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Gudstenester i
Sunnhordland prosti i påska
Side 8

Marta Tjelle Kroka
fekk Frivilligprisen
Utdeling av Frivilligsprisen

I samband med Prosten i Sunnhordland si nyårsmottaking, vart Frivilligprisen i Sunnhordland
prosti for 2007 delt ut til Marta Tjelle Kroka,
Husnes. Dette er femte gongen denne prisen vert
delt ut til frivillige medarbeidarar for trufast, kreativ og nyskapande teneste.

Kristihimmelfartskristen

Jofrid Bjørkvik, leiar i Prostirådet,
- Aktiv i ulike misjonsforeiningar
gjorde greie for Prostirådet si
- Styreverv i lokalt bedehus
grunngjeving for tildelinga. Ho sa
- Arbeid for innvandrarar og
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mellom anna: Prisvinnaren er ein
flyktningar
medarbeidar med ei særs omfattande
og trufast frivillig teneste. Prostirådet Prisen er eit diplom laga av Per
Flatøy og eit bilete, i år laga av Marit
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Prostiprest
Kolbein Espeset sluttar T 1

Etter at Marta Tjelle Kroka hadde
motteke diplom og bilete, takka ho
for tildelinga og gav uttrykk for at ho
var svært overraska over dette. Ho
fortalde og nærare frå tenesta ho har
vore involvert i knytt til arbeid for
innvandrarar og flyktningar.
Arne Lindeklein, kyrkjeverje i
Kvinnherad, og leiar på Husnes Bedehus saman med prisvinnaren, bar
fram ei varm helsing der han takka
henne for alt ho har gjeve gjennom
dei ulike tenestene ho er og har vore
med i. Lindekleiv gav uttrykk for at
ho var ein god og verdig prisvinnar.
På Mottakinga var det mange som
gledde seg over tildelinga og ville
gratulere prisvinnaren.

Frivilligprisen
Fri - villig - til Guds ære
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Side 4

For så elska Gud verda at han gav son sin, den einborne, så kvar den som trur på han ikkje
skal gå fortapt, men ha evig liv.												
Joh. 3.16



Nytt om
personell
i Sunnhordland:

Helsing frå prosten

Vi høyrer til
ei tenande kyrkje!
Kva ynskjer du skal vere
dei viktigaste kjenneteikna
på kyrkja vår? Kva er aller
viktigast for deg i møte med
kyrkja?
Visjon
Visjonen til Den norske kyrkja er å
vere ei vedkjennande, misjonerande,
tenande og open folkekyrkje. Eg trur
det er ein viktig samanheng mellom
desse omgrepa, og vil vere varsam
med å riva dei laus ifrå kvarandre.

Oppleving
Eg kjenner at for meg er det svært
viktig at kyrkja vår er ei tenande
kyrkje. At alle som på ein eller annan
måte kjem i kontakt med kyrkja, får
ei tydeleg og god oppleving av ei
kyrkje som er til for å tene dei. Og at
vi som gjer teneste i denne kyrkja, ser
alt vi gjer i perspektivet: ei tenande
kyrkje.

Kyrkjemøtet
I fylgje kyrkjemøtet forstår kyrkja
seg slik: Den norske kyrkja er kalla
av Gud til å vere på lag med dei
svake og utstøytte, peike på urett,
lindre og overvinne naud. Den
norske kyrkja skal vere ei tenande
kyrkje, ein diakonal fellesskap der
menneske gir omsorg og finn omsorg.
Kyrkja blir utfordra og utfordrar til
forvaltarteneste i ei verd der livsmiljø
og ressursar er trua, til kamp for
rettferd der kløfta mellom rike og
fattige aukar, og til handling for fred
der menneske lever med urett og krig.

Ny diakoniplan
Kyrkjemøtet vedtok i 2007
samrøystes ny plan for diakoni i
Den norske kyrkja. Planen handlar
særleg om den tenande folkekyrkja.
Hovudformålet med planen er han
skal vere retningsgivande for den
diakonale tenkemåten og utforminga

Kyrkjelydsblad for
Sunnhordland
epost: post@saverudreklame.no

Bømlo:
René Møller Yde starta som
kyrkjelydsprest i full stilling
01.01.2008.

av diakonien i vår kyrkje. Planen er
ein rammeplan som gir kyrkjelydane
hjelp til å utarbeide lokale
diakoniplanar. No kjem det viktige
arbeidet med å konkretisere planen
i lokale planar. Med utgangspunkt
i det vi har, får vi no høve til å
vidareutvikle kyrkja som ei tenande
kyrkje.

Visjon og definisjon.
Visjonen som ligg til grunn for
den nye diakoniplanen er: Guds
kjærleik til alle menneske og alt det
skapte, verkeleggjort gjennom liv og
teneste. Planen opererar med denne
definisjonen:
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.
Den er evangeliet i handling og
blir uttrykt gjennom nestekjærleik,
inkluderande fellesskap, vern om
skaparverket og kampen for rettferd.
Biskopen vår seier i eit brev til
medarbeidarane i kyrkja: Diakoni er
ikkje berre ein sektor i kyrkja, men eit
aspekt ved heile kyrkjelyden sitt liv.

