalie

Ronja

Lisa

16

Alexander

Ylva

Bendik

Rasmus

Emil

17

Sa
Lars Kristian

Nytt frå Aserbajdsjan
Ved foten av Kaukasusfjella har me samningar eit lite kikhol ut mot den store verda. Me støttar
nemleg Normisjon sitt arbeid der, og får jamnleg brev frå Rut Ingrid og Arne Bøe som arbeider der.
av dei første folka som vart kristne. Tradisjonen seier
at aposletlen Elias kom hit, og at den første kyrkja vart
bygd i år 74. Litteratur på udinsk hadde dei alt i 4-5.
hundreåret. Bibel også! Men muslimane brende alt som
var av skrive materiale. Heldigvis har dei funne det
særmerkte skriftspråket att i eit kloster i Egypt. Det har
heile 52 teikn, og liknar ikkje på vårt! No held dei på og
rekonstruerer skriftspråket, og set Bibelen om til udinsk.
Ei russisk-aserbajdsjansk-udinsk ordliste er alt laga, og
det er høgtid når det vert lese bibeltekstar på udinsk i ei
av dei gamle kyrkjene i området. Gjennom lange periodar med muslimsk og kommunistisk styre, har udinane
ikkje kunna praktisera kristendomen sin i særleg grad.
Mange har også gått over til islam. Dei siste udinske
prestane enda sine dagar i Sibir, så folk slutta både å
døypa ungane sine og halda gudstenester. Kyrkjene vart
stendgde eller nytta til andre ting. Men no har kristendomen byrja vakna til liv att hjå det gamle, kristne folket.
Kyrkjer vert restaurerte og nokre let seg døypa. Mange
har halde bibelhistoriane levande i muntleg tradisjon,
frå generasjon til generasjon, og gler seg no til å kunna
få Bibelen på sitt eige språk. Dette får også ”våre utsendingar” ta del i.

Seier me Aserbajdsjan, tenkjer folk flest kanskje på
korrupsjon, fattigdom og arbeidsløyse. På eit land der
folk flest er muslimar, og det ikkje er tillate med misjon.
Normisjon sine medhjelparar driv fleire ulike praktiske
hjelpe-prosjekt i landet, og har ikkje reist ut først og
fremst som forkynnarar. Dei driv arbeidet sitt gjennom
ein organisasjon som heiter Norwegian Humanitarian
Enterprise (NHE) og samarbeider tett med ein liknande
organisasjon i landet.
Når me får lesa breva frå våre kontaktar, utvidar biletet seg. Me får høyra om fantastisk natur, om utrulege
køyreturar på like utrulege vegar, om knallvintrar der alt
frys og herlege sumrar der hagane bognar med frukt og
grønt. Jau visst kan byråkratiet vera utan like, og problema mange for ”våre” folk, og visst er det mykje arbeidsløyse og elende. Men nettopp difor er det så bra å
kunna vera til hjelp her. Å sjå at folk gjennom små ”mikrokreditt-lån” kan skaffa seg eit levebrød, og å hjelpa
til med å byggja opp t.d. skular er verdifullt. ”Et liv med
verdighet” heiter eit av prosjekta NHE driv. Å hjelpa dei
aller fattigaste til ein leveleg bustad og til å kunna klara
seg sjølv, er grunnleggjande. Utdanningsarbeid er og ein
viktig del av NHE sitt arbeid.
Normisjon dreiv tidleg barneheim i landet, og no driv
dei eit stort arbeid for å hjelpa born på barneheimar
heim att til foreldra sine. For mange foreldre har måtta
senda borna ifrå seg p.g.a fattigdom. Dei driv også eit
mangfoldig landbruksprosjekt, som omfattar alt frå inseminering av kyr med norsk sæd, for å betra ku-rasen,
til produksjon av grønsaker, nøtter og honning. For ikkje
å snakka om fiskedammane som ”vår” Arne er med på.
Dette året har dei endeleg fått yngel til fiskeanlegga. Ein
av dei lokale oppdrettarane starta sitt eige klekkeri med
egg frakta frå eit naboland. No sym små fiskar rundt i
mange små kunstige ”sjøar” og skal skaffa eigarane sine
inntekter i si tid! Slik fiskeoppdrett er gamal tradisjon
i området, men var i ferd med å døy ut då Normisjonprosjektet rista liv i han. Det er typisk for desse prosjekta å gripa tak i noko som er der frå før, å så prøva å
gjera det betre. Kanskje dreiar det seg berre om å skaffa
betre lagring og distribusjonsnett for det som vert dyrka
frå før.

Vil du vera med og støtta misjonsprosjektet i Aserbajdsjan, kan du gje gåva di i kyrkja når det er ofringar til
prosjektet der, eller bruka gåvekontoen som står på s. 19.

