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Gud i snikkarverkstaden

Jula sin løyndom - for ikkje å seie jula sitt mysterium - er at Gud går inn i menneskekroppen. Det er dette vi
kallar «inkarnasjonen» som betyr «å gå inn i kjøtet». Det er kanskje ikkje ei vakker formulering, men den er
treffande. Når Gud lèt sonen sin bli menneske, skjer det ikkje i det høge og fjerne, men på golvet i ein snikkarverkstad i småbyen Nasaret.
Dette biletet, som er malt av den engelske kunstnaren
John Everett Millais i 1850 og heng i Tate Gallery i
London, viser ein svært realistisk og nær scene frå denne
verkstaden. Men her er det gøymt mange løyndomar.
På overflata ser vi at biletet framstiller Josef, Maria
og Jesus - i tillegg til to arbeidsfolk og ein gut med eit
vaskefat. Josef sine armar er sterke og med tydelege blodårer. Golvet er dekt av spon. Maria trøystar Jesus som har
fått eit sår i handa frå ein av naglane som ligg på bordet.
Utanfor vindauget ser vi ein saueflokk som kikkar inn.
Då biletet blei utstilt fyrste gongen, vekte dei sterke
reaksjonar. Avisa The Times kalla det «opprørande» at
kunstnaren framstilte Den heilage familien som vanlege og
enkle folk, og detaljert framstilte dei støvete og skitne omgivnadene. Forfattaren Charles Dickens kritiserte at Jesus
var malt som ein sutrete, raudhåra gut i pyjamas. Sjølvsagt
visste både The Times og Charles Dickens at kyrkja trudde på Jesus som både sann Gud og sant menneske, men
her blei det menneskelege likevel litt for menneskeleg.
Det var likevel ingen andre måtar å bli menneske på
for Gud enn å gå heile vegen inn i det konkrete. Guds
son landa midt i verda vår med alt det som følgjer
med livet i kjøtet: blod, arbeid, støv, sveitte og husdyr.
Jesus viser oss at ingenting menneskeleg, sjølv ikkje
det aller lågaste og vanlege, er skjult eller framand

for Gud. Det gjeld framleis. Guds son har delt livets
vilkår og veit kven vi er. Vi treng difor ikkje bruke
mange ord når vi ber, men kan nemne augneblinken
vår for Jesus i tillit til at han veit kva den rommar.
Eg veit ikkje om dei som kritiserte biletet den gongen tok inn all symbolikken som er skjult i detaljane.
Her kjem nemleg ein større, guddommeleg dimensjon
til syne i det kvardagslege: Jesus har blod på handa,
han er såra av ein av naglane på bordet, slik han seinare skal bli det på krossen. Langs veggen står ein
stige, og på den sit ei due. Dua er symbolet på Den
Heilage Ande som viste seg over Jesus då han blei
døypt og Faderen si røyst lydde frå himmelen: «Dette
er Son min, han som eg elskar, i han har eg mi glede.»
På veggen heng ein trekant. Den er ikkje berre eit
verktøy, men også eit symbol for Treeininga: Faderen - Sonen - Den Heilage Ande. Guten som kjem
inn med vaskefatet er Døyparen Johannes, ein slektning av Jesus. Og utanfor ventar sauene, eit symbol for oss, folket som treng Den gode hyrdingen.
Dette biletet fortel oss at Gud i Jesus er komen inn
i den særdeles jordiske røynda vår, så nær som det er
mogeleg. Det er det beste som har hendt verda vår. Det
kan vi takke for denne jula. Eg ønskjer dykk alle ein god
og velsigna julefest!
Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin

Christ in the House of His Parents (’The Carpenter’s Shop’) 1849-50; Sir John Everett Millais, Bt 1829-1896;
Tate, Purchased with assistance from the Art Fund and various subscribers 1921; Photo: © Tate, London. 2017
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Julesongane våre:

Mitt hjerte alltid vanker
Denne fine julesongen er skriven av den danske diktaren Hans Adolph Brorson over Lukas 2,12.
Songen vart først trykt i 1732 i «Nogle Jule-Psalme» som Brorson seier han «enfoldig og i hast hadde nedskrevet».
Seinare tok Brorson med songen i «Troens rare Klenodier» som kom i 1739.
Det har vorte sagt at denne salmen er ein «krubbe-meditasjon» der ein har fokus på hjarta, det inste i oss, på kjenslene, trua, mysteriet i at Gud vart menneske i ein fattigsleg stall. Og likevel - Jesus frå Nasaret vert Jesus i oss.
Opprinneleg hadde salmen 11 vers medan dei norske salmebøkene på 1900-talet har med 8 vers.
I Landstad si salmebok er det oppgjeve at melodien til denne salmen er den same som til «Jeg vil mig Herren love»,
altså ein melodi komponert av H.O.C. Zinck i 1801. Den melodien me brukar, er ein norsk variant av ein folketone frå
Västergötland i Sverige. I «Koralbok for den norske kirke» frå 1926 er denne melodien teken med som ein b-melodi,
men det er denne som har vorte brukt seinare og som me kjenner.

1 Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt;
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

5 Hvi lot du ei utspenne
en himmel til ditt telt
og stjernefakler brenne,
å store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei lyne
en mektig englevakt,
som deg i silkedyne
så prektig burde lagt?

