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EI KROPPSLEG JUL
Gud søkjer oss som heile menneske, så lat oss møta
han slik. Difor håpar eg at du som les dette tek på
deg (regn)frakken eller kåpa, og tek turen til kyrkja
denne jula. Kom gjerne på julaftan! Men sjølve
dagen, Jesu fødselsdag, er faktisk 25. desember – og
vi held fest den dagen òg.

Det vart ein underleg julaftan for eitt år sidan. Det
var koronatid og grenser for det meste på alle kantar.
Dersom vi ville samlast i kyrkja, kunne vi berre
møtast veldig få. Nokon trassa vêr og vind og heldt
gudstenesta utandørs, men dei fleste heldt seg nok
heime. Eg håpar vi ikkje får oppleva slike tilstandar
ein gong til.

Nokon av oss har det slik i jula at vi gjerne vil koma
til kyrkja, men nøler fordi vi er usikre på om det er
riktig. Trua kjennest for lita og tvilen for stor, eller
det er andre grunnar til at ein ikkje passar inn. Viss
du er blant dei som tenkjer slik, seier eg: Det er ikkje
trua vår vi feirar, men at Gud er komen til oss. Og
om trua vår er svak, og det er den ofte, så er Guds
nærvær likevel heilt og sterkt og utan noko atterhald.

For viss det verkeleg er ei tid på året der vi må møtast
fysisk og kroppsleg, ta kvarandre i handa, og gjerne
òg gi kvarandre ein skikkeleg klem, så må det vel vera
i jula. Jul handlar nemleg om kropp og om nærvær.
Vi feirar at Guds Son vart menneske og lagt i krubba.
Jesus var eit heilt vanleg barn til fingerspissane – og
samtidig noko så uvanleg som ein halv meter Gud,
lagt på strå og utlevert til Marias og Josefs omsorg.
Guds Son vart eit foster og eit spedbarn, hjelpelaus
og hjelpetrengande. Slik vi alle kom inn i verda, og
var avhengige av å bli tekne imot på ein god måte.

Så når Gud vil møta oss alle i kyrkja, er det grunn
god nok til å komma. Slik hyrdingane kom til stallen
og tilbad, sjølv om dei nok ikkje heilt forstod kva
dei var med på.
Men kan du ikkje komma til kyrkja, så ver trygg på
at Gud uansett vil møta deg der du er og dela dagane
dine med deg. For etter den første jula, då Guds Son
vart menneske, er det ingen menneske og ikkje noko
menneskeleg som er framand for Han.
Eg ønskjer deg og alle dine ei glad og velsigna jul!

Når jula handlar om noko så fysisk og så kroppsleg
som dette, blir det ikkje heilt det same å feira denne
hendinga framfor kvar vår skjerm. Det er mykje bra
som blir formidla på nettet og på TV ved juletider,
og for den som sjølv ikkje kan komma til kyrkja er
skjermen mykje betre enn ikkje noko. Men når vi
feirar at Guds Son kom til verda i ein liten gutekropp,
er det ingen ting som kan erstatta den fysiske og
kroppslege samlinga.

Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin
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Historia bak julesongane våre:

Deilig er jorden
Dansken Bernhard Severin Ingemann skreiv denne
songen i 1850, midt under den dansk-tyske krigen.
Danmark og Tyskland kjempa om herredømet over
Schleswig-Holstein, og fleire tusen menneske vart såra
eller drepne på kvar side av frontane.

Melodien er gammal og nedteikna første gongen i
Münster i 1677. Seinare dukka han opp i Breslau og
vart nedskriven der i 1842. Tittelen på songen då
var «Schönster Herr Jesu, Herrscher alle Herren»
I Samnanger vert denne songen alltid brukt på
bokmål no, det er den versjonen alle kan, og det er
den målforma som vert brukt i Norsk Salmebok også.
Me som gjekk på skulen på «vestsida» av fjorden,
lærte denne songen på nynorsk, så for å gleda alle
dei som lærte han slik, vil me her friska opp den
nynorske teksten frå 1900 ved Gunnar Torgeirsson
Rystad – litt modernisert.

Så jorda var slett ikkje «deilig» då. Det er likevel ikkje
jorda som står i sentrum i songen, men julemysteriet:
Det at Gud vart menneske og Jesus kom til jorda, er
det som gjer jorda fager. Song og glede, pilgrim og
englar er det som viser veg frå jorda til himmelen.
Kvart vers har dette med seg. Dei tek til på jorda og
endar med paradissong, pilgrimssong og englesong.

Fager er jorda, herleg er Guds himmel
Glade går sjelene pilgrimsgong.
Gjennom dei fagre rike på jorda
Går me til paradis med song.
Tider skal koma, tider bort skal kverva,
Ætt skal fylgja ættarrad.
Aldri skal tagna tonen frå himlen,
Sjela sitt glade pilgrimskvad.
Englane song det fyrst for hyrdingflokken,
Vent det tona for sjela mødd:
Fred over jorda, menneske, gled deg,
Oss er ein evig Frelsar fødd!
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Hans Nielsen Hauge (1771-1824) – forkynnar og gründar
250-årsjubileum

Forfatteren Karsten Alnæs omtalar Hans Nielsen
Hauge som «...en av de mest betydningsfulle
personligheter i norsk historie» og i følgje
historikaren Francis Seiersted var den vekkinga
han starta «...med på å danne forutsetningen for
et fungerende demokrati i Norge».