Å lesa om det gamle Udin-folket har også vore spanande. Historikarar han funne spor etter dette folkeslaget
heilt attende til 2228 år før Kristus! Opphavleg var det
eit gamalt albansk krigarfolk, og Tor Heyerdal ville ha
det til at Odin var av Udin-ætt! Men i alle fall er det eit
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Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

Kontortid: tysdag -fredag: kl.10-14 Om du vil treffa presten er det lurt å avtala tid på førehand. (P.g.a. gravfederder
og andre oppdrag er han ikkje alltid til stades i kontortida.)
Telefon:
56 58 63 73 Fax. 56 58 65 01
Postadresse: Hagabakkane 1, 5650 Tysse

E-post: post@samnanger.kyrkja.no

Tilsette: 					

Telefon
E-post
Sokneprest: 		
Audun Aase Kyrkjel.kont. Privat 56 58 61 30
audun.aase@samnanger.kyrkja.no
						
Mobil 41 52 19 05
Dagleg leiar: 		
Olav Aarvik Kyrkjel.kont.Priv.56 58 64 15
olav.aarvik@samnanger.kyrkja.no
Leiar for ungdomsarb.
Hilde Aarvik		
40 42 99 33
hilde.aarvik@samnanger.kyrkja.no
Leiar trusopplæring
Brita Grastveit
47 46 61 55
brita.grastveit@samnanger.kyrkja.no
Kantorar:
Anne Lise og Eilert Tøsse 56 58 65 43
eilert.tosse@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenar, Haga:
Torill Moss		
56 58 77 70
Kyrkjetenarar, Ådland: Finn Moss		
56 58 77 70
Kyrkjegardsarbeidar:
Hans Tysse		
56 58 63 14
Kyrkjelydssekretær:
Britt Haukanes
Kyrkjelydskontoret britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no

Barnedåp

Alle medlemer av Den norske kyrkja får sendt ei orientering om dåpen straks kyrkjelyds-kontoret har fått fødselsmelding. Dåpssundagane vert kunngjorde på kyrkjesida og i kyrkjekalenderen. Elles er det berre å ta kontakt med
kyrkjelydskontoret.

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.

Vakttelefon

Dette nummeret kan du ringja når du må ha tak i prest i helgane og på kveldstid. Presten på vakt vurderer om den
lokale presten skal tilkallast, eller om vaktpresten skal koma. Tlf. 954 81 979

Kirken S.O.S .

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

Gjevarteneste

Ungdomsleiar-stillinga:
Konto: 3562 07 01910

Prosjekt Haga kyrkje:
Konto: 3562 17 0317

Prosjekt Aserbajdsjan :
Konto: 3530 21 38786

Prosjekt Zambia:
Konto: 3530 21 44204

Takk for gåver

til alle dykk som støttar oss med pengar til kontoane ovanfor, eller på blankettane som fylgjer med kyrkjebladet. Vert det
pengar att når utgiftene til kyrkjebladarbeid er dekka, går resten til kyrkjelydsarbeid.

Kyrkjeblad for Samnanger vert gjeve ut av soknerådet. Redaksjonsnemnd: kyrkjekontoret

Redaktør: Britt Haukanes
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Gudstenester i jula
Julaftan
kl.14.30
			
				
			

Familiegudsteneste - Ådland

Tema: ”Han er frelsar min” Luk.2,1-14
Song av Knut Inge og Linn Borgny Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

		kl.16.00
Familiegudsteneste - Haga
			
Tema: ”Han er frelsar min” Luk.2,1-14
				Song av Linda Gangstø-Nordbø
			
Skulemusikken spelar
			
Offer til Kirkens Nødhjelp
1. Juledag kl.12.00

Høgtidsgudsteneste - Ådland (Merk tida)

Tema: ”Jesus har vist oss kven Gud er” Joh.1,1-14
				Blåsargruppe tek del
				
Song av Marit Kristine Hisdal
				
Offer til UIO
Søn. 28.des kl.11.00		
Gudsteneste - Haga
				
Tema: ”Der det nye livet lever” Gal. 4, 4-7			
				Nattverd
				
Offer til kyrkjelydsarbeid
Nyårsaftan kl.23.15		
Midnattsmesse - Ådland
				
Tema: ”Årsoppgjer med Jesu blikk” Luk.13, 6-9
				
Søn. 4.jan. kl.11.00
Gudsteneste - Ådland
Kr. Openberringsdg.		
Tema: ”Jesus er for alle” Matt. 2, 1-12
				
Dåp Nattverd Offer til Israelsmisjonen

Julefestar
Mån.29. kl. 17.00

Juletrefest for born, Nordbygda grendahus

Søn. 28. kl.17.00

Julefest, Tysse bedehus

Laur.3. kl.19.00

Samlingsfest, Tysse bedehus

			Tale av Kåre Hellem
			Tale av Audun Aase