2 Den mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott,
der kan jeg daglig lære
å glemme verdens spott.
Der kan med takk jeg finne
hvori min ros består,
når Jesu krybbes minne
meg rett til hjerte går.

6 En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede
om nattely og ro,
en løve vet sin hule
hvor den kan hvile få skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?

3 Men under uten like,
hvor kan jeg vel forstå
at Gud av himmerike
i stallen ligge må!
At himlens fryd og ære,
det levende Guds ord,
skal så foraktet være
på denne arme jord!

7 Akk, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom, Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

4 Hvi skulle herresale
ei smykket for deg stå?
Du hadde å befale
alt hva du pekte på.
Hvi lot du deg ei svøpe
i lyset som et bånd,
og jordens konger løpe
å kysse på din hånd?

8 Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født herinne
i hjertets dype grunn!
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Stas med visitas!
I tre dagar hadde me biskop Halvor Norhaug, prost
Arild Hellesøy og kyrkjefagsjef Tore Skjæveland på
besøk – og ikkje berre på eit vanleg besøk, men på
«visitas». Det er ein del av biskopen sin jobb å ha
tilsyn med kyrkjelydane. Difor er det ei lang liste med
ting han ynskjer å ta del i når han kjem på visitas.
«Dette har vore fine dagar med mange spennande
møtepunkt», sa biskopen i innleiinga til visitasforedraget
sitt søndagen. « Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman
med 1. klassen på julevandring og snakka om bilar
med Anton, svara på spørsmål frå ungdomsskuleelevar,
eta middag saman med alle kompisane i Haga kyrkje,
og vitja Samnangerheimen. Og så har eg fått møta
ein flott stab, ivrige frivillige og hatt møte med
sokneråd, organisasjonar, kommune og lærarar.»
Kyrkjelyden kjenner også at me har vorte betre kjend
med biskopen vår. Kyrkjestyre og tilsette fekk drøfta
sider ved kyrkjelydsarbeidet med dei tre gjestane. I
møte med kommunen vart samarbeid kyrkje/kommune
drøfta. Biskopen tok også opp utfordringa med manglande
handicaptoalett i kyrkja på Ådland. Det har stått på
”ynskjelista” til kyrkja i årevis. «Det må på plass i 2018, elles
stengjer eg kyrkja», var den tydelege beskjeden me fekk.
Kompisane åt middag saman med biskopen, han fekk
ta del på «online» med andakt i kyrkjerommet. Etterpå
fekk borna prøvd seg mot biskopen både i biljard og

TS

FME

Anton Drønen fortel historia til ein Packard frå 1951
bordtennis. Han var med konfirmantar og andre ungdomar
på gudsteneste og fekk også møta mange frivillige
medarbeidarar til kveldsmat etterpå. Han tok del på
andakten på aldersheimen og i Sætervika fekk han møta
lag og organisasjonar. Der var tema ”saman for Guds rike”,
men også utviklinga i kyrkja sentralt eit av spørsmåla
som var oppe. Hjå Anton’s kulturhistoriske, fekk han sjå
utstillingane og det såg ut som han kosa seg i bilavdelinga!
På ungdomsskulen fekk me svar på både teologiske
spørsmål og meir private. Me fekk til dømes vita at det
ikkje var draumejobben til vesle Halvor i Fredrikstad å
verta biskop, men derimot proff fotballspelar. Med raudt
hår, frekner, litt for tjukk, presteson og i tillegg flink
på skulen, vart eg litt mobba – sa biskopen. Han endte
altså opp med å verta prest, som far sin. Utdanna seg i
Tyskland og jobba på MF i Oslo før han kom til Bjørgvin
og vart biskop. Men biskop hadde han ikkje planlagd å
verta. «Det er slik at du vert spurd om du vil stilla til val
– så kan du verta vald og utnemnd til biskop». - Er det
gøy å vera biskop, spurde ein av elevane. «Ja, det er gøy,
- då får eg møta mykje folk og preika…», var svaret.
Samarbeid mellom kyrkje og skule var tema på møtet
med rektorar, inspektørar og KRLE-lærarar etterpå. Her
vart det m.a. snakka om kva som var «innanfor» det som
var lov å gjera i KRLE-faget. Han poengterte at både
julevandringa og bibelvandringa me nyttar, er opplegg som
er laga for å kunna brukast for alle elevar innanfor ramma
til KRLE-faget. Og at det å oppleva ei gudsteneste, kan vera
å formidla kultur til borna og gje dei «arena-kompetanse»
som det så fint heiter. Det er viktig ved kulturmøte, at
me gjer det på ein god måte med respekt for einannan.
Til slutt hadde alle prestane i Hardanger/Voss prosti eit
«visitaskonvent» i kyrkja på Haga. Torsdag ettermiddag