Oppvekst og oppvakning

på at eg ikkje alltid hadde høyrt Gud til. Sinnet mitt vart
heilt forandra, og eg kjende at eg var så useieleg glad i
både Gud og menneske. Eg hadde ein brennande trong
til å læra Jesus betre å kjenna.»
Gjennom denne opplevinga vart han utrusta av Den
Heilage Ande til det som skulle verta livsverket hans,
eit guddommeleg kall. «Mitt kallsbrev er å elska Gud og
min neste,» sa han.

Hans var bondeson og nummer fem i ein søskenflokk
på ti. Han vart fødd den 3. april 1771 i Rolvsøy i Tune i
det tidlegare Østfold fylke. Den store barneflokken vart
strengt oppseda, men også verna med omsorg og kjærleik.
Hans var ein vaken og evnerik gut som hadde lett for å læra
og å hugsa det han las. Både faren og den lokale presten
gav den unge guten tilgang til oppbyggjeleg litteratur, for
det meste skrifter med ei pietistisk kristendomsforståing.
Hans var ikkje berre flink bokleg, men hadde svært gode
praktiske evner også.
Han prøvde seg på mange syslar i åra etter konfirmasjonen.
Han var innom snikring, biavl, smi-arbeid og litt
småhandel med slakt. Han forpakta også nokre jordstykke
for andre og var vaken for nye jorddyrkingsmåtar. I
24-årsalderen vende han heim til foreldra for å hjelpa til
på garden.

På reise

Hauge byrja verksemda si som forkynnar i nærmiljøet.
Han merka korleis samtalene han hadde med folk, skapte
ein åndeleg lengt i dei.Men alt sommaren 1796 drog han
til Oslo. Han hadde mellom anna med seg manuskriptet til
ein pamflett han hadde skrive, Betragtning over Verdens
daarlighed, som vart publisert same hausten.
Dette vesle skriftet inneheldt mellom anna ein
sjølvbiografi over livet fram til «oppvakninga», og kritikk
av prestane for verdslegdom og død tru.

Hans var nok ein grublar gjennom heile oppveksten og
sleit med tunge tankar. Grublinga hadde for ein stor del
utspring i det han las frå dei religiøse skriftene han fekk
tak i. Det var så mykje der han ikkje forstod.
Den 5. april 1796, eit par dagar etter han fylte 25 år,
hende noko som vart avgjerande for resten av livet til
Hans Nielsen Hauge. Han var ute på åkeren og pløygde,
og medan han gjekk bak plogen, song han på «Jesus, din
søte foreining å smake…» Då han haddde sunge det andre
verset:»Styrk meg rett kraftig i sjelen der inne, at jeg kan
finne det sjelen formår…», hende det noko merkeleg. Han
sjølv fortel: «Då eg hadde sunge det andre verset, var det
liksom sinnet mitt vart løfta opp til Gud. Eg visste knapt
til meg og kan ikkje forklara kva som gjekk føre seg i sjela
mi. Då eg hadde fått samla tankane mine igjen, angra eg

I perioden 1797 – 1804 reiste han på kryss og tvers i
Noreg, stort sett til fots. Han reiste frå Kristiansand i
sør til Malangen i nord og frå aust til vest. Han gjekk
meir enn 15 000 km! Han var ein sterk motstandar av
latskap og brukte tida si godt der han kom. Han hjelpte
til i gardsarbeid og anna arbeid, og så strikka han! Ja, på
dei lange vandringane sine mellom bygdene strikka han
medan han gjekk.
Han hadde ei eiga evne til å snakka med menneske
på tomannshand, og mange vart gripne av en enkle
bodskapen han kom med. Der han kom, fekk han kontakt
med leiande bønder i bygdene eller borgarar i byane og
heldt så samlingar i heimane deira. Folk lytta ivrig til han,
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kanskje av di han ikkje var redd for å snakka om eigne
erfaringar i lys av Guds ord.

Jula 1799 sat han fengsla i Trondheim. Der skreiv han
ein julesalme med 7 vers. Første verset lyder slik:

Gründaren Hans Nielsen Hauge

Jeg er hos Gud i nåde, hva skader verden meg
Om den en stund får råde og stenger meg min vei!
Vil den mitt legem binde i fengslets mørkje skjul,
Skal ånden seier vinne og holde glad sin jul.

I vår tid ville Hans Nielsen Hauge utan tvil ha vorte kalla
ein stor «gründar» – altså ein med særlege evner til å få
i gang og organisera forretningsverksemd. Det vil ta for
mykje plass å nemna alt det Hans Nielssen Hauge hadde
si hand med i, men nokre døme må me ha med.
Under eit opphald i Danmark nytta han høvet til å setja
seg inn i noko av det som fanst av industriverksemder
der. Han var særs oppteken av papirproduksjon, for papir
var noko han trong mykje av i bokproduksjonen sin.
Også boktrykkjararbeid sette han seg inn i, og han lærte
å binda inn bøker.
Etter danmarksturen greidde han ved hjelp av vener å
skaffa nok kapital til å byggja ein papirfabrikk på Eiker.
I 1801 tok han handelsborgarskap i Bergen og tok til å
driva handel i Nordland. Han frakta ulike varer – på eigne
båtar – nordover, kjøpte fisk nordpå og frakta han til
Bergen. Forretningane gjekk godt, og overskotet brukte
han til å starta nye verksemder.
Men dei etablerte kjøpmennene i Bergen såg ikkje
berre med blide auge på verksemdene til Hauge. Særleg
bokbindarane vart arge på Hauge for at han gjekk dei i
næringa, så etter eit par år måtte han leggja ned denne
verksemda.
Me tek med eit lite samandrag av det Hauge fekk utretta:
Han starta minst 30 verksemder sjølv og var involvert i
oppstarten av nærare 150 verksemder av ymse slag. Med
dette vart det skapt mellom 7- og 8000 nye arbeidsplassar
i ei tid då Noreg hadde om lag 900.000 innbyggjarar.
Då er det vel ikkje å ta for hardt i å kalla han den største
gründaren Noreg har hatt!
Dessutan skreiv han om lag 30 bøker og var den mest
lesne forfattaren i si samtid.
Medan Hauge handla på Nordland, var han sjølv ofte
med på fartøya sine. På denne måten kunne han kombinera
forkynninga med forretningane.

