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JOSEF – EIN KJERNEKAR OG EIN
MANN ETTER GUDS HJARTE
gjorde Josef nettopp det. Han stolte på Guds ord som vart
formidla til han gjennom ein engel i ein draum. Dessutan
var Josef glad i jenta si, i Maria. Han ville dela livet med
henne og vera der for henne.

«Då dei var farne, synte Herrens engel seg for Josef i
ein draum og sa: «Stå opp, ta barnet og mora med deg
og røm til Egypt, og bli der til eg seier frå! For Herodes
kjem til å leita etter barnet og vil drepa det.» Han stod
opp, tok barnet og mora og drog til Egypt same natta.»
Matt 2,13-14

Og då barnet var født og vismennene hadde vore på besøk
og hylla Jesusbarnet, så viste det seg på ny ein engel for
Josef i ein draum. Engelen oppfordra Josef til å rømma til
Egypt saman med Maria og Jesusbarnet. Og Josef gjorde
akkurat som engelen sa. Han nølte ikkje og drog same
natta. For han visste at Herodes var ein farleg mann. Josef
gjorde akkurat det som var nødvendig og som var Guds
vilje. Han stolte på Gud og gjorde det som mange fedrar
og mødrer må gjera i vår tid også: Verna barnet sitt, om
nødvendig ved å flykta til eit anna land.

Josef er éin av dei figurane som må vera med i julekrubba.
Samtidig høyrer vi ikkje så mykje om han i Bibelen.
Likevel må han vera med. For utan han vert det ikkje
jul. Utan han ville juleevangeliet ha eit tydeleg hol og
vera ufullstendig. Og utan Josef og hans støtte, omsorg
og empati hadde situasjonen vore nærmast uuthaldeleg
for den unge jenta Maria den gongen for meir enn 2000
år sidan.

Det verkar som om Josef var veldig lydhøyr for Gud. Han
visste også at Gud brukar ulike kanalar når han snakkar
med barna sine, også draumar. Det høyrest kanskje litt
spesielt ut for oss, men det finst mange vitnemål om
menneske, særskilt i den islamske verda, som har møtt
Jesus gjennom draumar.

Då Maria fekk vita av engelen Gabriel at ho var utvald til
å føda «Son til Den høgste» og den evige kongen Jesus
Kristus (Luk 1,32-33), sa ho dei kjende orda: «Sjå, eg er
Herrens tenestekvinne. Lat det gå med meg som du har
sagt» (Luk 1,38).
Vi les ikkje om at Josef sa noko liknande. Det er ikkje
mange Josef-ord som er overlevert til oss. Kanskje var han
ein mann av få ord? Uansett om Josef var ein pratsam kar
eller ikkje, så var han nettopp den mannen Maria trong
for å kunna vera Herrens tenestekvinne.

Josef var ein enkel tømmermann med integritet og
ryggrad, med gjennomføringsevne og offervilje. Ein
mann som sikkert levde godt med å stå bak andre, og ikkje
måtte vera den som var i sentrum og alt handla om. Men
han var ein person med tankar, haldningar og handlingar
som var påverka og prega av Guds ord og vilje. Josef var
ein mann som levde nær Gud, og som visste at Gud var
nær han. Han er eit forbilde for oss i trua på Gud.

På same måte som Maria, var Josef Guds utvalde tenar.
Han vart ein omsorgsfull ektemann for Maria og ein god
og trygg far for Jesus. Og: Han var lydig mot Guds ord,
på same måte som Maria. Han braut ikkje forlovinga då
han oppdaga at Maria var gravid. Då engelen fortalde han
at barnet i magen til Maria var av Den heilage anden, og
at det var Guds vilje at han skulle gifta seg med henne, så

Til han, tømmermannen frå Nasaret og til ungjenta Maria
kom Guds Son, Jesus Kristus. Han vart menneske i ei
tid som var vanskeleg for mange menneske. Han vart
éin av dei, éin av oss. For å visa oss at Gud og riket hans
er nær og midt iblant oss, der vi lever, bur og arbeider.
Han vart menneske for å komma med sin fred og hjelp
inn i alt vi gler oss over eller slit med, i kriser og på heilt
vanlege dagar.
Gud er ikkje fjern for ein einaste av oss, heller ikkje i
denne spesielle tida som krev mykje av mange menneske.
Også i slutten av året 2020 er difor vårt kall å leva nær
Gud og å lytta til han, som Josef gjorde. Og også i denne
tida kan vi igjen høyra den gode julebodskapen: I dag er
det fødd dykk ein frelsar. I ein stall. Midt iblant oss.
Eg ønskjer dykk ei god og velsigna julehøgtid.
David Vogel, sokneprest


Historien bak julesongane våre:

”Mary, did you know?”
I serien vår om julesongar og bakgrunnen for dei presenterer me med ein nyare julesong denne gongen.
Dei siste åra har det kome mange nye julesongar. Mange
er skrivne på norsk, men me har også fått mange engelskspråklege songar etter kvart. Denne gongen vil me ta med
ein slik song, «Mary, did you know?»
Songen er skriven av Mark Lowry (f. 1958) som mange
vil kjenna som ein av artistane som ofte har vore med i
Bill Gaither sine program.
Mark vart i 1984 beden om å skriva eit innlegg som skulle
vera med i eit juleprogram i kyrkjelyden hans. Medan han
arbeidde med dette, byrja han å tenkja på Maria og korleis
det var for henne å oppfostra dette barnet som ho forstod
var spesielt, ja, ei gåve frå himmelen. Lowry fortel: «Tan-

kane mine gjekk til stallen, og eg tenkte på den krafta,
autoriteten og majesteten ho vogga i armane sine. Dei
små leppene ho såg ned på, var dei same leppene som
hadde tala og skapt verda. Ja, han hadde til og med gjeve
liv til mor si.
Som me veit, sa Jesus seinare: Den som har sett meg,
har sett Faderen.»
Mark tenkte på alt han hadde hatt lyst til å spørja Maria om dersom ho sat framfor han, og slik vart denne
songen til.
Songen vart liggjande i heile sju år før Mark leverte songen til ein god ven, Buddy Greene, i 1991. Han skreiv
melodien til songen som Mark no har som fast innslag
på alle konsertane sine.