Julevandring med biskopen som gjetar, og presten som keisar Augustus. Borna sit rundt bålet og høyrer englesong.
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Frå møtet biskopen
hadde med sokneråd og tilsette.
Frå v. prost Arild
Hellesøy, biskop
Halvor Norhaug,
sokneprest David
Vogel, soknerådsmedlem Jostein
Loe, ungdomsarbeidar Julie L.
Vevle og sekretær
Bente Bødker.
for biskopen til Oslo for å eta middag med kongen og
alle dei andre biskopane i Noreg. «Det går ikkje an å
seia nei, når kongen spør», meinte biskopen som likevel
beklaga at programmet i Samnanger av den grunn måtte
verta litt kortare enn vanleg på ein visitas.
Søndagen var han attende til visitasgudsteneste på
Ådland. «Kyrkja er ikkje eit museum der du kjem for
å høyra gamle historiar, men ein stad der du kan møta
Jesus i dag», sa han mellom anna i tala si. Han sa også at
det fokuset media har på kyrkja, kan vera med å hindra
folk i å koma. Men Jesus kom til dei som mangla noko.
Til fattige, undertrykte og blinde. Ei kyrkje som følgjer
i desse fotspora, er det me ynskjer å vera. Så peika han
på mottoet Samnanger kyrkjelyd har –«Saman med
venner - saman med Jesus - saman for andre.» Gratulera
med det! Det er noko av det beste eg har høyrt, sa han.
Etter gudstenesta held han visitasforedraget sitt, der
han summerte opp inntrykka sine frå visitasen. Til slutt
hadde han nokre utfordringar til kyrkjelyden;
•

Gå til gudsteneste regelmessig fordi det er der
de høyrer til.

•

Sjå på fordelinga av gudstenester mellom kyrkjene så det styrker
gudstenestegangen.

•

Liturgien i Haga må justerast litt slik at han vert i tråd
med kyrkja sin gjenkjennelege gudstenesteordning,
samstundes som den får halda på sitt særpreg.

•

De må ta vare på dei uløna frivillige medarbeidarane
de har og invitera nye grupper til deltaking og
medarbeidarskap.

•

Kyrkjelydsplanen er ambisiøs og brei, men den må
fornyast og tilpassast situasjonen i dag.

•

De er gode på gjevarteneste, men det trengs å
styrka gjevarteneste for trusopplæringa, nå ut til
nye grupper og forkynna fram gjevargleda.

Ja, biskopen gav oss nokre punkt å arbeida med, - men
dei som var redde for at han skulle ta fram eit stempel
med surt fjes på og stengja heile Samnanger-avdelinga,
kunne ta det med ro. Me fekk med oss mykje ros og
oppmuntring på vegen vidare. Det var verkeleg stas med
visitas - ja sjølvsagt var det ein del kjas og mas også,
men mest stas.
Kyrkjekaffi på Haga med stort
kakebord og hyggelege helsingar
avslutta visitasen.
B.H.
Om du ynskjer lesa visitasforedraget eller høyra tala biskopen
held i kyrkja på Ådland, kan du
gå på: ”kyrkja.no/bjorgvin” og
finna det der.
Bilde frå visitasgudstenesta finn
du på side 1 og 14.
Biskopen svarar på likt og ulikt
som elevane på ungdomsskulen
vil vita noko om. Kyrkjefagsjefen held styring på spørsmåla
- men biskopen hadde ikkje
sett dei på førehand så her var
overraskingane mange!
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Ord og tonar - på livsvegen
Foto lånt frå Ådlandsboka av Svein O. Aadland

Tonane frå eit mektig orkester strøymer mot deg og fyller
deg. Vågar du, så voggar du litt med anten du er sitjande
eller ståande. Ord kjem også til når store eller mindre kor
set i med dei ulike stemmene sine.
Andre gonger er det spinklare tonar som smyg seg
inn. Fint spel på eit enkelt instrument; gitar, piano, fele,
eit messinginstrument eller ein treblåsar, ja til og med ei
blokkfløyte får det til å bivra inne i oss. Og så lyden av
instrumentet me alltid har med oss, då. Vår eiga stemme,
kanskje blanda med nokre andre røyster. Me merkar at
me både får og gjev noko når me syng.
Eg vil ta fram nokre minnerike møte frå songstunder
på Ådland. Eitt går langt tilbake i tid, til den gongen
me hadde tid til å besøkja gamle sjølv om me eigentleg
hadde mykje å gjera då og. Me banka på og gjekk inn
til Magdalene, denne arbeidsame og flinke dama som
hadde styrt Ådlandshotellet ein mannsalder og vel så
det, og framleis laga middag på hotellkjøkenet. Ho var
fødd i 1880 og er den eldste som nokonsinne har levd på
Ådland, heile 101 år vart ho.
Denne veslejulaftan måtte vera i andre halvdel
av syttitalet. Ei mamma med to småjenter, eit rundt
julebrød og ein sjølvlaga juledekorasjon, steig inn i
det vesle soverommet hennar. Ho kvilde i senga si og
sette seg opp på sengekanten då ho fekk besøk. Høyrsla
var ikkje så god lenger så me tok plass nær henne, ei
gammal, ei midt i livet og to småjenter på sengekanten.
Jentene overrekte julekaka og juledekorasjonen; eit raudt
kubbelys innramma av tytebærlyng og furukvistar på ein
mosekledd botn. Dette var før slik julepynt var vorten
så farleg, og lyset stod sikkert ubrent til pynt då jula var
slutt! Så byrja songstunda. Dei små kunne ikkje så mange
vers av kvar julesong, men song av full hals. Magdalene
nynna og song med på dei tekstane ho kunne, og så hende
juleunderet som eg aldri gløymer.: Eg stemde i med