Min draum

Stord:
Barbro Høyland Andersen
– førstesekretær/prostesekretær, frå
01.01.08
Liv Bodil Østand – sakshandsamar/
driftsleiar, frå stillinga som
førstesekretær 01.01.08

Prostiet:
Kolbein Espeset slutta som
prostiprest 29.02.08
Bjørgvin bispedømeråd gjorde
12.02.08 desse tilsetjingane i
Sunnhordland prosti:
Pål Dale – prostiprest
Jørgen Knudsen – prostiprest 50 %
stilling.

Avskjed med biskop
Ole D. Hagesæther og prostidag
i Sunnhordland prosti 25.09
Biskopen vår avsluttar si bispeteneste 1. sundag i advent.
I samband med årets prostidag torsdag 25. september,
tek biskopen avskjed med Sunnhordland prosti.
Prostidagen vert på Stord, med bl.a. felles samling kl. 16.30 med tema: ”Vi
høyrer til ei tenande kyrkje”. Prostidagen sluttar med Prostigudsteneste kl.
19.00 i Stord kyrkje der biskop Ole D. Hagesæther talar og Bremnes kantori
syng. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi der det vert høve til å komme
med helsingar til biskopen.

Eg drøymer om ei kyrkje som syner
omsorg og speglar Guds kjærleik i
kvardagen, ei kyrkje som raust møter
alle menneske med evangeliet, Guds
store gåve til oss alle. For meg heng
dette djupast sett saman med den
avgjerande tenesta som Jesus gjorde
for oss. Jesus seier om seg sjølv: ”For
ikkje eingong Menneskesonen er
komen for å la seg tena, men for sjølv
å tena og gje livet sitt som løysepenge
for mange.” (Mark 10, 45).
Ei ny påskehøgtid ligg føre oss. Mi
bøn er at du denne påska skal sjå
Guds kjærleik til deg og oppleve ei
tenande kyrkje som er inspirert til
teneste av den største tenaren.
God påske!
					
Svein Arne Theodorsen

Redaksjon:
Svein Arne Theodorsen
Postboks 41
5401 STORD
Tlf. 53 40 34 30

Øyvind Heggland – kyrkjeverje/
dagleg leiar, frå 01.08.07

Adresse:
HELG og YRKE
Sæverud Reklame AS
5430 Bremnes
Tlf. 53 42 70 00

svein.arne.theodorsen@kyrkja-stord.no

Neste nr. kjem i mai. First for innlevering av stoff er 21. april 2008

Prostehjørnet:

Sovne på bønemøte?
Eg minnest ei leiarsamling tidleg på 70 – talet. Før
vi skal ynskje deltakarane velkomne til eit sommarkurs, har vi ei bønesamling. Sjølv merkar eg
at eg er trøyt, men som den yngste leiaren har eg
ikkje frimod til å sløyfe denne samlinga. Så skjer
det: Medan ein av dei kvinnelige leiarane bed ein
lang og god bøn, kan hende noko monotont, sovnar eg. Eg sov på bønemøte, sov så tydeleg at dei andre høyrde det. Dei høyrde og min reaksjon då er vart vekka av ein spiss allboge.
Ei lita trøyst var det då eg fekk høyre historia om då skulelagspresten
Even Fougner (seinare biskop i Borg), sovna på eit bønemøte. Midt i
draumen bryt han ut høgt og engasjert: MÅL.
Fougner sa sjølv at han i denne draumen var på Gjøvik stadion der
fotballklubben Gjøvik Lyn nett hadde scora mål.

Kyrkjelydsbladet vert sendt til alle
heimar i Sunnhordland.
Send di gåve til:
HELG og YRKE
v/Helge Ottesen,
Eldøyvegen 100
5411 Stord
Bankgiro: 8420 05 25328

Sats, lay-out:
Sæverud Reklame AS
Svortland
5430 Bremnes
Trykk:
Bladet Sunnhordland
Stord
Opplag: 21 000


Under vignetten “Samtale over
ein open Bibel” vil vi samtale med
einskildpersonar om ein aktuell
bibeltekst.
Denne gongen har vi møtt René Møller Yde.
Han er fødd i Hjørring i Danmark i 1979.
Han byrja på Bømlo 1. januar i år i stillinga
som kyrkjelydsprest. Etter å ha tatt eksamen i norsk kyrkjehistorie og norsk
kyrkjerett i siste halvdel av april, vert han ordinert til prest.
René har ikkje vokse opp i ein aktiv kristen familie. Kyrkjetilknytinga var
julaftangudstenester og ved familiesamlingar. Den kyrkjelege interessa vart vekt
av ei oppgåve han fekk på skulen året før konfirmasjonen. Han skulle då setta
seg inn i korleis ei gudsteneste var i mellomalderen og framføra henne. Dette
engasjerte han så sterkt at han fekk mora til å laga fullt presteutstyr: alba,
stola, messehakel og mitra. Han vart ”biskop” med ein gong og ei katolsk messe
vart framført på skulen.