Hauge var uredd og klår i synet sitt på lekmannstenesta,
og han skjerpa kritikken sin av prestane i det han skreiv.
Den skarpaste forsvarsskriftet frå denne tida hadde
tittelen De Enfoldiges Lære og Afmægtiges Styrke. I ei
rettsak seinare vart dette skriftet brukt mot han som døme
på presteforakta hans.
Hausten 1804 var Hauge hos bror sin, Mikkel, i Eiker.
Mikkel var no ein dyktig styrar av verksemda der saman
med kona si. Dei hadde rundt 50 tilsette, og vilkåra
dei hadde minnar mykje om det som vart oppnådd av
arbeidarrørsla over 100 år seinare med ei slags «trygd»
i sjukdom og alderdom.

Uverdig rettargang

Medan Hauge var i Eiker, vart han arrestert av lensmannen,
og ei vekes tid seinare kom den formelle arrestordren frå
København. Styresmaktene var redde for det omfanget
verksemda til Hauge hadde fått. Det som til slutt gjorde
utslaget, var at biskop Peder Hansen i Kristiansand skildra
Hauge som ein svermar som sådde mistillit til prestane
og skapte « en fortvivelsesfuld Modløshed hos Folket».
Han ymta også på at det var ei politisk opprørsånd hos
haugianarane.
Hauge vart overført til strengt fengsel i rådhusarresten i
Christiania. Rettsaka mot han vart lang og kronglete med
mange hundre forhøyr rundt i landet der haugianarane var
aktive. Først i 1808 var dei ferdige med dette arbeidet,
men saka kom ikkje for retten likevel.
Det var naudsår i Noreg på denne tida, og mange svalt.
Med dette i tankane baud Hauge seg til å reisa rundt og
læra folk å laga salt av sjøvatn. Han fekk eit lån på 300
riksdalar til kausjon, og våren og sommaren 1809 var
han i full gang med saltkokeri ved Lillesand, i Stavanger
og i Nordfjord. Saltet gjorde det lettare å ta vare på,
konservera, fisk og kjøt.
I mai dette året var endeleg tiltalen mot han ferdig, og
då rettsforhandlingane skulle ta til igjen om hausten, vart
han i all hast ført tilbake til fengselet.
Men dommen mot han fall ikkje før i desember 1813 og
lydde på to års straffarbeid på Akershus festning. Hauge
tykte dette var urettferdig og anka til Overkriminalretten.
Der enda det med at han berre vart kjent skuldig i brot
på Koventikkelplakaten og ilagt ei bot på 1000 riksdalar
og same summen i sakskostnader.
Først i slutten av desember i 1814 vart han ein fri mann.
Då hadde han site i fengsel i 10 år utan skikkeleg

I fengsel

Hans Nielsen si forkynnarteneste fall ikkje alle lett
for brystet, og det førte han opp i mange vanskar.
Konventikkel-plakaten frå 1741 forbaud offentlege
religiøse samlingar utan presteleg tilsyn og godkjenning.
Ja, all kristen verksemd ved omreisande preikarar var
forboden.
Alt i jula 1797 vart han fengsla. Soknepresten i
Fredriksstad greip inn medan han hadde ei samling hos
ein slektning i Glemmen. Men etter forhøyr både hos
lokale og sentrale styresmakter synte det seg vanskeleg
å halda han fengsla for det tiltalen gjekk ut på. Etter fem
veker var Hauge på frifot igjen og meir ihuga enn nokon
gong på å fullføra oppdraget sitt.
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rettargang! Hauge var knekt både fysisk og psykisk
etter dette harde fengselsopphaldet.

opplevd. Han formidla ei krisendomsforståing som verka
frigjerande på både lek og lærd.
Han lærte dei kristne å tenkja sjølve og å henta råd for
trua si i Bibelen. Det var ei gjensidig tillit og omsorg i dei
haugianske venesamfunna, og mange foreiningar og lag
hadde si rot her. Også når misjonsorganisasjonane vart
stifta, stod ofte haugianarar bak.
Til slutt må ein ikkje gløyma alt det Hauge sitt arbeid
hadde å seia for utviklinga av næringsliv og politisk
verksemd i landet vårt utover på 1800-talet.