Maria, visste du?
Maria, visste du at barnet ditt ein dag vil gå på vatnet?
Maria, visste du at barnet ditt skal bera frelsarnamnet?
Visste du at sonen din skal gjera deg heilt ny?
Dette barnet som du fødde, skal atterføda deg.
Maria, visste du at barnet ditt gav synet til ein blind mann?
Maria, visste du at barnet ditt vil stilla stormen med si hand?
Visste du at barnet ditt har budd der englar bur?
Når du kysser kinnet hans, du kysser sjølve Gud.
Den blinde ser, den døve høyrer, dei døde skal stå fram,
Den lamme går, den stumme syng sin lovsong til Guds Lam!
Maria, visste du at ditt gutebarn er skapar av all verda?
Maria, visste du at ditt vesle barn ein dag skal alt regjera?
Visste du at barnet ditt er Himmelkongen rein?
Det barnet som no søv hos deg, er Herren, «Eg er!»
Tekst: Mark Lowry, mel.: Buddy Greene, til norsk v. Anlaug Røen Hauge



Haga kyrkje 25-år
«Kyrkja er så nydeleg - Eg forstår nesten ikkje korleis me har klart det!»
Dette vart sagt på vigslingsdagen for Haga kyrkje 5.
februar 1995. – ikkje av arkitekt Helge Hjertholm eller
soknerådsleiar Odd Mørkve. Ikkje av prest Audun Aase
eller ungdomsprest Svein Høysæter heller – og ikkje av
leiar for kyrkjesamskipnaden Hilde Aarvik. – Nei, dette
var det ei av sølvjentene som sa til Bergens Tidende. Det
var to slike sølvjenter som vart intervjua - Ella Bruvik
og Borghild Sjursen, begge godt opp i åra. Dei to hadde
vore med å starta kyrkjeforeining i 1944 og held fleire
store basarar og skaffa pengar til å kjøpa inn kyrkjesølv til
den nye kyrkja alt i 1947. Kyrkjesølvet vart nytta når det
var gudstenester i Tysse bedehus. Denne «mellombelse
løysinga» dei kalla det, kom til alt i 1919 – i påvente av
at den nye kyrkja skulle koma. Dei hadde alt venta nesten
30 år då sølvet vart kjøpt, og måtte altså venta 48 år til
før dei såg sølvet i bruk i ny kyrkje! Dei andre sølvjentene hadde ikkje overlevd så lenge at dei fekk det med
seg. De forstår at det ikkje er gjort på ein mannsalder å
få bygt ei ny kyrkje.

i gang. Året etter vedtok kommunen å byggja ut med ein
barnehagedel og det var gjeve grønt lys for byggjestart,
men ikkje løyvd pengar. Eg hugsar enno frustrasjonen til
mor mi som sat i kommunestyret på den tida.

– På den tida dei først ynskte å byggja kyrkje på Tysse, var
vegen til Ådland lang. Ikkje hadde alle bilar og ikkje var
vegane så greie heller. Mange brukte framleis båt til kyrkje.
No kan me kanskje tenkja at det ikkje hadde vore
naudsynt med ei kyrkje til her i bygda, - eit kyrkjelydshus attmed den kyrkja me alt har, kunne kanskje vore
eit alternativ? Då må me ikkje gløyma at dei som skipa
kyrkjeforeining og dei som gav gåver, hadde gjort ein
innsats for eit kyrkjebygg på «hi sida av fjorden». I årevis
var det dette dei arbeidde for. Sjølvsagt måtte det verta
kyrkje! Og me er glade for bygget som står på Haga no,
- allsidig, lyst, fint - og varmt. Me treng ikkje vera redde
for at kuldegrader og vind skal gjera at me ikkje greiar å
halda varmen oppe. Me har store og små rom som passar til store og små aktivitetar, og me kan dekka og eta
nett kor tid me vil.

Arkitekt Helge Hjertholm teiknar og forklarar
til byggenemda hausten 91.
Det gjekk nokre år, og så i 1982 vart Kyrkjesamskipnaden skipa og tomten overdregen til dei. No trong ein
både sølvjenter og gullgutar, for no skulle dei skaffa
pengar til å byggja kyrkje sjølv! (Alfred Bruvik, Ada
Haugen og Audun Storaas var mellom dei som var med
i starten her.) Det vart auksjonar og lotteri med kunst og
antikvitetar. Flotte gevinstar med både kunst, handverk
og antikvitetar og med Gunnar Bruvik som underhaldande auksjonarius. Både Tysseskulen og Grendahuset
vart teke i bruk til arrangement til inntekt for kyrkja.