Kristi himmelfartskristen
Han byrja no å gå til vanlege gudstenester i heimekyrkja, St. Cathrine kyrkje
i Hjørring, og opplevde det meiningsfylt. Det tala til han. Og han byrja å
undrast over kva dei ulike ledda i gudstenesta betydde og las om det. Og etter
kvart byrja han å lesa vedkjenningsskriftene til den lutherske kyrkja og såg
rikdommen der. Dette fall saman med konfirmantundervisninga.
René fekk på denne tida ein Bibel og byrja å lesa i han. I denne brytningstida
som tenåring fekk han og impulsar frå indremisjonen. Saman med gudstenestegleda og den personlege utfordringa frå konfirmanttida og andre kristne,
modnast trua fram som ei gåve frå Gud og ei overtyding om å vera eit Guds
barn.
På spørsmål om han har ein spesiell bibeltekst han vil lyfta fram, er svaret
Salme 110. Den oppdaga han og fekk eit personleg forhold til under eit konvent
i ”Kirkelig Fornyelse” på Kristi himmelfartsdag.
Salme 110,1-4:
”Herren seier til min herre: ”Set deg ved mi høgre hand til eg får lagt dine
fiendar til skammel for dine føter!” Frå Sion retter Herren ut din mektige
kongsstav. Ver herre mellom dine fiendar! Ditt folk møter viljug fram den dagen
du mønstrar din hær. I heilagt skrud kjem din ungdom til deg som dogg ut or
morgonrodens fang. Herren har svore og angrar det ikkje: ”Du skal vera prest til
evig tid på Melkisedeks vis.”
Historia om salmen gjorde stort inntrykk. Ein tradisjon fortel at David skreiv
denne salmen og song han då Salomo vart innsett som konge. Og medan han
song, ropa ein profet: ”Ikkje han! Ikkje han! Men ein annan!” Dermed vert
kong Salomo eit profetisk bilete på Jesus.
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skrud”. Det formidla eit kall til presteteneste. Med uttrykket ”heilagt skrud” såg
eg for meg prestedrakta og tenesta i kyrkja. Interessa for prestetenesta var nok
skapt tidlegare, men møtet med denne salmen og den opplevinga han skapte,
gjorde kallet meir personleg og stadfesta det.”
Kva tyder salmen for René i dag når han er ferdig med utdanninga, komen i
teneste og på veg til ordinasjon? ”Eg opplever at salmen formidlar tryggleik,
eg kan henta inspirasjon og motivasjon frå bodskapen. Vidare er det eit kall til
å vera ein del av Guds kyrkje og å ta del i kampen mot fiendane – det vonde i
verda.”
”Og så seier salmen noko om det opphøgde og heilage hos Jesus som innby til
tilbeding og etterfylging: ”Herren er ved di høgre side.” Med lun humor seier
René vidare: ”Nokon kallar seg pinsevener, andre vil vera langfredagskristne.
Eg vil kalla meg Kristi himmelfartsdag-kristen.”
Du skal arbeida noko mellom ungdom. Gjev salmen deg noko der? ”Ja, ganske
sikkert. Eiga oppleving av salmen og synet av ”i heilagt skrud kjem din ungdom
til deg.” vil alltid liggja der som ein visjon og utfordring. Ungdomen høyrer til
midt i kyrkja sitt arbeid.”

Dette peikar tilbake til 1. Mos. 14,18 om presten Melkisedek som kom til
Abraham og velsigna han: han er evig prest, kjem med brød og vin og dømer
alle folkeslag. Dette peikar fram mot Jesus som innstifta nattverden og som er
frå evig tid og Frelsar for alle menneske.

René fortel han opplever seg velkomen til Bømlo. Noko er kjent. Noko ukjent.
Men bømlingane er umiddelbart imøtekomande. Han gler seg til tenesta i
kyrkjelydane på Bømlo.

”Det tala sterkt til meg som 18-19 - åring om ”ungdomen som kom i heilagt

Gunnvald Bjotveit
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Ukas tekst

Matteusevangeliet

Peter er stor i munnen no. Om nokre få timar skal han svikte venen
sin. Det skal vi lese om på fredag. Kjenner du deg igjen? Har det
hendt at du har lova noko , og så svikta du? Eg er glad for at dette
står om Peter. Han liknar på deg og meg.
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No går Jesus og læresveinane ut i Getsemane-hagen, og Jesus har
det tøft no. Enno har han tid til å trekkje seg frå det leie som skal
skje. Tenk om han hadde rømt frå alt den natta – korleis hadde det
gått med frelsesplanen då? Når noko er skikkelig tøft, hjelper det
å be til Gud. Det gjer Jesus no, jamvel om alle venene hans sovnar
frå bøna.