eg ynskte at denne stunda måtte vara, vara svært lenge.
Og det har ho gjort. Denne julesalmen har vorte ein
heilårsong i både glede og sorg.
«Kom , la min sjel dog finne
sin rette gledes stund
at du er født her inne
i hjertes dype grunn!»
Song og musikk var dyre skattar også for den eldste
mannen som har levd på Ådland , Peder’n hos «Perane».
Han spela fele til han nærma seg nittifem og song til han
døydde vel 98 år gammal. Største saknet etter at han vart
borte, var faktisk songstundene våre om kveldane. Synet
hans var dårleg, men det gjorde ikkje noko. Han hadde
alle salmane og songane inne i seg. Me andre var glade
det fanst både salmebok og songbøker i huset.
Han og hadde pugga salemevers og songar på skulen,
hos Mons Tveit, Klokkaren som me sa. Som ungdom,
borte på arbeid, song Peder i songkor. I ungdomslaget
spela han fele og lærte mange folkeviser og nasjonale
songar, og som kyrkjetenar ein mannsalder med fast plass
attmed orgelet, smaug både tonar og ord seg inn og vart
verande hos ein songglad mann.
«Såg du mitt land når snø i liom bråna og sønnavinden
leika langs med strand?» Eit flott dikt av Halvor Floden
godt eigna til både song og deklamasjon, og etter mykje
bruk vart det også eige hos neste generasjon. Slik gjekk
det med mange songar og salmar. Ikkje berre til ein
generasjon men til to og tre gjekk delar av songskatten
i arv.
Høgdepunktet julaftan for nokon av oss, var gangen
rundt juletreet. Gamle og nye julesongar, ikkje minst
kunne alle «Det lyser i stille grender av tindrande ljos i
kveld». Då kom korsongaren fram att hos gamlefar og
andrestemma gjorde songen til ein fyldig harmoni.

Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum.
Der har min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt,
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!
No var det den gamle dama dama som song av full hals,
og borna som nynna med. Vers etter vers fylte rommet
som i mine augo vart forvandla frå eit nake soverom til
det mest julepynta ein kunne tenkja seg.
«Den mørkre stall skal være mitt hjertes frydeslott»
Ho hugsa versa ho ein gong hadde pugga på skulen og
brukt gjennom eit lang liv. Me blanda røystene våre, og
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På skulen har alle som har levd ei heil tid lært «Med Jesus
vil eg fara på livsens ferd i lag» Me song oftast denne
før me gjekk heim om laurdagane. Siste strofa i første
verset var ikkje lett å skjøna. Det høyrdest ut som « hans
følgjesvein å vera og vandra i ansjos» Litt kjennskap til
ansjos hadde me frå jula, og det tok si tid før me forstod
at det var « i hans ljos» det skulle vera. Eit vers av denne
salmen vart ofte avslutningsverset om kveldane:

SAa

Du til di grein meg sette Alt i min fyrste vår
Med livsens dogg meg vætte Gav sol og signa år.
Du vil og vokster giva Alt til min siste slutt:
Lat meg i deg få liva I deg få anda ut!
EI GOD FØRJULSSTUND
Eg hadde tenkt og tenkt, no ville eg gå ein tur til Svanhild.
Det var alltid så kjekt og interessant å vera hos henne.Vart
det denne veka eller kom noko anna i vegen? Du kjenner
deg sikkert att. Vil så gjerne, og så går dagane.
Kom inn! Ho helsa meg med eit smil, og så var alt
kvardagskavet med eitt borte. Den gamle dama, kven
kunne tru at ho var over 91 år, utstråla fred og varme, og
det var godt å siga ned i ein sofa i stova hennar. Praten
gjekk først om daglege hendingar hos oss begge. Så drog
me attende til hennar barndom og ungdom på 30- og 40talet hos Olarane på Ådland.
- Er det noko spesielt du vil dra fram frå den tida?
- Det var eit utruleg godt samhald blant folk både før og
under krigen. Alle var nokså like den gongen. Ingen hadde
mykje, og me delte på det me hadde. Fiske og fiskemåltida
var veldig viktige. Fisken frå fjord og elvar gav mange
gode måltid og metta mange munnar.
- Fiska de sjølve?
- Ja, far min og karane var flinke fiskarar, og etter kvart
vart eg og glad i å fiska. Mor mi lika det og. Seinare i
livet har mannen min og eg vore mykje på fjorden og
trivest med å fiska.
- Måtte du arbeida mykje då du voks opp?
- Alle måtte arbeida mykje den tida. Det var sjølvsagt
for at me skulle få alt arbeidet gjort. Eg har alltid likt
utearbeid og å få arbeida med kroppen. Eg hadde mange
tanter som kom heim og hjelpte til, ikkje minst i slåtten.
Då var me ein heil flokk som gjekk etter kvarandre og
brøydde og snudde høyet. Det var verre for dei som skulle
slå alt graset med longorv. Karane var ikkje så mange, far
min og ein onkel og etter kvart bror min.
Bestefar døydde tidleg. Han var heilt utsliten. Berre 10
år gammal miste han begge foreldra sine med mindre enn
eitt års mellomrom. Heile barneflokken, dei var åtte, vart
spreidde kringom. Garden pakta dei bort. Som 16-åring
kom bestefar heim att til Ådland, snart til utskifting frå
det gamle Ådlandstunet, til husabygging og grøfting og
nydyrking.
- Han måtte vera ein sterk mann -