Dei siste åra

Veslejulaftan 1814 kunne endeleg Hans Nielsen Hauge
forlata fengselet som ein fri mann. Med hjelp av broren,
Mikkel, fekk han kjøpa garden Bakke i Aker. Her kunne
han bruka dei praktiske evnene sine. Han laga til ein
frukthage og han fekk bygd eit møllebruk ved Akerselva
der han mol kornet for garnisonen i byen. Han ivra for
å få eit universitet i Christiania og gav pengar til dette.
Han fekk vidare jobben som fattiginspektør på Sagene,
og av midlar frå mølla kunne han hjelpa dei fattige der.
I denne tida fekk han att noko av den iveren for trua han
hadde hatt. Trass i svekka helse tok han opp att kontakt
med gamle og nye vener.
Det vart tydeleg at Hauge no vart ein kjent og respektert
mann, også både mellom geistlege og sivile embetsmenn.
Den 23. januar 1815 gifta Hauge seg med Andrea Nyhus,
som hadde vore hushaldar hos han frå han kom til Bakke.
Saman fekk dei sonen Andreas i desember same året.
Men kona døydde på barselseng så Hauge vart åleine
med ansvaret for sonen. Vel eit år seinare gifta han seg
på nytt med Ingeborg Marie Olsdatter frå Gjerpen. Ho
hadde arbeidd ei tid på papirmølla på Eiker. Dei fekk tre
born, men alle tre døydde i småbarnsalderen.

Kva var det så som dreiv han til å arbeida slik han gjorde,
ja, til og med gå i fengsel for det han trudde på? Svaret på
dette må verta: Eit indarleg ønske om at alle måtte verta
gripne av Frelsaren Jesus slik han sjølv hadde vorte
gripen, samfunnsengasjement og kamp mot fattigdom.
Dette var hovudkjenneteiknet på haugianismen.
ARH

Våren 1817 kjøpte Hauge, med hjelp av vener, den store
garden Bredtvedt i Østre Aker. Dette vart eit åndeleg
sentrum for Hauge-rørsla. Herifrå skreiv han mange brev
til venene rundt om i landet, og han hadde ofte møte i
heimen sin.
Han skreiv også mange bøker som han fekk trykt hos
venen Christoffer Grøndahl i Christiania. Hauge hadde
mange år tidlegare hjelpt Grøndahl med å starta dette
trykkeriet.
Hauge døydde berre snautt 53 år gammal på Bredtvedt
den 29. mars 1824 etter 14 dagars hard sjukdom. Han gav
seg trygt over i Guds hender, skriv kona hans i eit brev.

Ettermæle

Mange av venene til Hauge meinte at han burde bryta
med kyrkja, men det ville han ikkje. Tvert om formana
han dei til å respektera presteembetet og kyrkja si teneste
med gudstenester, dåp og nattverd. Han ønskte ei fornying
av kyrkja, han ville ikkje ha henne bort. Dermed vart
haugianarane også dei flittigaste kyrkjegjengarane mange
stader.
Kva Hans Nielsen Hauge hadde å seia for norsk
kyrkjeliv kan ikkje overvurderast. Han starta den største
kristne folkevekkinga som landet vårt nokon gong har

Gravminne på Gamle Aker kyrkjegard.
Foto: Anne-Sophie Ofrim.

Kjelder: Store norske leksikon, Norsk Biografisk Leksikon, Wikipedia, Fakta om Hans Nielsen Hauge - NLA Høgskolen, Alfred Hamre: Haugiansk frukt i ei ny
tid, flickr.com: Hans Nielsen Hauge - British Library.
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Sølvjenter og gullgutar
Dei var 14 kvinner som starta opp ei kyrkje-foreining for å arbeida for ei kyrkje på ”andre
sida av fjorden”. Dette var i 1943, Tysse var sentrum i bygda, og dei hadde i over 20 år
hatt gudstenester på Tysse bedehus. – «Midlertidig», sa dei, – til den nye kyrkja kom.
På slutten av 2. verdskrigen hadde damene arbeidd nok
til å kunna ha den første basaren. Trass vanskelege tider,
greidde dei å samla inn over 10 000 kr., eit formidabelt
beløp på den tida (Over 235 000 kr i 2020-kroner om
ein brukar Norges bank sin omreknings-kalkulator.)
Året etter hadde dei også ein basar, og så trudde dei
at kyrkja snart kom til å reisa seg. I 1947 reiste dei
til gullsmed Lohne i Bergen for å kjøpa kyrkje-sølv.
Der møtte sølvjentene gullgutane frå Lohne, – eller
sølvgutar skal me kanskje heller seia, – for dei var ekspertar
på sølv desse karane og hadde drive sølv-vareverkstad
sidan 1921. «Brødrene Lohne» heitte Alf og Johan og
dei teikna kyrkjesølv til den påtenkte kyrkja. Kanna var
særskild fin, og lysestakane heilt unike. Det vart ikkje laga
maken til nokon andre, men sølvsmeden laga nokre i halv
høgd. Nattverdsutstyret likna på det som vart laga til St.
Markus kirke nokre år tidlegare. Men altså, her snakkar me
skikkeleg vare produsert på bestilling til «Tysse kapell»!
For eit par månader sidan fekk me ein telefon frå Jon
Atle Lohne, son til Johan. Han hadde arbeidd med stoff
til ei bok om sølv-verkstaden som ville fylt 100 i år.