Tema

Påske
Mykje av det som skjer på
skjærtorsdag og langfredag,
er trist og vanskeleg for
Jesus og venene hans. Likevel er det to av dei viktigaste
dagane i historia vår.
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No skjer det som Jesus har visst om heile tida. Ein av venene sviktar og sladrar på han Det skjer på ein skikkeleg ekkel måte. Legg
merke til at Jesus har full kontroll. Han prøver ikkje å springe bort,
og han veit at det som skjer no, må skje.
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Jesus vil ikkje at nokon skal forsvare han med våpen no. Derfor
stansar han Peter som drar sverdet. Han går frivillig i møte med
fienden. Han vil ikkje flykte sjølv om han kunne.
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No får dei endeleg spørje han ut, alle desse som har lurt på han i
tre år. Dei prøver å få han til å forsnakke seg, men det greier dei
ikkje. Når han snakkar om å rive ned tempelet og byggje det opp
att på tre dagar, snakkar han om kroppen sin, som skal døy, liggje i
grava og stå opp att etter tre dagar.
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Du hugsar Peter, som var så kjekk då vi las om han på måndag? No
held han seg langt bak. Fiendane til Jesus har endeleg fanga han,
men han har ikkje gjort noko gale, så dei har eit problem. Endeleg
seier han noko (vers 63 og 64) som dei kan klage på.
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Ideen om Gjenbruksbutikkane står på 3 bein. 1)
Forvalting. Folk har noko dei ikkje har bruk for
lenger. Det treng ikkje kastast, men koma andre
til gode. 2) Misjon. Heile overskotet går til NMS
sitt misjonsarbeid. 3) Fellesskap. Ein kaffikrok for
samtale og fellesskap. Ei varmestove i kvardagen.
Her skapast misjonsglede.
Utvalet er stort og har høg standard: møblar i rikt
utval, glas, dekketøy og koppesett, gåveartiklar,
gardiner og dukar, bøker, måleri og veggteppe,
sportsartiklar, verktøy, lysekroner og andre
elektriske artiklar, pyntesaker, lys og instrument.
NB: No er eit orgel til sals som høver for eit
forsamlingshus. Alt er momsfritt. Her kan og
leverast inn lysestumpar for omsmelting og brukte
frimerke. Alt til inntekt for misjonen.
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av vers 37.
Dei ropar stygge ting til Jesus og hånar han, men Jesus svarar ikkje
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men også av Gud. Forhenget i tempelet var ikkje noko vanleg pledd.
.'5/CVV
8GIGPDNKTQRPC
Det skulle skilje
menneska frå den
heilage Gud.
Når det no revnar,
Dåheilt
Jesus
fødd,Denne
song englane.
Når
hanstengd,
døyr, hender
det andre
blir vegen opna
innvart
til Gud.
vegen som
vart
las
merkelege
ting.
du om i 1 Mosebok
3 (i veke
3).Jesus kjenner seg heilt åleine, svikta av menneske,
men også av Gud. Forhenget i tempelet var ikkje noko vanleg pledd.
Det skulle skilje menneska frå den heilage Gud. Når det no revnar,
blir vegen opna heilt inn til Gud. Denne vegen som vart stengd, las
du om i 1 Mosebok 3 (i veke 3).
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I snart to år har NMS
Gjenbruksbutikk på Svortland på
Bømlo vore i drift. Butikken er ein
del av kjeda av NMS Gjenbruk sine
butikkar over heile landet, over 30
butikkar så langt.

Alt er gåver – frå fornying i heimane og flytting
til mindre husvære og dødsbu. Eller at nokon
ser dei har noko dei ikkje treng og vil gje det til
misjonen. Alt arbeid er gratisarbeid. 35 personar,
-4;55#8
i alderen 30 til 85 år, deltek i dugnaden med å
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stå i butikken, prisa varer og stilla ut og å henta
Hugsar du modige Peter som lova aldri å svikte Jesus? No er han
og køyra varer. Ein hengar er skaffa til vegars
livredd, så redd at han snakkar sint og bannar på at han ikkje kjenner
4;55#8 Det kan avtalast mot betaling, tlf. 959
for-dette.
Jesus, bestevenen sin. Ein tam fugl spelar ei viktig rolle i dette avs.'5/CVV20 969. I 2007 var omsetnaden kr. 453.000. Eit
'KPHGKIKPIJ[TGTGKPJCPG
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nittet. Sjå oppgåva.
utruleg
flott resultat som kjem misjonen til gode.
Hugsar du modige Peter som lova aldri å svikte Jesus? No
er han
.'5/CVV
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Så
langt
livredd, så redd at han snakkar sint og bannar på at han ikkje kjennerdette året har omsetnaden berre auka.

Uke 12 M
Dato
M
Uke
12
U as te st
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på Bømlo
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Rapport frå Konfirmantfestivalen 2008

”Sett, avslørt, elska!”
Vinden ulte rundt husnovene. Regn og sludd låg
flatt i lufta. Akkurat då det var på tide å setje
seg i bilen og køyre til Buavåg for å organisere
overfarten med ferja, kom meldinga: Ferja var
innstilt på grunn av uværet. Kjapt som berre det
blei telefonnummer til bussjef Henning Vestvik
funne fram, ein halv time seinare stod bussen
klar attmed Sveio kyrkje. I tillegg til bussen stilte
frivillige og foreldre med bilar, og heile gjengen kom
seg til konfirmantfestivalen i Langevåg!
Tekst:Valborg Sinnes
Foto: Arvid Helvik
Alle oss som kom sørfrå fekk ein
ekstra lang tur, men så fekk vi
til gjengjeld testa ut dei mørke,
svingete vegane på Bømlo. Noko
forsinka blei Konfirmantfestival 2008
erklært for opna, så var det heile i
gang! SveiSing frå Sveio stilte som
oppvarmarkor før Ten Sing Norway
haldt show og markerte seg. Så
rulla og gjekk det natta igjennom.
Turneringar i Innebandy og Volleyball
avløyste av film og besøk frå Kirkens
Nødhjelp. Der fekk konfirmantane
god informasjon om den føreståande
innsamlingsaksjonen 11. mars.
Suomobryting og dansematte, karaoke
og teikning på T-skjorter. For ikkje å
gløyme speed-dating. Der var køen
lang heile tida og tida det einskilde
paret fekk til å sjekke kvarandre ut,
måtte passast nøye på. To minutt
– korkje meir eller mindre. Det er
forståeleg at nokre prøvde å snike
til seg litt ekstra tid. Andre var litt
tilbakehaldne med denne datinga, litt
engstelege for dette med å bli forelska.
For tenk kor fælt det ville bli å sei
”adjø” når konfirmantfestivalen var
over om berre nokre timar…Det var
kiosk og drive av konfirmantmødre,
heimelaga lappar gjekk unna i store
mengder. Men komiteen hadde nok