Det var ikkje berre BT og Samningen som skreiv for
25 år sidan. Avisa Vårt Land hadde fokus på at det var
fabrikkeigaren og folket som bygde kyrkja saman. Og
det gjekk det nok an å seia. Det var nemleg ikkje berre
sølvjenter her, men minst ein gullgut også. Då eg var eitt
år gamal i 1962, gav Alfred M. Bruvik, bestefar til «vår»
Alfred, 250 000 kr. til nytt kyrkjebygg på Tysse. Det var
uhorveleg mykje pengar på den tida – rundt 3 millionar
omrekna i vår pengeverdi iflg. tabellar som viser slikt.
Dei byrja leita etter tomt og til slutt kom kommunen opp
med tomta kyrkja står på no. Ikkje heilt på Tysse og ikkje
heilt knall begeistring slik med ein gong – men arkitekt
Hjertholm vart etter kvart engasjert og planarbeidet kom


”Den må vel kunna brukast som messehakel i den nye
arbeidskyrkja!” sa auksjonarius Gunnar Bruvik om
dei fine hekla gardinene og servietten.

Og så var det renter på den tida! De som er gamle hugsar
kanskje kva det var? For så store pengar kunne veksa
godt, og ein vakker dag stod det faktisk 3 millionar på
bankboka til samskipnaden. I tillegg løyvde kommunen
400 000 kr til kontordelen av bygget i 1991 og sa dei
ville ta på seg drifta. Same summen støtta også staten
opp med seinare. Så vart det byggjestart og grunnsteinsnedlegging 11. oktober 1992. Med biskop Per Lønning,
blåsarar og song på ein skikkeleg regnversdag. Men trur
du ikkje sola glimta til og skein på dei frammøtte. Dette
har me dokumentert på film, med konfirmantar som kjem
syngjande gjennom sølepyttane og ein heil flokk samla
på kyrkjetomten/golvet med altarbord og biskop som
støyper i svart prestekjole.

I september flytta dei tilsette inn på kyrkjekontoret, og
så fekk me ei stor gåve frå Safa, til altar, preikestol,
døypefont og kneleskamlar som vart laga på Heggland i
Rolvsvågen etter arkitekten sine teikningar. Ein stolaksjon
i heile bygda gjorde at me fekk kjøpt inn stolar.
Alt kom så vidt på plass til vigslinga 5. februar 1995.
At kjøkkenet var utan innreiing og ungdomslokalet var
uferdig, gjorde ingen ting. Me hadde bygd kyrkje! Dei
rekna kostnaden til 6 millionar inkl. dugnadsinnsats. Så
har me laga kyrkja ferdig litt etter litt av innsamla midlar.
Nokon gav kross til å ha på taket og nokon gav pengar
til altarbilde, nokon har gjeve ting dei har laga og nokon
har gjeve blomar som trua med å trengja dei ut or stova.
Og mange har gjeva av tida si til dugnadsarbeid. Me har
framleis nokre få gjevarar i fast gjevarteneste for kyrkja,
og har kjøpt både asfalt og lyd-anlegg for slike pengar. No
er det kyrkjeklokke som skal på plass når me får pengar
nok. Og så har me lyst å utvida kjøkkenet, så det vert
neste store prosjekt.

Biskop Per Lønning støyper den fyrste steinen ved
grunnsteinsnedlegginga 11.okt. 1992.
Ved årsskiftet 93 -94 var det tett hus, og på Hagadagane
1994 hadde me det første arrangementet i kyrkja. Det var
barnekunstutstilling og auksjon, -kanskje for å få råd til å
kjøpa fliser og slikt…. Etter det vart mykje gjort på dugnad – «Veldig mange har lege på kne for å få dette bygget
ferdig,» sa Inge Aasgaard etter månader med fliselegging
med ulike dugnads-grupper. Pensjonist Trygve Aadland
var fast dugnadsarbeidar to gongar i veka gjennom ein
lang periode. Svein Høysæter var gjerne med han og etter
kvart fekk me ein «tiltaksarbeidar», Ronny Gjerde, som
var veldig nevenyttig og fekk til det meste. «Me hadde
ikkje klart det utan Ronnyen» stod det i Samningen.

Her er frå vigslingsdagen. F.v. Den gong sokneprest
Audun Aase, soknerådsformann Odd Mørkve og
tidl. sokneprest. Leif Einarsen.
Når me no har brukt dette huset i 25 år, kunne me sagt
noko om kva som ikkje fungerer og har gått gale også,
- men det høver seg ikkje i eit jubileum.. – Det me først
og fremst tenkjer på etter desse 25 åra, er takksemd.
TAKK til kommunen og opplysningsvesnet sitt fond, til
sølvjenter og gullgutar og alle som har vore med og gjort
at me kan ha ein så fin plass for å gjera så mykje kjekt!
Mange av dei som kjempa på og arbeidde fram huset
er borte no, – men eg er sikker på dei hadde gleda seg
over å sjå den myldrande aktiviteten det er i kyrkja både
i helg og virke. Me er klare for 25 nye år, og håpar at
kyrkja framleis vert fylt av små og store, unge og gamle
i fargerikt fellesskap.
Britt Haukanes
(Skrive til jubileumsfesten som vart avlyst for 2. gong
grunna koronatiltak)

Ove Aasebø, Helge Kvernes, Brynjulv Hernes og Inge 
Aasgaard legg fliser.

Juledag i gamle dagar

Sjølvsagt var me i kyrkja første juledag i min barndom. Alle var det. Eg veit ikkje ein gong om det
skjedde noko i kyrkja julaftan den gong, det var
uansett juledag som talde.

Eg meiner å hugsa at me ofte enda oppe på galleriet,
det var mange sitjeplassar der før nyeorgelet kom.
Galleriet hadde, og har, også dei beste plassane i heile
kyrkja, spør du meg. Heilt framme er det kremutsikt
til halve kyrkjelyden, preikestol, prest og altertavle.
Der kunne du også leika deg med tanken på kva som
ville skje om du for eksempel hadde hatt med deg
eit glas vatn og tømt det i hovudet på dei som sat
rett under deg.