Han hadde funne teikningane til kyrkjesølvet, og hadde
lyst å sjå det. Han hadde teikningane med seg, og jau,
det stemte på ein prikk! Dei ”halve” stakane var i hans
eige no, og det var stas å sjå dei heile! Det viste seg at
Brødrene Lohne også hadde laga noko nattverdsutstyr
til Ådland kyrkje, så me hadde oss ein tur innom der og.
Men attende til 1947: Det verdfulle kyrkjesølvet til
den komande nye kyrkja på Tysse vart plassert i det
«midlertidige» gudstenestelokalet i bedehuset. Og
der vart det verande leeenge, – men i februar 1995
vart det endeleg bore inn i den nye kyrkja på Haga.
Korleis gjekk det så med sølvjentene? Berre to av dei 14
i kyrkjeforeninga var i så god stand at dei med eigne auge
kunne sjå det snart 50 år gamle sølvet glitra på altarbordet
under vigslings-gudstenesta; nemleg Borghild Sjursen
og Ella Bruvik. At kyrkja vart reist på Haga og ikkje på
Tysse, hadde dei eit avslappa forhold til i flg. BT. «Å få
oppleve dette er bare herlig. Det har vært mange skjær i
sjøen underveis, men nå har vi fått drømmen oppfylt.»,
sa sølvjentene til avisa.

Dei to sølvjentene som kom i
BT 6. febr. 1995, Ella Bruvik og
Borghild Sjursen. (Bilde frå BT)
Over t.v. Jon Atle Lohne
med kyrkjesølvet på Haga.
T.h. arbeidsteikninga til
lysestakane som no står
i kyrkja på Haga.
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Finn kjende namn i Bibelen
Klarar du å finna desse namna i bokstavvirvaret?:
Jesus, Matteus, Peter, Lukas, Johannes, Maria, Josef, Moses, Abraham, Jakob, Jona, Salomo, David, Jesaja,
Jeremia, Daniel. (Dei er både bortover, nedover og på tvers.)
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Klarar du å finna alle dei 14 gåvene
som er gøymde på juletreet?
Skriv dei ned her:

88

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

Vitsar

k
nn
Ta

rem

Vesle Kari kom strålande ut frå badet.
- Mamma, veit du at det er nesten 8 meter tannkrem på tuben..!

Veit du kvifor ein ikkje bør klemma ein snømann?
Klementiner...
Kva heiter barna til ålen?
Barnåler…
- Søstra mi synest eg er nysgjerrig.
- Korleis veit du det? Har ho sagt det?
- Nei...det stod i dagboka hennar...

Fargelegg teikninga

Illustratør:
Anne Britt Meese.
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Med trusopplæraren på jobb
Det er onsdag og Kristi Mjelstad er
i full gang med å førebu «Kompis».
Etter litt koronastenging vert det
advents-samling – den siste samlinga
før jul. Både born og vaksne gler seg
til den. Julekrubba som «kompisane»
laga til kyrkja på Haga i 2013, er
kome på plass, borda er adventspynta,
adventslys står klart til tenning, ord
for dagen skal finnast fram, leikar
skal førebuast. Og sjølvsagt vert det
noko ekstra i matvegen, men det tek
medhjelpar Anne Tandstad seg av.
Snart kjem det fleire medhjelparar –
ein fin gjeng pensjonerte lærarar og
kanskje ein student. Stundom kjem
det nokon som har noko særskild å
læra bort. Ada på over 90 må halda
seg heime grunna smittefaren. Ho er
sakna av både små og store.
To ”kompisar” lagar julepynt av gamle salmebøker. Krisit hjelper til.
Saueleitarane må gå langt over bakkar og fjell..
Kvar kan Krøllesauen vera hen?