forrekna seg litt på kor snopesjuke
konfirmantar eigentleg er.
Då det tok til å nærme seg morgon,
var det premieutdeling. Eg trur mest
eg hugse at alle kyrkjelydar var
representerte på podiet då kateket
Marit og sokneprest Arild delte ut
medaljar og fint innramma diplom.
Eg kan ikkje hugse at det blei bruk
for fyrstehjelp i særleg grad, men
eit par isposar var framme i løpet av
natta for å kjøle ned vonde anklar.
Til slutt, eller då den nye dagen
var i ferd med å kome, var det Ung
Messe. Sokneprest Arnt Johan
haldt gudsteneste saman med gode
hjelparar. Sjølv om natta hadde gjort
sitt for redusert konsentrasjon, blei det

tent lys, det blei bede bøner, og mange
stilte seg i kø for å ta del i nattverden.
Temaet for gudstenesta var, som for
heile konfirmantfestivalen; ”Sett,
avslørt, elska”. Det er jo det alt saman
dreier seg om i den kristne trua! Takk
til komiteen som valde ei så god
overskrift på ei kjekk natt! Det var
ikkje berre konfirmantar frå Sveio på
konfirmantfestival. Både Bømlo og
Stord var godt representert, det var og
gjester lengre sørfrå, nærare bestemt
frå Norheim og Avaldsnes i Karmøy
prosti og Stavanger bispedøme.
Konklusjon: Det er utrolig gøy å
være i lag! Det er kjempekjekt å være
mange! Og sjølv om ein kanskje
ikkje rekk å stifte veldig mange

nye bekjentskap i løpet av nokre
nattetimar, så har me sett kvarandre,
og nokre rakk faktisk å bli ørlite grann
forelska!
Det heile begynte med ein tanke om
at det hadde vore kjekt å gjere noko
i lag med konfirmantar frå fleire
kyrkjelydar. Så blei ideen sagt høgt,
og det heile var i gang i 2007 med
konfirmantar frå Sveio og Bømlo,
med god hjelp frå KFUK-KFUM,
Haugaland krets. Ein særleg takk
til komiteen for festivalen, ei ekstra
takk til Kretssekretæren i KFUKKFUM, Margrethe Stensland, som
har vore det organisatoriske sentrum
for Konfirmantfestivalen både i 2007,
2008 og forhåpentleg i 2009!

Kirkens SOS på Haugalandet trenger vi frivillige telefonvakter
Kirkens SOS i Rogaland planlegger å ta i bruk nytt
vaktrom på Haugalandet 1. oktober i år.
- Det er vi kjempeglad for sier daglig leder for Kirkens
SOS i Rogaland, Arild Torstensen. Vi har lenge tenkt
tanken om vaktrom på Haugalandet da det vil gi oss et
enda større rekrutteringspotensiale for telefonvakter til
denne tjenesten. Skal vi få i gang vaktrommet trenger
vi mange som vil være telefonvakter. Vi håper at
det også er noen som bor i Sunnhordland som kan
tenke seg å bli frivillig telefonvakt ved Kirkens SOS,
men som av praktiske eller andre grunner ikke kan
være med ved Kirkens SOS i Bjørgvin(Bergen). Da
kan kanskje vaktrom Haugalandet være en mulighet.
Vaktrom Haugalandet ligger på Norheim, rett sør

for Haugesund og har en sentral plassering enten en
kommer sør eller nordfra på Haugalandet.
Kirkens SOS er en selvmordsforebyggende døgnåpen
krisetjeneste som tilbyr et medmenneske å snakke
med. Over 205 000 henvendelser over telefon kom
til Kirkens SOS i 2007, som i dag er landets største
krisetelefontjeneste. Vi lytter til ensomhet, psykiske
lidelser, relasjonsvansker, overgrep, og økonomiske
problemer for å nevne noen av temaene i telefonen.
Våre frivillige telefonvakter er vanlige mennesker
som har lyst, vilje og tid til å være et medmenneske
for andre. Samtidig gis en muligheter til egenutvikling
og å oppøve kommunikasjonsferdigheter. Vi kan sjeldent

løse vanskelighetene for innringer, men Kirkens SOS
erfarer at vi kan bety mye på den følelsesmessige
siden for innringer. Siden vi er en anonym tjeneste
gir det mulighet for å snakke sant om livet.
Vaktrommet på Haugalandet vil være betjent på dag/
ettermiddag, kveld og natt. Vakttjenesten samordnes
med Stavanger senteret. Nå håper vi på minst 20
frivillige, menn og kvinner over 20 år. Det vil gi oss en
god start. Som telefonvakt har du 6 vakter i kvartalet
og 1 veiledning/fagsamling i måneden. Vi starter kurs
for nye telefonvakter på Norheim torsdag 3. april. Vil
du bli med? Kontakt oss på tlf. 971 70 995 eller send
en e-post: rogaland@kirkens-sos.no,


Utdrag av talen til prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 06.01.08

Vi høyrer til ei tenande kyrkje!
Ei tenande kyrkje!