Ein slik dag vart det gjerne fullt i kyrkja. Men til
slutt hadde alle funne seg plassar. Den høglydte
summinga av god jul-helsing tagna. Folk sat stille
og kjende på høgtid og julefred. Reknar eg med.
For me i vår familie var ikkje komne enno. Me kom
hastande bortover vegen og kjende meir på julestress
enn julefred.

Men det var berre dei fremste plassane på galleriet
som hadde desse kvalitetane. Lenger bak snakkar


som skulle vaskast og tørkast og setjast på plass. Og
alt slikt tok sjølvsagt damene og jentene seg av, me
snakkar trass alt om gode, gamle dagar her. Men det
hende at bestemor letta på døra og spurde om einkvan kunne gå og finna eit par stolar eller ein benk.
Då reiste onkel Knut seg. Han visste inderleg godt
kven einkvan var.

me om dei verste plassane i kyrkja. Der såg ein ikkje noko som helst. Me som praktiserte Ådlandstid
hamna gjerne der. Måtte sitja dønn i ro heile den uendelege lange høgtidsgudstenesta. Eg måtte klumhalda
på låra for å få beina mine til å halda seg i ro.
Det som vart sagt under høgmessa var stort sett
gresk for vesle meg. Men heldigvis hadde kyrkja alt
den gong funne ut det alle radiostasjonar har innsett
no, at ein må stykka opp pratinga med å spela låtar,
eller syngja salmar då, i dette tilfellet. Og sidan me
her snakkar om gamle dagar, var det gode sjansar for
at også «No koma Guds englar» stod på spelelista. I
gode gamle dagar fuska dei heller ikkje med versa,
så då song dei også det som startar med «Der ute er
jordi so isande kald». Av ein eller annan grunn syns
eg alt som unge at akkurat den linja er uendeleg fin.
Ei iskald jord er også lettare å sjå føre seg juletider
enn sauegjetarar på grøne bøar. Makelause Elias Blix
var flink slik, han leika fram kvardagsord og gjorde
det meste heimleg og kjent.

Bestemorsstova er sjølvsagt i huset enno. Mykje
av møblane også. Og ikkje minst er eg den heldige
eigaren av bestemor sin julelampe. De hugsar dei
kanskje, dei runde lampane som var slik laga at
varmen frå lyspæra gjorde motivet på lampen levande, fekk for eksempel Niagarafossen til å renna.
På bestemor sin lampe er motivet kyrkje, slede og
julestemning. Og når lampen har stått på ei stund
begynnar det å snøa. Det er ikkje til å tru. Og det
vert ikkje jul utan.
Eigentleg vert det ikkje jul utan lukta som var i stova
juledag heller, lukta av sigarrøyk. Som de veit luktar
sigarrøyk like himmelsk godt som sigarettrøyk luktar
vondt. Og juledag var det sigarlukt i bestemorsstova.
I mitt hovud tok i alle fall bestefar seg ein sigar. Det
gjorde nok onkel Knut også, kanskje onkel Sigurd
og. I alle fall var dei mange nok til at deilig sigarlukt breidde seg i stova, og vart fornya gjennom
dagen. Å, kor eg saknar den lukta! Og nei, løysinga
er slett ikkje så enkel som at det berre er å kjøpa
seg ein boks «Sorte mand» og dampa i veg. At far
i huset sit krumbøygd over spybøtta vert det ikkje
julestemning av. Nei, det eg treng, det eg gjerne vil
leiga rett og slett, er ein mann som kan koma heim
til oss juledag og sitja litt anonym i bakgrunnen og
kosa seg med sigarar frå morgon til kveld. Nokon
som melder seg?

Juledag var elles ein litt vanskeleg dag for oss ungar
før, er det forhåpentlegvis enno. Ingen andre dagar
hadde ein slik lyst til gå ut og møta andre ungar,
visa fram julegåver, eventuelt prøva nye ski eller
skeiser. Men akkurat denne dagen hadde ein ikkje
lov til det. Fortærande! I vår familie våga me i alle
fall ikkje å gå ut, utanom i kyrkja då, for me vaks
opp med skrekkhistoria om korleis det gjekk då ein
av onklane våre, var det ikkje onkel Trygve då, stal
seg ut ein juledag. Han hadde fått seg snabelskeiser
til jul, og sidan stålisen låg innbydande og blank på
fjorden, lurte han seg ned for å prøva dei. Det gjekk
sjølvsagt som det alltid går i historier med moral,
onkel Trygve hadde ikkje før fått skeisene på, før han
snubla og deiste i isen. Så han kom grinande heim
med diger kul i skallen, julehorn må vita.

Svein O. Aadland

Det som var bra med juledag i min barndom, var
at me var oppe hos bestemor og bestefar, i huset eg
bur i no. Stemninga i stova er eit fint minne. For der
sat bestefar, onklane mine og papen rundt det vesle
runde salongbordet og prata, medan eg sat på golvet
og leika med noko eg hadde fått til jul. Det er slik eg
hugsar det. Søster Aase hugsar det slett ikkje slik. For
ho var jente, så ho var på kjøkenet i lag med bestemor,
mammo og tantene. Heile dagen var det måltid som
skulle lagast til, mat som skulle takast vare på, kjørel

Teikning av
Marijke Strømmen
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KLARER DU Å LØYSA KRYSSORDET?
KVA pleier vi sei til kvarandre på julafta?
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Svar: Storm, høyblokk, midtpunkt, skråsikker, radio, speilbilde, tenke utenfor boksen, lese mellom linjene, kavringer, tiger, Norge på langs, bølgeskvulp, barn i magen, nedoverbakke, etterpåklok, høglytt,
småsøsken, kantklipper, ein mellomting, Tokyo, gitar, halvspist, hvetebakst, baklengs salto, gå over streken, Mo i Rana, rundkjøring, lesehjørne, vidunderlig, knekkebrød.
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I mars laga Kompisane fine teikningar som
skulle pynte kyrkja til 25-årsjubileet. Desse
har vorte hengande og pynta kyrkja sidan
då, og her kan du sjå 3 av dei.
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Teikna av Vibeke



Teikna av Håkon

Jula for nesten 100 år sidan
SLIK MINNEST EG BARNDOMMENS JUL I HISDALEN
grisost, smult og sylteflesk. Bog, skinke, sideflesk og
griselabbar blei salta ned. Me ungane var med i arbeidet
etterkvart som me vaks til.