Me har fått ein liten prat med Kristi, som no er trusopplærar
på 8. året. Ho har ansvar for trusopplæring for born frå 0-13
år. Me ynskjer å høyra litt meir om kva dei driv med. Me
veit at i følgje kyrkja sin trusopplæringsplan, skal det vera
trusopplæringstiltak for alle aldersgrupper frå 0 -18 år. Alle
døypte born i vår kommune får invitasjonar til desse tiltaka.
Kristi ber oss minna om at også udøypte som ynskjer å ta
del i tiltaka kan gjera det. Går du på kyrkja.no og «min
side» kan du melda barnet ditt inn som «tilhøyrande» slik
at det vert liggjande inne i registeret utan medlemskap.
Det går også an å ta kontakt direkte med henne eller
kyrkjekontoret for enkelttiltak.
No er det slik kyrkja ikkje lenger får borna som vert
fødde av kyrkjemedlemer, inn i registeret sitt, så dei kan
ikkje invitera personleg til dåp. Men når foreldra melder
borna inn til dåp, vert dei først inviterte til ei samling der
dei m.a. får orientering om trusopplæringa i Samnanger.
Det første borna kan vera med på, er babysong saman
med ein av foreldra. Grunna smittefare har det ikkje vore
på plass på lenge, men i haust har dei så vidt prøvd seg
att. Med tekstar tilpassa spedborn vert det sunge, klappa,
gynga, kribla, byssa og dansa. Borna er i sentrum, og dei
elskar som regel å verta ”dulla med” på denne måten.
Nytt av året er musikkleik for toåringane. Dette er ikkje noko
fast, som babysongen, men ei eingongs-hending der Kristi får
hjelp av Anne Lise Tøsse med ein koffert full av musikalske
overraskingar. Så vert det song, spel, leik og dans for dei små.
Tre-åringane har krølledag der dei m.a. leitar etter bortkomne
sauer saman med presten og får med seg sin eigen krøllesau heim.
Fire-åringane får fire-årsbok i kyrkja på søndagsskulens
dag og vert der inviterte til søndagsskule og barnekor.
Ynskjer dei gå på søndagsskule framover, kan dei også
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staffettpinnen for desse borna. 13-åringane vert inviterte
til KRIK-cup saman med eldre ungdomar, og så kjem
konfirmanttida, seven/eleven og konfirmantreunion, leirar
turar og andre ting for ungdomar.
Når borna byrjar på ungdomsskulen, er det altså Julie
og presten som tek over trusopplæringa. Kristi deler
arbeidstida si mellom kyrkja og barneskulen, og det er
fint å møta att dei same borna i kyrkja som ho kjenner frå
skulen. Det skaper god kontakt med borna, og dei vert
godt kjende. Nokre born har ho følgd frå dei er babyar, og
møtt dei år etter år. Men eit år er lenge for små born og det
er aller kjekkast når dei kan møtast oftare og verta betre
kjende, slik som på Kompis.
Me som har vore i kyrkja på Haga og sett alle boksane med
materiell til dei mange tiltaka, veit at det er mykje å halda
styr på, men at Kristi, Anne og Julie har god orden på sakene.
Her er alt på plass, og er det noko som må skaffast, er det ei
liste for det. Invitasjonar går ut, ting vert bestilt, folk vert
kontakta, mat kjøpt inn og alt er på plass i tide. Sjølv om det
er små stillingar, er det fint å kunna vera fleire saman om
planlegging og evaluering. Dei tre tilsette i trusopplæringa
sit alle i trusopplærings-nemnda og har god støtte der.
Det er både glede og utfordringar i denne jobben som i
dei fleste andre. Det er kjekt når ein førebur ting, og det
kjem mange, seier Kristi. Om borna likar seg og foreldra til
slutt kan samlast til førestilling eller gudsteneste der borna
opptrer, – glade born og nøgde vaksne, – Då er det stas å
vera trusopplærar! Så hender det dei må avlysa ting – anten
det er korona-restriksjonar eller for få påmeldingar som får
skulda. Det kan vera litt vanskeleg når ein har førebudd
noko og må avlysa, eller det kjem veldig få. Dei prøver å
forbetra seg, evaluerer og endrar på ting. Prøver noko nytt,
om det gamle ikkje vil fungera.

møta Kristi der. Ho har nemleg ansvar for søndagsskule
under fleire av gudstenestene i kyrkja på Haga. Medan
dei vaksne høyrer på presten oppe, får borna Kristi sin
versjon i under-etasjen. Og så kjem dei opp i slutten på
gudstenesta og framfører noko til stor glede for dei vaksne.
I følgje eit av søndagsskuleborna får Kristi alltid Jesus
til å verka så snill, og det må vel vera ein bra attest å få!
Fem-åringar har Noa-samling med dramatisering og
baking av bolle-dyr. Foreldre og sysken vert inviterte til
førestilling som avslutning på kvelden. Til denne samlinga
har dei god hjelp frå dramaekspertane i gardsbarnehagen.
Seks-åringane har tidlegare fått 6-årsbok men skal til
neste år inviterast på noko som heiter «ranselgudsteneste»
ved skulestart med eit opplegg som heiter «Heilt
førsteklasses!». Julevandringa for seks-åringar i kyrkja
på Ådland, er ein del av skule-kyrkjesamarbeidet
og der får dei møta Kristi som engel i julespelet.
Når du fyller sju kan du ta del i påskeverkstad og
påskevandring og åtteåringane er «Tårnagentar» og
utforskar kyrkja på Ådland frå topp til botn. Ni-åringane
er med og lagar til hausttakkefest i kyrkja på Haga
med song, drama, pynting og laging av fruktsalat.
Når du er ti kan du byrja på «Kompis» etter
skuletid om onsdagar, og der kan du gå til du er
ferdig med 7. klasse om du vil. Ti-åringane får
også ta del i Kompisleiren som tidlegare heldt til på
ungdomsskulen, men som no har vore i kyrkja på Haga.
Vandring gjennom Bibelen for femte. klasse, er
også ein del av samarbeidet med skulen, der
bibelhistoria vert fortald og dels dramatisert for borna.
Så har me Lys Vaken for elleve-åringane. Då er det overnatting
i kyrkja på Haga, med song, god mat, leik og moro, Lys
vaken-dans, og førebuing av gudsteneste på søndagen med
dramatisering av ein Bibel-tekst og framføring av dansen.
Dei som har fylt tolv, vert inviterte til Venneleir (tidlegare
Venneparty) med fokus på vennskap og «framsnakking».
Her er ungdomsarbeidar Julie L. Vevle også med som
leiar, for snart er det ho som overtek trusopplærings-

Så ein siste kommentar frå trusopplæraren: Dei skulle
gjerne hatt fleire vaksne med. Dei tilsette har ansvar for
opplegg og aktivitetar, men det er kjekt å ha nokon som
berre kan vera der og vera vaksen, passa litt på, hjelpa litt
til, prata med nokon eller ta seg av nokon som treng det.
Så ta kontakt om du likar born og har litt tid til overs! Vel
deg ein aktivitet, eller meld deg til ei ringeliste. Det er
gjevande å vera med i dette arbeidet!
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NYTT OM SAMZAM-prosjektet!
grønsakhage, borehol med friskt vatn, etc. er noko av det
foreininga håpar på å få til på litt sikt.