SAa
På 98 årsdagen fekk Peder ei svært kostesam gåve.
Ungdomane Joel og Miriam dukka opp og song og spelte
i stova der han låg og kvilte. Han reiste seg halvveges
opp i senga og saug dei vakre tonane og orda til seg.
Smårollingane kom først i dørene, såg og lytta. Så kom
andre til. Dei to dørene vart fylte av små, mellom-store
og store. Ei magisk konsertstund !
Anders Hovden har dikta ein sjeldan fin kveldssong, ja
eigentleg ein livssong. Peder las opp og song denne
mang ein gong, og kva høvde vel betre som farvel ved
båra hans? Eine dottera spela først vare blokkfløyte-tonar
og så song ho:
Ned i vester soli glader
Takk for dagen, Gud og Fader!
Gjev oss vern til natti no!
Takk for mat og takk for klede
Takk for arbeidskraft og glede
Gjev oss hjartefred og ro!
Gud og Fader, lat oss sova
under englevakt i stova,
ver vår sol om natti, du!
Når so siste dagen dalar,
lyft oss opp i dine salar,
lei oss over stjernebru!
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SAMZAMprosjektet

- Ja, og arbeid var det frå tidleg morgon til seine kvelden.
Eg skjønar godt at han ikkje hadde tid til å fara så langt
for å finna seg kone, seier Svanhild og ler. -Han fann
ho nokre meter unna hos naboen i tunet. Trass i mykje
arbeid rakk han å gå i brodden for å starta både songkor
og musikklag i Nordbygda. Han var levande oppteken av
og flink med både song og musikk. Sikkert ei kjærkomen
avveksling frå hardt kroppsarbeid.
Svanhild hugsar så godt og har så mykje å fortelja. Det
gjorde sterkt inntrykk på meg då ho nemnde bestemora
som døydde 7. april 1940, to dagar før krigen braut ut.
- Ho hadde uttrykt den siste tida at « No må snart karane
i krigen». Og eine sonen, onkel Tomas, Pøylen, som dei
sa, vart ofte borte for kortare tid, og så for lang tid. Han
kom seg til England, og me såg han ikkje att før krigen
var slutt.
Me må innom jula og.
-Jau, visst gledde me oss til jul. Me laga baktakaker,
lefser og flatbrød, og grisen vart slakta. Julafta var det
høgtidssamt i den store stova. Kvit duk, messingstake med
lys i og nakkafisk med lefser, og mange rundt bordet.
Juletreet henta me langt til skogs. Det var ei fin furu med
små, korte greiner som hadde brukt lang tid på å veksa. Då
me skulle gå rundt juletreet, tende dei talgalysa så stova
vart fint opplyst. Me gjekk lenge rundt juletreet og song
alle julesongane me hadde lært på skulen..
Ikkje vanskeleg å tenkja seg inn i stova deira. I min
eigen barndom var det ekstra stas med juletreet hos
Olarane. Dei hadde det finaste treet på Ådland!
- Julegåver, då. Fekk de det?
- Å ja, ei stor til oss alle saman i lag. Siste dagen båten
kom frå bydn føre jul, var me på kaien og henta ein kasse,
julegåvea frå onkel og tanter som var ute i arbeid. Dei
sjølve kom seinare for å feira jul saman med oss. I kassen
var det mykje godt: Hasselnet, valnet og paranet, fiken og
dadlar, svisker og rosiner, til og med ein raud edamerost.
Så var det eple og appelsiner og ei lita øskje der det låg
druer mellom korkbetar. Det var som eit eventyr! Slike
godsaker fekk me berre til jul. Det er mest som Svanhild
enno kjenner kor godt det smaka.
- Det var julebesøk for oss borna i alle tun. Me gjekk
rundt juletreet og hadde juleleikar, fekk eple og appelsiner,
kjeks og mjølk. Det var kjekt, verkeleg kjekt, sluttar
Svanhild. - Eg trur me var meir fornøgde med lite den
gongen.
				
Solvor Aadland

Ei utruleg historie om ein dødsdømt fange som fekk
livet tilbake. Men også ei fantastisk forteljing om
håp for dei mest sårbare.

Frazer Siansengo, som sat 11 år på dødscelle i eit av
verdas verste fengsel, er no firebarnsfar og rektor på ein
skule i slumbydelen Kanyama i Lusaka, Zambia. Han og
familien bur sjølve i Kanyama, og kjenner livet der.
Med hjelp frå Samnanger har denne skulen no blitt til
«Samnanger Faith Academy» eller «SFA», ein skule som
har mottoet: «Educating the Vulnerable with Christian
Values». På biletet over, ser du skulen med namnet måla
på veggen. Det var Soul X Ministries sjølv som valde
namnet på skulen dei starta. Dei ville på denne måten
takka folk i Samnanger for støtta!
Skulen er offentleg godkjent og følgjer det nasjonale
pensumet. På SFA kan elevane betala skulepengar når
dei kan, og så mykje som dei kan.
Skuledagen for alle steg er prega av leik, song og
dans. Frå januar 2018 vert det starta undervisning på 7.
steg, og då er SFA blitt ein fullverdig zambisk «primary
school».
Gjennom kyrkjeoffer, gjevarteneste, konfirmantaksjon,
gåver og KOMPIS-loppemarknad, har det kome inn nok
midlar til å halda skulen i drift sidan 2010. Pengane som
vert samla inn her i Samnanger går til husleige, lærarløner, lærebøker og anna undervisningsmateriell, utstyr
og leikar.
Det lokale mattilsynet kom på inspeksjon og påla
skulen å ha fleire toalett enn dei to eksisterande (der det
eine var berre til husverten med familie). To nye toalett er
no under bygging, og her blir det vassklosett! Dei gamle
var berre latriner – hol i golvet, så det er framskritt, sjølv
om det blir «mange om beinet» framleis.
Ønsker du å vera med å støtta SamZam-prosjektet,
kan du bruka konto nr: 3530 21 38786 både for enkeltgåver og fast gjevarteneste (autotrekk). Kr 100
per månad dekkar skulepengar for eitt barn.