I Samningen kunne me for nokre veker sidan sjå eit
familiebilete av 5 generasjonar. Tippoldemor på biletet
var Hjørdis Hesjedal. Ho fylte 98 år i mai dette året, og
kan såleis sjå tilbake på fleire år enn dei fleste av oss.
Hjørdis hugsar mangt og mykje frå eldre tider,- heilt
tilbake til då ho var lita jente og vaks opp i Hisdalen.

- Hugsar du noko spesielt som du var med på?
Ja, eg hugsar godt då eg var borte i bekken å vaska og
skrapa tarmar til pølselaginga. Det var eit kaldt arbeid. Eg
vart så kald på nevane av vatnet i bekken, så det var ikkje
så kjekt arbeid. Men det var heilt vanleg at me ungane
fekk i oppgåve å gjera det me kunne klara.

Eg var innom til henne nyleg for å få ho til å dela med
oss tankar om slik ho hugsar jula i sin barndom og
oppvekst.

BAKING
-Kva med baking til jul?
Me baka flatbrød og julelefse. Av småkaker laga me
smultringar, krumkaker og kanskje nokre slag til.
PYNTING
- No for tida pyntar mange mykje til jul med glitter, lys
og stas både utomhus og inni huset. Kva hugsar du om
pynting for 90 år sidan?
Me pynta i gangen, ute på trappa og i sjølve tunet. Det
var helst granbar og kvistar me brukte. Far, og som oftast
i lag med nokon av oss borna, henta juletre i skogen.
Det var alltid stas når juletreet kom heim,- frakta på
slede. Det vart sett i skykkja, og stod der heilt fram til
julekvelden. Heime hos oss kom ikkje juletreet inn i stova
før om julekvelden.
Å GJERA JULEREINT
- Kva med vasking?
OM JULEFØREBUINGANE VÅRE

Visst var det vasking! Husvask først og fremst. Det blei
skura og vaska både vegger og golv. Kjøkkenskåp og
skuffer også. Og me i familien: mor, far og 8 barn skulle
vera nybada julekvelden. Og me skulle ha fine og reine
klede alle saman. Eg trur ikkje me heilt tenkte over kva
omtanke og arbeid det var for foreldra våre at me alle
skulle pyntast i finklede til jul.

- Korleis var tida før jul heime på garden der du vaks
opp?
Det var travle veker før jul og mykje arbeid med
å få den tradisjonelle julematen klar. Det var ikkje
som no at me går på butikken og kjøper det meste
ferdig. Me hadde både sau, kyr og gris på garden.
Av grisen fekk me den mest vanlege julematen.
Så i god tid før jul var det tid for griseslakting. Det var ein
heil seremoni. Karane i Hisdalen gjorde bytesarbeid og
hjelpte kvarandre når det var slaktedag. Me måtte passa
godt på at me ikkje slakta når det var fjære sjø. Gjorde
me det, var det nesten uråd å få busta av grisehuda!
Det var eit heilt arbeid med slaktinga og det som fylgde
med i dagane etterpå med å laga både pølse, blodpølse,

JULEHANDEL
- Kva minnest du om julehandling?
Det var lite kjøping av julegåver. Men far min var alltid
å handla inn matvarer til jul. Då tok han ”julekipa” på
ryggen og gjekk ned til Ådland. Det var vesle julaftan.
Den dagen hadde Aksel Kvale butikken open til langt på
kveld. (Han var før si tid!)
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- Var du stundom med til Ådland på julehandel,
Hjørdis?

bomullsstoff og pynta med band og kroklisser.
Julekvelden var slutt når småsøskena mine eller eg sovna
i stova. Då tende mor eit stort lys som skulle brenna natta
til 1. juledag, heilt til me borna kom stille ned trappa om
juledagsmorgonen for å seia høgtideleg til mor og far:
God Jul!

Eg kan hugsa spesielt ein gong, og det som eg hugsar best,
var heimatturen. I ei hand hadde eg eit spann med sirup.
I den andre handa bar eg eit oljespann (olje til lampane)
OG med full sekk på ryggen, var børa så tung at det ikkje
var snakk om å gå snarvegen opp liane slik me vanlegvis
gjorde. Me måtte fint gå den vanlege vegen og det var
langt. Det var ein tung og slitsam tur!

ROMJUL I HISDALEN
- Kva gjorde de i romjula?

JULEKVELDEN

Me gledde oss alltid til romjula også. For det første var det
den tradisjonelle julefesten i Stolpane skulehus. Læraren
vår, Andreas Røen, stod for den festen. Programmet var
opplesing, juleleikar og juletregang. Så fekk me borna
varm kakao og ein spennande pose. I den kunne det vera
bolle, appelsin og ein liten sjokolade.
For det andre gjekk me på besøk til kvarandre i
romjula.
Kven gjekk til kven, spurde eg. Alle gjekk til alle!
Tradisjonen var slik at alle som hadde skuleborn, inviterte
til besøk. Viss det var skuleborn i 5 hus i Indre Hisdal,
blei det alt i alt 5 besøk for alle.
Desse besøka såg me alltid fram til sjølvom det ofte var
styggever og snøkavar! Me ”inspiserte” kvarandre sine
juletre og fann ut kven som hadde det finaste treet! Me
hadde juleleikar i desse besøka, og me fekk kakao og
bollar.