Eg drøymer om ei kyrkje som raust møter alle
menneske med evangeliet. Ei kyrkje som syner
omsorg og speglar Guds kjærleik i kvardagen. I
fylgje kyrkjemøtet forstår kyrkja seg slik: Den
norske kyrkja er kalla av Gud til å vere på lag
med dei svake og utstøytte, peike på urett, lindre
og overvinne naud. Den norske kyrkja skal vere
ei tenande kyrkje, ein diakonal fellesskap der
menneske gir omsorg og finn omsorg. Kyrkja blir
utfordra og utfordrar til forvaltarteneste i ei verd der
livsmiljø og ressursar er trua, til kamp for rettferd
der kløfta mellom rike og fattige aukar, og til
handling for fred der menneske lever med urett og
krig.
For meg er det viktig at vi som ei tenande kyrkje
er opptekne av å setja mot i kvarandre, formidla
livsmot, mot til å tru, mot til fellesskap og mot til
teneste. Er det slik folk her i Sunnhordland opplever
kyrkja? Ser vi på verksemda dei siste vekene, ser
vi tydeleg ei omfattande og vidfamnande teneste i
jul og nyttår. På ei veke var det vel 90 gudstenester,
i tillegg kjem gravferd og nokre vigslar, og før jul
skulegudstenester og julevandringar. Vel 20 % av
alle som bur her var med på gudsteneste julaftan. I
Sunnhordland er det eit rikt song- og musikkliv og
vi har mange dyktige kantorar og organistar. Her
kjem ein oversikt over deltakinga ved song - og
musikk tiltak i kyrkjene i advent og jul:

Bømlo
På Bømlo var det 8 song og musikk – arrangement
med 2450 deltakarar.

Etne
I Etne var det 4 slike arrangement med 740
deltakarar.

Fitjar
På Fitjar var det 2 song og musikkarrangement i
kyrkja. Her var det 330 deltakarar. I tillegg har det
her vore tilsvarande arrangement i fleire bedehus,
det gjeld elles i prostiet og.

Kvinnherad
I Kvinnherad var det 8 song- og musikkarrangement
med 1360 deltakarar.

Stord.
På Stord var det 10 slike arrangement med om lag
3000 deltakarar. Eg var sjølv med på fleire av dei,
og fekk tilbakemelding på at det hadde vore gode og
fine opplevingar.

Ei tenande kyrkje

Ungdom

Frå kyrkjemøtet høyrde vi: Ein diakonal fellesskap
der menneske gir og finn omsorg. Biskopen vår seier
i eit brev til medarbeidarane i kyrkja: Diakoni er
ikkje berre ein sektor i kyrkja, men eit aspekt ved
heile kyrkjelyden sitt liv. For meg er det viktig at vi
ser kvar ei teneste vi gjer i kyrkja i perspektivet: Ei
tenande kyrkje. Vi vil sjå nærare på nokre sider ved
det som skjer i kyrkja i Sunnhordland:

Gudsteneste

Kyrkjeskyssar frå Tysnes
I samband med kvar ei gudsteneste, arbeidar vi for
at menneske skal oppleva kyrkja som ei tenande
kyrkje. Mange stader har vi kyrkjeskyssarar som
hjelper folk til kyrkjene, vi har kyrkjevertar som
ynskjer velkomen og er til hjelp til dømes for dei
som treng hjelp for å kome til nattverd. Alt som
skjer: song og musikk, liturgi, preike, kan ein sjå
under perspektivet: Ei tenande kyrkje. I forbøna
ber vi for kvarandre og den verda vi er ein del
av. I mange kyrkjer er det ein aukande skikk å ha
ein enkel kyrkjekaffi, det er og med og byggjer
fellesskapet. Har vi så eigna kyrkjebygg til å
byggja inkluderande fellesskap? Mange stader ser
vi at forholda er ikkje dei beste. Er det mogeleg
å gjera noko for å betra situasjonen? Nokon finn
løysingar, andre strevar i kontakt med mellom anna
riksantikvar.

Her står vi ut for store utfordringar: Store kull,
mange ungdomar i ei viktig og krevjande tid i
livet. Korleis kan vi best vera ei tenande kyrkje
for dei? Vi gled oss over gode tilbakemeldingar
på konfirmantarbeidet. Kvart år er det vel 700
konfirmantar. Nokon får med seg turar og leirar.
Døme på nye tiltak er samarbeidsarrangement
på Bømlo 16. mai, med 450 deltakarar. På Stord
har ein trafikkdag der kyrkja er invitert til å ta
del. På Bremnes har dei utvikla lågterskeltilbod
for ungdom. Prestar og andre tilsette tek og del i
målretta arbeid for ungdom ved fleire bedehus i
prostiet.

Samtale
I ei tenande kyrkje er samtale og sjelesorg viktig.
Kong Harald tala i Nyårstalen om tid til den gode
samtalen. Det vil eg gjerne streka under. Og hos oss
er det einsame, menneske som har trong for ein å
tale med, og om djupare spørsmål, menneske som
treng hjelp på mange plan. I kyrkja kan vi og tena
med å be for kvarandre. Mange er takksame for det.