Svanhild og Solvor i den gamle stova i Treet.
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Første møte mellom Frazer Siansengo og Svein Høysæter.
Frazer skreiv eit brev til Svein i 1999, frå dødscella i
Mukobeko Maximum Security Prison. Namnet hans fann
Frazer i ei internasjonal Alpha-avis, der Svein sitt namn
var på ei liste over nasjonale Alpha-rådgjevarar. Sidan
har det blitt ei utruleg historie som Samnanger kyrkjelyd
har fått vera med på!

Her kikar me inn til «baby class», eller førskuleklassa. Elevane kan
starta når dei er tre år gamle, så det er mest som barnehage på norsk.
Klasseromma er små, og det er ikkje elektrisk lys, men dagslys kjem
inn gjennom gluggen utan glas og døra når den er open.
Alle bilete: Olav Aarvik

Leiargruppa i Soul X Ministries saman med nokre av oss frå
Samnanger. Barnearbeidar Julie L Vevle, Hanne Høysæter,
Bendik Aarvik, Svein Høysæter og Hilde Aarvik frå Samnanger, og Fredrik Henriksen frå Bergen.

Lærarane på Samnanger Faith Academy: (Bak frå venstre)
Eunice Ihamwi, Victor Mangwatu, Anna Mwale, Astrida
Moonga, Regent Masiyaleti og førstelærar Martha Simate.
Hanne leikar «Bro,
bro brille» med nokre
barn utanfor Schechem
Baptist Church. Etter
gudstenesta var både
barn, ungdom og
vaksne utanfor kyrkja
og leika mange ulike
leikar saman!

Namakau, 12 år. Då me ville ta bilde
av henne, var det nokre gutar som
gjerne ville vera med. «Dei likar meg!»
sa ho. Det synest me ikkje var så rart,
då ho er ei koseleg og fin jente, men
ho svara: «Nei, ikkje på den måten!
Dei likar meg fordi eg tar meg av dei!»
Så fortel ho at ho likar å hjelpa dei og
passa på dei. Ho fortel dei kva som er
rett og gale og prøver å oppdra dei, for
«i himmelen er jo alt berre godt, og då
synest eg det er fint å gjera mitt beste
for at det skal bli sånn her også!»
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Bendik leikar på karusellen med nokre av elevane på
ekskursjon til ein «Game Park»
med Samnanger Faith Academy. «Game» hadde ei dobbel
tyding – både leik og vilt. Etter leikeparken, kjørte me rundt
med eigen buss og såg på dei
ville dyra.
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Finn dei 12 sauane som har gøymt seg i biletet og fargelegg teikninga.
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for

borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna - noko for borna
Lag fine julestjerner!

2. Brett arket ein
gong til
1. Ta eit A4-ark
og brett på langs.
Klipp av nederste
del, slik at arket
er heilt firkanta
(21x21 cm)

3. Brett arket ein
gong til

5. Klipp ut den
teikna trekanten og
brett papiret ut

4. Teikn ein
trekant, som vist

6. Så har du ei
kjempefin stjerne
du kan pynte med
til jul
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21.-22.jan. var det mange spente tårnagentar i kyrkja. Dei gjekk på jakt med forstørrelsesglas for å finna symbol og skattar i kyrkjene. Dei fekk til og med prøva å spela på orgelet,
klatra heilt opp i kyrkjetårnet og krype heilt under kyrkja og sjå restar av 1600-talskyrkja.
Ellers måla dei ei bibelforteljing og førebudde skodespel, som dei viste fram på gudstenesta om søndagen.

11.-12. februar var det kyrkjelydshelg på
Wallemtunet. Her var det mange gøye aktivitetar både ute og inne, og me fekk høyra
Guds ord og kosa oss saman med andre frå
kyrkjelyden. Ei fin helg!

mars
15.mar
sk
gela Pr om gospel-d
amene
imm og
An
E
saman
med pr lsa Harris og osjektk
song
oret.

11.-12.mars var det Kompis-leir.
Dei var på ungdomsskulen og leika i gymsalen, bada i
bassenget, baka, og gjorde mykje anna gøy.
12
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året som gjekk- året som gjekk - året som gjekk - året som gjekk På Kompis gjer dei mykje forskjelleg. Her har dei t.d. fargedag, der
alle har kledd seg i noko raudt, og
dei et raud mat osv. Til og med dei
flinke medhjelparane stilte opp i
raudt.

ap

ril

Rett før påske,
var det påskevandring for
7-åringane,
der dei gjekk
gjennom heile
påskeforteljinga. Dei fekk
også laga fine
påsketing som
dei fekk med
seg heim.

mai

Ca. 1 gong i månaden er det innvandrarforum.
Kvinner frå ulike land møtes i Haga kyrkje og
lagar mat og pratar saman.