- Korleis hugsar du sjølve julekvelden?
Det var den leeeengste dagen i året!! Mor og far skulle
gjera ”allverden” før ”julekvelden begynte”, sa me ungane
oss imellom. Alt og alle skulle vera reine, ekstra kosta
og reingjort hos dyra, særdeles godt dyrestell og dyra
fekk dessutan ein ekstra godbit. Inne på kjøkkenet skulle
festmaten vera klar. Det blei nesten kvelden før far bar
juletreet inn. Han hadde ein heiagjeng av ungar rundt
seg som strålte om kapp med juletrelysa som etterkvart
blei tende. Det var små talglys som stod oppi ein haldar
m/ klype. Annan pynt på juletreet var flagg, julekuler,
heimelaga lenker og julekorger og spyd i toppen! Du
verden, kor herleg alt var! Me gledde oss ubeskriveleg!
Far hadde ein stor huspostill. Når alle var sett seg til bords
og var stille, tok far fram huspostillen og las juleevangeliet
med klår og høgtideleg røyst. Både store og små sat
andektige og lydde etter. Det var viktig for far og mor at
me borna visste at me feira jul for å minnast Jesu fødsel.
Me gjekk rundt juletreet og song dei kjære og kjente
julesongane våre.

TAKK FOR PRATEN!
Tusen takk, Hjørdis, for det gode innblikket du gav oss
om julefeiring og tradisjonar for ca 90 år sidan! Det er ein
stor rikdom å ha menneske mellom oss som kan formidla
både om kvardag og fest frå ei faren tid. Om Hjørdis kan
det verkeleg seiast at ho framleis lever på gode og glade
minne frå si barndoms jul som var i dei harde 30- åra.
					
Berit Hernes

-Kva stod på menyen den kvelden?
Det var lutefisk m/ lefser. Me kjøpte tørka fisk (far stod
sjølv for luting og utvatning), og det var alltid nakkafisk.
Den var best og til jul skulle det beste kjøpast.
- Kva med pakkar?
Me hadde ikkje mykje pakkar, men alle fekk nokre kvar.
Spenninga var like stor då som no. Men innhaldet i
pakkane var ulikt før og no. I vår barndom fekk me oftast
heimelaga ting som t.d. vottar, labbar, genserar, bukser
og skjørt.
-Hugsar du spesielle gåver som du fekk?
Ja, den gåva eg fekk hos gudmor mi, Synneva, var det
alltid spenning med. Eg visste kva det var,- det var som
regel eit forkle som Synneva hadde sydd. Men forklea
var alltid så fine. Dei var sydde av fint og fargerikt

Bilete av Hjørdis i ungdommen.
11

Ein liten jule-prat
Det er tysdag og i Haga-kyrkja har konfirmantane
hatt kro. På kroa hadde me besøk av Bjørn-Arne
Tveit som fortalde om sitt møte med Jesus. Solveig og Thea takka ja til å ha eit liten jule-prat
etterpå.

altså, legg ho til. Det seier Thea seg einig i. Det er
dei me er med og gjer gåver til. I tillegg gjer Thea
gåve til born i familiar som har mindre å rutte
med, ein dugnad som heiter «God jul, lille venn».
- Kvifor feirar me jul?

- Kva er det første de tenkjer på når de høyrer
ordet jul?

Me feirar jul for å feira at Jesus vart født i Betlehem. For å feira Han så pyntar me med lys og
stjerner.

Pinnekjøtt, svarer dei i kor og så ler dei. Etter å
ha tenkt litt meir så supplerer dei også med gåver,
kanskje snø og fri frå skulen. Dei er begge einige i
at det er godt å få slappe av litt i jula samtidig som
dei har mange tradisjonar. Begge startar julafta
med julefilmar og seriar som går på TV som «Tre
nøtter til Askepott». Dei har også graut med mandel i. Dei set opp treet vesle-julafta og Solveig og
familien har tradisjon for å gå ut i skogen for å
finna treet.

- Kva gledar de dykk til med jula?
Pinnekjøt og gåver, er svaret. Men når eg spør kva
dei ønskjer seg, svarer dei veit ikkje… Etter ein
pause svarer Thea at ho ønskjer seg AirPods og
kanskje klede. Solveig seier seg einig i at ho ønskjer seg klede. Uansett er det kjekt å bli overraska
og det er også veldig kjekt å gje gåver!

- Kven er det de held jul saman med?

Takk til dei som tok seg tid til ein liten jule-prat!
					
					
Julie L.V.

Solveig svarer familie og venner. Dei næraste

To glade jenter: Solveig Oldervoll og Thea Kjeilen Grønlien.
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året som gjekk - glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk -

januar

I januar var det tårnagentar i kyrkja.
Dei utforska kyrkjene for symbol og
skattar, hadde skodespel og måla fine
bilete som vart brukt i gudstenesta.