Samnanger Faith Academy, skulen vår i Zambia er i
normal drift igjen no i haust, etter å ha hatt periodar med
nedstenging grunna Covid19.

Imedan utvidar me drifta på den allereie eksisterande
skulen (der me leiger lokale), til å omfatta «junior
secondary», altså 8. og 9. trinn. Dette startar opp i januar,
og me er no i prosessen med å tilsettja eigna lærarar. Det
er krav om dette i Zambia.

Cirka 200 elevar blir haldne borte frå gatene og inne
i klasseromma! Dette er særs viktig i Kanyama, der
det diverre har utvikla seg ein ukultur med kriminelle
ungdomsgjengar. Det å halda elevane i aktivitet med skule
og fritidsaktivitetar er difor svært viktig. Heldigvis er det
mange kyrkjer i Kanyama, og dei tilbyr gratis aktivitetar,
klubbar mm. Skular som ikkje krev skulepengar er det
derimot lengre mellom. Dette gjer at mange blir gåande
gatelangs på dagtid, noko som er uheldig.

Årets avgangskull, G7, talde 27 elevar, som i skrivande
stund sit med eksamenar i alle fag! Dette er det største
kullet med avgangselevar til no, og me håpar og bed om
at dei alle klarer å stå til eksamen!
Me vil takka alle gode gjevarar som har støtta
skuleprosjektet dette året og gjort det mogleg! De gjer
ein viktig forskjell for desse utsette og sårbare borna!

Nytt av året er også at «The SamZam Project»
er registrert i Brønnøysund som eiga foreining.
Samarbeidet med Samnanger kyrkjelyd vert likevel
tett. Me har ein samarbeidavtale, og soknerådet
skal ha minst eitt medlem med i styret. Kyrkjeoffer,
konfirmantaksjon og anna vert altså som før.
Ein av grunnane til at ein har etablert eiga foreining, er
for å kunna søkja om støtte frå andre instansar til større
prosjekt. Draumen er å eiga og drifta eit eige utdanningsog helsesenter i Kanyamabydelen. Her ser ein føre seg
heile grunnskuleløpet, samt å yta tenester til familiane
til elevane i lokalsamfunnet. Mikrolån, helsetenester,

Så håpar me å få til ein tur til Zambia med besøk på
Samnanger Faith Academy, i juli 2022. Ta kontakt om
du er interessert. Me garanterer ei oppleving for livet!
Har du lyst å bli fast givar, set me pris på det!
Kontonr er 3626 28 65031 Vipps til 700 544
Hilde M. Aarvik
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året som gjekk - glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk -

febru

ar

januar

Lite folk og mykje leidningar. 21.
februar vart det på nytt strøyming
av gudstenesta. Det var lov å vere 10
stk. til stades, så nokre få fekk lov å
vera med ”live”.

april
På grunn av pandemien vart det ikkje påskegudstenester i år heller, men 2. mai kunne ein delta
på påskevandring med stasjonar rundt omkring
i kyrkjerommet, der ein kunne gå gjennom alle
dagane i påska. Her ser me den tomme grava.
Under: Sætrastemne i kjend stil.

mars

Kyrkja på Haga har vore omkransa av nokre svære tre som kunne
øydeleggja både kyrkjetak og linjer om vinden hadde
teke dei. I mars fekk me reinska opp i liene. Betre utsyn
frå Hagabakkane får me med på kjøpet!

15. mars starta strikke-kafeen opp att, og strikke-glade damer kunne endeleg samlast for å prata og strikka saman igjen. Sjølvsagt var det koronarestriksjonar og god avstand mellom kohortane, men du så kjekt å møtast!
I juni fekk me høyra nydeleg musikk frå ein trio med Torgeir Kinne Solsvik
på flygel, Anne Cathrine Eiken med song og Erlend Furuset Jenssen på
saksofon.
Foto: Marianne A. Reistad, Samningen.
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ai

m
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glimt frå året som gjekk- glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk 2.juni var det Krølledag i kyrkja, der 3-åringane skulle finne sauen Krølle som var gått
seg vekk frå flokken sin. Alle fekk med seg sin
eigen Krøllesau heim, som dei kan passe på :-)

juni
juli

au

gu

st

10.aug. kom utviklingsminister Dag-Inge Ulstein på besøk for
m.a. å høyra om skuleprosjektet me har i Zambia. Han uttalte at
”Ein må tenkja globalt, men handla lokalt”, noko dette prosjektet
er eit godt eksempel på.

12.sept. var det 50-årskonf.jubileum, og tolv
jubilantar hadde ei veldig kjekk stund saman
der dei mimra frå tida dei gjekk saman.

er
b
em

t
p
e
s

Alltid gøy på Kompis! Her leikar alle ute i det fine veret.

26.sept. var det hausttakkefest i kyrkja på Haga, der
9-åringane var spesielt inviterte. Her viser dei fram
noko av det fine som Gud har skapt til oss.