Vigsel
Mange vel framleis å gifta seg i kyrkja. Før vigsla,
har paret ein vigselsamtale med presten. Her førebur
vi sjølve vigsla og tar opp tema til hjelp i samlivet.
I nokre kyrkjelydar fylgjer dei opp med ulike
samlivstiltak. For tida er det mellom anna såkalla
PREP – kurs på Bømlo. Å tena menneska ved å gje
dei hjelp til samlivet, ser eg som svært viktig.

Dåp

Sjå etter ny arena. Diakon Anne Lie Steinsbø på
Sams senter, Bremnes

Spesielle tilbod

Tysnes

I mange kyrkjelydar er det utvikla spesielle tilbod
for å møta ulike situasjonar, ikkje minst har ein
gjort det der ein har ein diakon. Eit døme på dette
er samlingar for pårørande til rusmisbrukarar. På
Treffstaden på Stord, kan dei dele erfaringar, tankar
og kjensler med kvarandre.

Tysnes hadde dei 6 song og musikkarrangement i
kyrkjene i desember der 920 kom.

Diakonale tiltak

Sveio
På 6 arrangement i Sveio var det om lag 1400
deltakarar.

Mi erfaring er at slike samlingar er viktige, dei kan
vere med å gje gode opplevingar i kyrkjene våre og
eg gje påfyll og nytt mot på livet. Takk til alle som
har vore involverte i dette arbeidet.

Om lag 700 born vert døypte i Sunnhordland
prosti kvart år. Her stillar prestar og andre opp med
dåpssamtale og dåpsmøte og legg til rette for gode
opplevingar i kyrkjene. Korleis kjenner dåpsfolket
seg møtte i kyrkja vår?

Mellom anna etter initiativ frå diakonikurs i prostiet,
har ein lokalt utvikla mange ulike diakonale tiltak.
Vi kan her nemne:
• arbeid for innvandrarar og flyktningar
• eldretreff
• føremiddagstreff


• Tilsette
Vi gled oss over dei tilsette, viktig at alle ser seg
som ein del av den tenande kyrkja.
• Ulønna medarbeidarar
Vi gled oss over dei mange ulønna medarbeidarane.
Eg er glad for at ein stadig har meir fokus for
oppfylginga av desse viktige medarbeidarane.
· Diakonar?
Kva så med fleire diakonar i kyrkjelydane? I dag har
vi to – Liv Kari Bru på Stord og Anne Lie Steinsbø
på Bømlo. Kan vi få fleire?
· Spleiselag!
På Bømlo har dei fått til eit spleiselag for
diakonstillinga. Her er bedrifter saman med
kommunen, gjevarteneste og offer i kyrkjene. Er det
råd å finne slike løysingar andre stader. Både fordi
ein diakon er viktig og fordi det syner seg at dei er
med å løyse ut nye uløna medarbeidarar.

Treff i Skånevik
For meg er det godt når ein og kan gje rom for
god humor på slike samlingar. Mykje løye kan
ein og oppleva her. Til dømes ho som hadde vore
på eldretreff for fyrste gong. Ho skrøyt: Det var
så kjekt. Og til slutt sende dei rundt ei kork med
pengar, men eg var så godt nøgd så eg tok berre 50
kr.

Besøksteneste
I Sunnhordland er eg kjent med mykje god
besøksteneste. Eit stort tal uløna medarbeidarar
gjer her ei stor og ofte usynleg teneste. Mange har
fått blomehelsingar før jul, rundt 1000 berre i frå
kyrkja. Heimebesøk finn stad ved ulike høve. I
Fjelberg og Eid sokn går dei med blomehelsingar
når nokon har 80, 85 og 90 års dag. Mange stader er
det regelmessige institusjonsbesøk. I Lykling sokn
stellar dei til fellessamlingar på institusjon. Eg vil
retta ein varm takk til alle medarbeidarane som slik
gjer ei viktig diakonal teneste!

Sorg & krise
Alle dei viktige tenestene som vert gjort i Sunnhordland i samband med sorg, ulukker, kriser, kunne
gjerne fått eit eige foredrag. Her skal vi berre peike
på nokre sider:

Sorgstøtte i samband med gravferd
Mange medarbeidarar er involverte i møte med
sørgjande ved kvart eit dødsfall. Presten kjem som
regel på heimebesøk, ein talar om det som har
hendt, lyfter fram minner frå ho eller han som er
død og ein førebur gravferda. Så er det ulik form for
oppfylging.

Sorggruppe
Fleire stader er det tilbod om sorggrupper. På
Stord er dette eit samarbeidstiltak i regi av Sorg og
Omsorg-Stord med representantar frå kommune,
sjukehus, Røde Kors og kyrkja.

Beredskapsteneste
Dei siste åra er det utvikla ei beredskapsteneste der
prestane delar på å ha vakt kvardagar frå 17 – 08 og
i helgene. Slik kan mellom anna politiet nå oss til
ulike typar teneste.

Ulukker
I samband med ulukker samarbeidar kyrkja med
lokale kriseteam når det vert behov for å setje dei
i aksjon. Elles vert som regel prestane tidleg kopla
inn. Dei siste åra er det fleire som ynskjer open
kyrkje når noko slikt hender.