3.februar starta den dyktige
musikaren Torgeir Kinne
Solsvik som kyrkjemusikar
her i Samnanger.

febru

ar

I mars skulle det vore
25-års-jubileumsfest
for Haga kyrkja, men
denne vart avlyst pga.
korona, så her sit Bob
festkledd, men veldig
lei seg. Men han er
ved godt mot og håpar
på bedre tider.

s
r
a

m

I slutten av februar var det kyrkjelydshelg oppe på
Wallemtunet, noko som var kjekt for både store og små.
Det var kjekke aktivitetar, masse snø å boltra seg i, kro og
fine andakter med song og musikk.
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glimt frå året som gjekk- glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk -

april

Då alt vart stengd ned, måtte me tenka nytt i korleis me kunne ha dei ulike aktivitetane i kyrkja, så f.eks. i påska vart
det Drive-in-gudsteneste (i samarbeid med Fusa) på Ådland skirtorsdag og påskesøndag, der ein kunne sitje i bilen og
høyra gudstensta. Kyrkjene vart også pynta til påske, og det vart gjort opptak av påskegudstenestene for palmesøndag,
langfredag og påskedag, som vart lagt ut på sosiale media.

i

ma

juni
juli

7.juni var det Nordviksæter-stemne ved enden av Fitjavatnet.
Trass i litt dårleg vær, møtte fleire opp, og det vart både song
og musikk, fin andakt og grilling oppe på fjellet.
19.juni held Frode Skag Storheim nydeleg nasjonalromantisk flygelkonsert for oss i Haga kyrkje.

r
e
b
m
septe
st

u
aug

19. september fekk konfirmantane våre endeleg konfirmert seg. Det vart sjølvsagt med korona-restriksjonar,
men konfirmasjonsgudstenestene vart live-strema på
kyrkja si Facebook-side, slik at dei som ikkje fekk plass
i kyrkja kunne følge med også.
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glimt frå året som gjekk- glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk -

Den 4.oktober var det 50-årkonfirmantjubileum. Det var ein
fin liten gjeng som møtte opp og hadde feiringa.

oktober
Den 3.oktober fekk me besøk av Norheimsund og Øystese
ungdomskor. Gjennom song, musikk, tekstlesing og bilete vart påske-bodskapen fortald på ein fin måte. Marte
Nytveit Hauge, utflytta Samning, var med og song solo.

17.-18.okt. hadde
5.klassingar frå
Kompis leir i
Haga-kyrkja, der
dei gjorde mykje kjekt. På
søndagen
hadde dei
førebudd eit
skodespel til
teksten i gudstenesta.
(øvste bilete).

november
desember

Den 3.nov. var det barnefest i Haga kyrkje for å
feire at kyrkja blei 25 år. KingSing var med og song,
og det var kjekt opplegg for borna, sjølvsagt med
korona-restriksjonar. På bildet ser du trusopplærar
Kristi Mjelstad, Jonatan som fylte 2 år denne dagen,
og pappa og prest David Vogel.
Om søndagen hadde me planlagd gudsteneste med
fest-samling etterpå og m.a. biletframvisning frå åra
som var gått, men fekk diverre ikkje gjennomført
dette pga. strengare restriksjonar, så festen vart avlyst endå ein gong.. Men veldig bra at borna fekk ha
bursdagfest då! :-)

I slutten av november byrja opptaka til den digitale adventskalenderen
som me har laga. Her ser de opptaket av når Sara, Håkon og Sofie syng
til 15
lystenning av dei 4 adventslysa. (Borna er frå same ”kohort”)

SamZam-prosjektet i koronatider
2020 har vore eit annleis år, også i Zambia. Sjølv om smitten tilsynelatande ikkje har råka det afrikanske kontinentet
like hardt som oss, har det likevel vore iverksett restriksjonar på sosiale samkome, og total nedstenging av skulane i
ein periode. Smittetala er mellom anna upålitande på grunn
av at folk ikkje har råd til å oppsøka helsevesenet, og ein
veit difor ikkje kvifor dei døyr.
Me er takksame for at ingen elevar, lærarar eller andre
tilknytta skulen vår, Samnanger Faith Academy, har vorte
smitta så langt!
Lærarane våre har vore på «ration money» som alle andre
lærarar i Zambia under nedstenginga. Det tyder at dei har
fått om lag 25% løn. Våre lærarar har fått 100 kwacka (ca
50 kr) meir i månaden enn sine kolleger ved andre skular.
Det er dei svært nøgde med, sjølv om me slit med å forstå
korleis dei kan overleva med så lite. For prosjektet sin del
har dette likevel vore heldig, då me ikkje har fått samla
inn pengar til dei på same måten som me plar, gjennom
kyrkjeofringar, konfirmantinnsamling, loppemarknad
på skulen, julekonsert og andre enkeltaksjonar. Dette er
sjølvsagt kritisk for heile drifta, men me håpar og bed om
at det skal gå rundt. Det hadde ikkje vore mogleg for oss
å betala ut full løn. Men, me lyt betala husleige, og den
er ikkje redusert.
Det verste med nedstenginga er sjølvsagt at elevane ikkje
har fått undervisning. Det er ikkje mogleg med digital skule
i Zambia. Å eiga ein PC er berre ein draum for dei fleste.
Sjølv om alle elevane våre får opplæring i «IT science» i
sjuande klasse (det er obligatorisk) har skulen berre ein
PC. Difor må lærarane anten teikna tastatur og skjerm på
tavla, eller visa elevane på den eine PC-en .
Då skulane opna igjen i Zambia, var det først berre sjuande,
niande og tolvte trinna som starta opp. (SFA er «Primary
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School», og har berre dei sju lågaste trinna.) Dette er
dei trinna som har eksamen. I starten var alle lærarane
inne og jobba nokre timar kvar i sjuande klasse, men
det vart for oppstykka, så dei laut gjera endringar. Frå
1. september starta alle elevane og lærarane opp igjen,
men lønene er framleis berre 50%, også på vår skule.
Så lite me likar det, lyt me følga dei lokale tilhøva, om
ikkje anna fordi det er det me har råd til no.
Turen som var planlagt frå Samnanger til Zambia i sommar måtte diverre også utgå, men me håpar det skal bli
mogleg igjen i 2021. Det var planen at kvar turdeltakar
skulle ta med ein utrangert PC til skulen, men no må
dei venta enno lenger! Desse turane har vore viktige
for å bygga relasjonar og følga opp arbeidet dei lokale
gjer. Det er også spennande å koma så tett på ein annan
kultur, og kjekt med ein annleis ferietur med minner
for livet!
Framleis har me rundt 200 elevar frå dei aller fattigaste
familiane ved SFA. Dei er heilt avhengige av pengane
me sender for å driva skulen. Difor oppmodar me om
å gi ei ekstra gåve til jul til dette prosjektet, slik at me
kan halda hjula gåande også i 2021.
Det er mogleg å kjøpa julekort med bilde og ei helsing,
der ein gir 200 kroner til prosjektet, og eit kort til den
som er mottakar, med teksten: «Julegåva di i år er 200
kroner til SamZam-prosjektet.»
Sjå også den digitale adventkalenderen til Samnanger
kyrkjelyd! Der kjem det ei helsing frå SFA til alle i
Samnanger.
Takk til alle dykk som støttar SamZam- prosjektet!
Riktig god jul til kvar og ein!