I oktober heldt Roar Engelberg panfløyte-konsert saman med kyrkjemusikaren vår, Torgeir Kinne Solsvik, på flygel. Imponerande og vakkert!
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Foto: Marianne A. Reistad, Samningen.

glimt frå året som gjekk- glimt frå året som gjekk - glimt frå året som gjekk 23.okt. var det
Kompisleir, der
borna overnatta i
kyrkja og hadde det
kjekt med mange
ulike aktivitetar.
På biletet har dei
ein leik der det
er om å gjera å få
flest godteribilar
til å henga fast i
andletet.

oktober

21. okt. var det salmekveld med salmediktaren
Eyvind Skeie. Her saman med Sylvia Haga. I
bakgrunnen ser me hennar quilta bilete, som
ho laga etter inspirasjon frå ein av songane
hans: ”Visst skal våren komme”.

r
e
b
m
e
v
o
n
desember

For å markere FN-dagen, samarbeider barneskulen med ”Kompis” om å arrangra
loppemarknad til inntekt for skuleprosjektet i Zambia. Som biletet viser, var det
mange som kom innom og fekk seg nokre skattar med heim. Det kom inn heile
15.810 kr til skuleprosjektet!

Foto: Vigdis K. Teige, Samningen.

I samband med 250-årsjubileet til Hans Nielsen Hauge, kom
4 skodespelarar og musikar frå ”Ryfylke livsgnist” og hadde
ei lærerik og morosam forestilling for oss. På biletet ser me
Tolli H.A. Frestad, Tor Øyvind Skeiseid og Ingrid Kjosavik.

Konfirmantleir på Gullbotn med mykje kjekt på programmet.
Sidan det var halloween, var det fleire som hadde kledd seg ut.
Her held dei på med ein leik.

Foto: Marianne A. Reistad, Samningen.
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TRUSOPPLÆRINGSTILTAK VÅREN 2022
22-23. januar: Tårnagenthelg for 8.åringar
26.-27.februar: Venneleir for 13-åringar
Mars: KRIK-cup for 13-18-åringar
April: Påske-verkstad og vandring for 7-åringar
April: Noah-samling for 5-åringar
Juni: Krølledag for 3-åringar
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Solheim Elektro AS

OLINES BLOMSTERVERKSTED
Dåp, fest, bryllup, sorgbinderi
56 58 79 00 / 91 81 27 22
Tirs-Tors 10-17, Fre 10-18, 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

Filming
Fotografering
Droneelming
Digitalisering

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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ODLAND MASKIN A/S
TRANSPORT - GRAVING

VAAGE SERVICES

Motorreparasjonar. Alt i sveising
Rolvsvåg Tlf.957 84 451

• post@odlandmaskin.no

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

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

Kirkens S.O.S .

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

Telefon:
56 58 90 10
E-post: 		
post@samnanger.kyrkja.no
Postadresse:
Hagabakkane 1, 5650 Tysse
Kontortid:
Mån.- fre. kl. 9-15
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 10
98 84 28 82
david.vogel@samnanger.kyrkja.no

Kyrkjeverje: 		
Britt Haukanes

56 58 90 10
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/ eller ta kontakt med
kyrkjekontoret.

Sekretær:
56 58 90 10
98 61 95 15
Bente Dyrøy Bødker bente.bodker@samnanger.kyrkja.no

Gåver		

Til konto:
Kyrkjelydsarbeid:			3562.50.22043
Trusopplæringa: 			
3562.07.01910
Nytte og pryd, Haga kyrkje:
3562.71.03172
Nytte og pryd, Ådland kyrkje:
3530.20.80664
Skuleprosjekt i Zambia 		
3626.28.65031

Trusopplæring:		
56 58 90 10
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

(Direkte til The SamZam Project)

Kyrkjemusikar:
Torgeir Kinne Solvsik
56 58 90 10
93 04 53 65
			kinnepiano@mac.com
Kyrkjetenar:

Kyrkjeblad for Samnanger

Redaktør: Bente Dyrøy Bødker.
Redaksjonsnemd: Britt Haukanes, Anlaug Røen Hauge og Johannes Bruvik.

Frå 1.feb: Stefan A. Høysæter Svendsen

Soknerådsleiar - Anlaug Røen Hauge 90 67 56 18

Elles takk for foto til: Anne Tandstad, Kristi Mjelstad, Julie Vevle
og Samningen.

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

Trykk: Molvik Trykk

Ny kyrkjetenar
Me vil gjerna ynskja Stefan Andre Høysæter
Svendsen velkomen som ny kyrkjetenar. Han
tek til i jobben 1. februar.
Han kjem opprinneleg frå Sørreisa, men bur
no på Høysæter saman med kona Lillian og
tre born.
Han har ein allsidig bakgrunn både innan
industri og undervisning. Han har også ein
periode arbeidd som trusopplærar i Fusa.
Ta vel imot han!
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Velkomen i kyrkja
12. desember kl. 17.00 - Ådland

Julekonsert

19. desember kl. 11.00 - Haga

Gudsteneste

Julaftan kl.13.00 og 14.00 - Haga

Familiegudsteneste
Song av Benjamin Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

Julaftan kl.15.00 og 16.00 - Ådland

Familiegudsteneste

Song av Benjamin og Knut Inge Røen
Offer til Kirkens Nødhjelp

1. Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste

Blåsargruppe tek del
Offer til Kirkens SOS Bjørgvin

2. januar kl. 17.00 - Haga

Julesong-gudsteneste
Offer til Haga kyrkje

Påmelding til julaftansgudstenestene på
heimesida til kyrkja innan 23.12.kl.18.00 på:
samnanger.kyrkja.no eller til
kyrkjekontoret, tlf: 56589010