ju

juni

li

t
s
u
g
u
a

Den 18.august var det medarbeidarfest i kyrkja på Haga. Arne OpsahlEngen heldt ei gripande tale, der han delte av eigne erfaringar på ein
måte som rørde oss alle. Han gav verkeleg inspirasjon til å prøva å
vera noko for andre.
13
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1.august fekk me ny kyrkjetenar i
kyrkjene våre. Han heiter Kumar
Eikeland og bur i Fusa.
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Foto Halvard Tysse, Samningen
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LutherJazz var eit stort
korprosjekt med songarar frå
Arna, Vaksdal, Fusa og
Samnanger. Luthersalmar arrangert
Søndag 24. sept. var det hausttakkefest-gudsteneste i
og
til
dels komponert
kyrkja på Haga, der 10-åringane var spesielt inviterte.
av
Arne
Olav SteinDei var med og pynta kyrkja med blomar, frukt, grønsakopf (på piano) Med
ker og mat i ulike variantar. Etterpå var det kyrkjekaffi,
så dyktige musikarar
der me fekk smaka på all den gode maten.
swinga det verkeleg!

obe

r

1.okt. var det søndagsskulens dag i kyrkja på Haga, med utdeling
av 4-årsbok og song av Barnekoret og King Sing. På bildet ser du
spente 4-åringar som ventar på å få boka si.

november
desember

I oktober vart endeleg
siste delen av taket på
kyrkja på Ådland ferdig.
Anton Drønen hadde
pussa opp krossen, som
var rusten og malingslaus, slik at den vart som
ny igjen. På biletet over
ser du ein ”Klyvar” som
set krossen på plass.

IAa
28.nov.-3.des. var det bispevisitas her i Samnanger.
På biletet er det inngangsprosisjon til visitasgudstenesta.
14
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Nytt om gravferder og bryllaup
Me har no eit samfunn der stadig fleire ikkje er medlemer av Den norske kyrkja, og der stadig fleire
byter bustad fleire gongar i livet. I tillegg skal ein også i kyrkja ta omsyn til arbeidstidsordningar og
mindre presteressursar i prostiet. I 2017 vedtok difor Samnanger kyrkjestyre nye retningsliner for
gravferder, bryllaup og bruk av kyrkja som sermonirom.

Jordfesting og gravferd

Er den døde ikkje medlem i DNK, må dei pårørande
betala for bruk av kyrkja og kyrkja sine tilsette etter dei
same takstane.

Alle har rett til ein gravplass i den kommunen dei bur,
uavhengig kva trusretning/religon/livssyn dei har. Kyrkjegarden er for alle. Det er difor gjort vedtak om at
det skal regulerast nokre graver i eit av felta på den nye
gravplassen, i den retninga muslimar ynskjer å gravleggja sine.
Fleire utflytta samningar ynskjer å verta gravlagde i
Samnanger. Til no har dei pårørande måtta betala for
oppkasting av grav, men elles får dei gratis sermoni og
følgjer dei same reglane for frigrav og festa-graver som
dei som bur i Samnanger. Me ynskjer å vera imøtekomande og seia ja til dei som ynskjer ha ei grav her, men
må innsjå at det kan verta eit spørsmål om kyrkjegarden
vår kan ta imot alle som vil, utan å utvida. Me har ein
kyrkjegard som har ein viss kapasitet i høve til folketalet.
Om det er tre «utanbygds» graver i året, vil det vera over
10 % av jordfestingane våre. Det er også ein kostnad
med å ha sermoni, særleg om det skjer i feriar.
Difor har kyrkjestyret bestemt at i tillegg til å betala
for oppkasting av grav skal det for utanbygds graver også
betalast leige for kyrkja og timebetaling for dei tilsette
som er på jobb, etter takstar vedtekne årleg. (Gjeld fellesrådet sine tilsette, ikkje presten.) Det skal betalast
festeavgift for grava frå dag ein. (Også i fredningstida)
Dette skal gjelda frå 1.1. 2018.

Bryllaup

Når det gjeld bryllaup, er det også innstramingar i høve
til tidlegare. Organisten og presten har ei frihelg i månaden. Kyrkjestyret har bestemt at me bør unngå bryllaup
desse helgane. Om sommaren kan det berre vera bryllaup
på oppsette datoar i samråd med Kvam. (Prestane i Samnanger og Kvam vikarierer for kvarandre.)
Ynskjer nokon likevel å bruka datoar der me ikkje
tilbyr bryllaup, må dei betala leige etter takstar vedtekne
årleg. (3000 kr. for 2018. Det kan t.d. vera tilfelle der
brureparet har eigen prest, slik at det er praktisk mogeleg
å få til bryllaup likevel.)
Om ingen av brurfolka er medlemer av DNK, må dei
betala for leige av kyrkja etter dei same takstane. Det
same gjeld om begge er busette utanfor Samnanger og
ikkje har vore busette her tidlegare.

Lån av kyrkja til sermoniar

Andre kristne kyrkjesamfunn kan låna kyrkja til både
gravferd og bryllaup og bruka eigen seremoni og eigen
seremonimeister om dei ynskjer det. Program med songtekstar, må då leverast kyrkjekontoret for godkjenning.