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
Tlf. 56 58 90 40
www.faginnredning.no

vera av dei beste julegåvene å få!

VI TRENG
FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å
utvikle deg? Kvart år svarar vi samla
kring 200 000 samtaler via telefon
og internett, likevel er det ein av
tre som ikkje får svar.
Les meir og meld di interesse på
kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.
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VAAGE SERVICES

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

 

SAMNANGER
TAXI

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

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

INKA

Bjørkheim

Nystekte brød - Varmeskap - Takeaway pizza

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

Mandag til fredag 7-22, Lørdag 8-21. Telefon 56586332
SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

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

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

Lys i
mørket!
Følg med på kyrkja sin digitale adventkalender!
Kvar dag kan du opna ei luke med ein liten filmsnutt. Her skal
det vera noko for både små og store å gle seg over i mørketida.
Sjå kalenderen på Facebook-sida: Kyrkja i Samnanger og på
heimesida til kyrkja: samnanger.kyrkja.no.
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Samnanger kyrkjelyd
Kirkens S.O.S .

Kyrkjelydskontoret:

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

Telefon:
56 58 90 10
E-post: 		
post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse:
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Kontortid:
Mån.- 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:

Sokneprest:		

David Vogel

Kontortelefon
Privattelefon
56 58 90 13
98 84 28 82
david.vogel@samnanger.kyrkja.no

Kyrkjeverje: 		
Britt Haukanes

56 58 90 15
40 04 92 41
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no

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.

Barnedåp

Dåpssøndagane vert kunngjorde i kyrkjekalenderen og på
heimesidene våre. For påmelding, gå inn på:
https://minkirkeside.no/Samnanger/.

Gåver		

Sekretær:
56 58 90 12
98 61 95 15
Bente Dyrøy Bødker bente.bodker@samnanger.kyrkja.no

Kyrkjelydsarbeid:		
Trusopplærings-stillingane:
Nytte og pryd, Haga kyrkje:
Nytte og pryd, Ådland kyrkje:
Skuleprosjekt i Zambia:		

Trusopplæring:		
56 58 90 17
95 98 69 34
Kristi Mjelstad - born
kristi.mjelstad@gmail.com
Julie Langeland Vevle
julielv98@hotmail.com
- ungdomar			
41 06 16 77
Anne Tandstad - medhjelpar		
40 62 05 37
Kyrkjemusikar:
Torgeir Kinne Solvsik
			
Kyrkjetenar:

Kyrkjeblad for Samnanger

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

56 58 90 10
930 45 365
kinnepiano@mac.com

Kumar Eikeland		

Til konto:
3562.50.22043
3562.07.01910
3562.71.03172
3530.20.80664
3530.21.38786

56 58 90 10

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

Soknerådsleiar - Anlaug Røen Hauge 906 75 618

Her er bilete frå soknerådet (med korona-avstand..) :
Øverst f.v.: Gullborg K. Aasgaard, Linda Haug Kollbotn (kommunal repr.) , Johannes S. Bruvik, Annlaug Røen
Hauge (leiar), David Vogel (sokneprest), Hilde Aarvik, Knut Inge Røen (1.vara) og Inger E. Odland.
(Monica Tjønna var ikkje med på biletet).
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Gudstenester i jula
13.desember kl. 17.00 - Ådland

Musikkandakt

Gudsteneste med musikalske innslag

20.desember kl. 19.00 - Ådland

Julekonsert

Linn B., Benjamin og 70-årsjubilanten
Knut Inge Røen m. venner

Julaftan kl.13.00 og 14.00 - Haga

Familiegudsteneste
Song av John-Einar Mjelstad
Offer til Kirkens Nødhjelp

Julaftan kl.15.00 og 16.00 - Ådland

Familiegudsteneste

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

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste
Blåsargruppe tek del
Song av Solhild R. Hauge
Offer til Kirkens SOS Bjørgvin

3.januar kl. 17.00 - Haga

Julesong-gudsteneste
Offer til Haga kyrkje

NB! Følg med i Samningen og på heimesidene våre for endringar.

Programmet er avhengig av at me får lov å vera 50 stk. i kyrkjene.
Julaftan vert kvar gudsteneste på ein halv time, med tid til koronatiltak før neste.
Alle må sitja i ro under heile gudstenesta. Me går inn hovudinngangen og ut ei sidedør.
Skal me få lov å syngja saman, må me halda to meters avstand til dei som ikkje er i same kohort.

På alle arrangementa, vert det påmelding på heimesidene våre eller til kyrkjekontoret.