O Aa
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K. THARALDSEN

Maling / tapetsering
56 58 63 20 - 958 45 545

NORDVIK ELEKTRO AS
Autorisert elektroinstalatør
918 93 650

www.eastudio.net

'JMNJOH
'PUPHSBGFSJOH
%SPOFåMNJOH
%JHJUBMJTFSJOH

Tlf: 402 86 252/474 08 999

TYSSELAND

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

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

THOMAS EIKELAND
Betongentrepenør
Tlf. 56 58 64 27 Mo. 909 80 599
K.I. SVENSDAL A/S

Graving - transport
56 58 66 23 - 915 58 853

Har nokon flytta heimanfrå?

- kjøkken direkte frå fabrikk

Då kan eit abonnement på

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.

17
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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

Døgnvakt
55 24 08 08

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

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

INKA

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

SOLHEIM AUTOSERVICE A/S
Bjørkheim
56 58 90 00

Bjørkheim

Nystekte brød - Varmeskap - Takeaway pizza

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

Transport og graving

Tlf. 56 58 87 00

Mobil 99 55 29 29

ELEKTRIKEREN
I SAMNANGER OG FUSA

Vi utfører El-installasjoner i alle typer bygg.
Vi utfører El-installasjoner i boliger, foretninsbygg og industribygg.
Egen svakstrømsavdeling.
Service avtaler/årskontroller på brannalarm og nødlys
Service avtaler/årskontroller og El-sjekk på alle typer elektriske installasjoner.
www.eismann.no

ernst@eismann.no

Jordalsveien 42, 5105 Eidsvåg Tlf. 55 33 37 30

www.elproffen.no

Kyrkjebladet vil ynskja
lesarane sine ei
velsigna julehøgtid !
Vel møtt i kyrkja
i jula.

18
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Samnanger kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret:

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

Tilsette:

Kontortelefon Privattelefon
56 58 90 13
98 84 28 82
David Vogel
david.vogel@samnanger.kyrkja.no
Dagleg leiar: 		
56 58 90 15
40 04 92 41
Britt Haukanes
britt.haukanes@samnanger.kyrkja.no
Barnearbeidar :		
56 58 90 17
95 98 69 34
Kristi Mjelstad
kristi.mjelstad@samnanger.kyrkja.no
Kantorar:
56 58 90 14
56 58 65 43
Anne-Lise og Eilert Tøsse,
eilert.tosse@gmail.com
Sekretær:
56 58 90 12
98 61 95 15
Bente L.D. Bødker,
bente.bodker@samnanger.kyrkja.no
Kyrkjetenar:
Kumar Eikeland		
56 58 90 10
Kyrkjegardsarbeidar: Hans Tysse
56 58 63 14

Sokneprest:

Gudstenester i jula
Julaftan kl.14.00 - Ådland

Soknerådsleiar - Hilde Maraas Arvik 41 65 23 18

Familiegudsteneste

Kirkens S.O.S .

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

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

Julaftan kl.15.30 - Haga

Familiegudsteneste

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.

Solosong av Linda og Emma Gangstø-Nordbø
Samnanger Skulemusikklag spelar
Offer til Kirkens Nødhjelp

Barnedåp

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

Juledag kl.12.00 - Ådland

Høgtidsgudsteneste
Dåp
Solosong av Karina Fure Nytveit
Blåsargruppe tek del
Offer til Mercy Ships

Gåver		

Til konto:
Trusopplærings-stillingane: 	3562 07 01910
Nytte og pryd, Haga kyrkje:
	3562.71.03172
Nytte og pryd, Ådland kyrkje:	3530.20.80664
Skuleprosjekt i Zambia:		3530.21.38786
Takk for gåver!

1. Nyårsdag kl. 17.00 - Haga

Gudsteneste

Kyrkjeblad for Samnanger

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

Redaksjonsnemnd: Britt Haukanes, Bente Dyrøy Bødker,
Anlaug Røen Hauge, Fred Morten Ervik og Solvor Aadland
Framsidefoto: Bipevisitas v/ Inge Aasgaard.
Elles takk for foto til: Fred Morten Ervik, Anne Tandstad, Olav
Aarvik, Solvor Aadland, Tore Skjæveland og Halvard Tysse,
Samningen.
Trykk: Bodoni, avdeling Hardanger
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Returadresse:
		

Samnanger kyrkjekontor
Hagabakkane 1, 5650 Tysse

Vel møtt til faste aktivitetar i kyrkjelyden

Søndagsskular

Babysong og
småbarnstrall (0 år ++)

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

Anna kvar tysdag kl.12-13 i
kyrkja på Haga. Oppstart etter jul: 9.januar.

Barnekor
Kompis

(10-13 år)

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

Glad song med borna.
To korgrupper: 4 år
tom.1.klasse og King
Sing for 2.-7. klasse.
I Tysse bedehus,
tysdagar kl. 17.30.
(Arr: Samarbeid mellom Misjonsforsamlinga og kyrkja.)

For unge og vaksne:

For gudstenester og
andre aktivitetar i kyrkja:
Sjå kyrkjekalender, lysingar i Samningen eller heimesidene våre:
www.samnanger.kyrkja.no
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TEMASAMLINGAR
Kveld med undervisning /tale, song,
kveldsmat og samtale. Haga kyrkje eit par
gongar i halvåret.
KRO
Kveld med lovsong, andakt, bønevandring, café og sosialt samvære i Haga
kyrkje 1 tysdag i månaden.
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