Internasjonalt perspektiv
Mange har venskapskyrkjelydar, og konfirmantane

tek kvart år del i Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon.
I 2007 kom det inn vel ½ million frå Sunnhordland.
Fasteaksjonen vert i år 11. mars.

Ny plan for diakoni
Kyrkjemøtet har samrøysta vedteke ny plan for
diakoni. No kjem eit viktig arbeid der vi skal få
vere med å konkretisere planen i lokale planer.
Med utgangspunkt i det vi har, har vi høve til å
vidareutvikle kyrkja som ei tenande kyrkje.
Visjon
Visjonen som ligg til grunn for den nye
diakoniplanen er:
Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte,
verkeleggjort gjennom liv og teneste.
Definisjon
Planen opererar med denne definisjonen:
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste
Evangeliet i handling – gjennom
• nestekjærleik
• inkluderande fellesskap
• vern om skaparverket
• kampen for rettferd

Nestekjærleik
Her er målsetjinga:
1. Den lokale kyrkjelyden har eit omsorgsarbeid
som er retta mot lokale utfordringar
2. Kyrkje og kyrkjelyd inspirerar til eit liv i
nestekjærleik

Inkluderande fellesskap
Her er målsetjinga:
1. Fellesskapa i kyrkjelyden er opne og inkluderande
2. Kyrkjelyden tek aktivt del i å styrkje fellesskap og
nettverk generelt i lokalsamfunnet

Vern om skaparverket
Her er målsetjinga:
1. Kyrkjelyden arbeidar med den bibelske forståinga
av Guds skaparverk og mennesket som ein del av
det
2. Kyrkjelyden er aktivt og konkret med på å skape
ein positiv livsstil som fremjar balanse og heilskap

Utfordringar til slutt:
1. Kvart møte med høg kvalitet!
Som ei tenande kyrkje vil vi vera tilstade i kvart
eit møte, sjå menneska og bekrefta dei. Dette vil vi
gjere
• I møte med enkeltmenneske
• I våre samlinger
2. Tenk kreativt om samarbeid!
Døme: Andre frivillige organisasjonar, det offentlege
og næringslivet.
3. Sjå etter ein ny arena!
Døme:
Kyrkja sin stall på Leirvik i desember.
Diakon Anne med fast bord på Sams Senter på
Bremnes.

Vi høyrer til ei tenande kyrkje
Opplever menneska oss slik?
Kan hende kan vi henta ny inspirasjon i
juleevangeliet, til dømes i forteljinga om gjetarane.
Dei som
• fekk englebesøk
• fann Jesus-barnet
Kven var desse som hadde denne spesielle
opplevinga og fekk denne bodskapen frå himmelen?
Det var ikkje dei velutdanna i Jerusalem, det
var ikkje dåtida sine teologar og prestar – det
var gjetarane som var opptekne med si teneste.
Gjetarane som høyrde til mellom dei lågaste på
en sosiale og religiøse rangstigen – dei som gjekk
for å vere upålitelege og ikkje kunne vera vitne i
rettssakar – dei vart vitne til det største under: Gud
vart menneske.
Kva hende med desse gjetarane?
Kan hende vart dei med i den fyrste kristne kyrkja i
Betlehem eller Beit Jala og tok del i den songen dei
hadde høyrt av englane, no i ny omsetjing: Ære vere
Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske
som Gud har glede i! Kan hende vart desse gjetarane
med i den diakonale tenesta der.
Til lukke med å finna din plass i vår tenande kyrkje.
Til lukke med å byggja ei tenande kyrkje her i
Sunnhordland.

Kampen for rettferd
Her er målsetjinga:
1. Kyrkjelyden engasjerer seg i rettferdig fordeling
av ressursane i verda
2. Kyrkjelyden står opp for menneske som får
menneskeverdet sitt krenkt

Ressursar
Kva for ressursar har vi og har vi tilstrekkeleg med
ressursar? Dette må de sjå nøye på i det komande
planarbeidet.

Frå Storfamiliegudsteneste i Stord kyrkje

Gudstenester i Sunnhordland prosti i påska:
Bømlo:

Palmesundag
Rubbestadneset kl. 11.00
Svortlandsmarka kl. 13.00
Lykling kyrkje kl. 16.30
Bømlo kyrkje kl. 19.00
Skjærtorsdag
Espevær kl. 12.00,
Moster og Lykling kyrkjer kl. 19.00
Langfredag
Bremnes og Bømlo kyrkjer kl. 11.00

Prostiprest
Kolbein Espeset sluttar
Sundag 24. februar hadde Kolbein Espeset si
siste teneste som prostiprest i Sunnhordland. Då
leia han gudstenesta i Nysæter kyrkje, ei kyrkje
og ein kyrkjelyd der Kolbein finn seg særleg
godt til rette og der han har hatt store delar av si
teneste dei siste åra.
Ein månad før var Espeset med
på sitt siste konvent for prestane i
Sunnhordland prosti. Her bar prost
Svein Arne Theodorsen fram ei helsing
der han mellom anna takka Kolbein
for den trygge og gode tenesta han har
hatt – ikkje minst som gudstenesteleiar:
ein trygg og engasjert liturg som ikkje
berre seier fram liturgien, men som leiar
kyrkjelyden gjennom bøn, lovprising og
vedkjenning. Prosten takka og Kolbein
for måten han har lyfta fram ulike sider
ved misjonshistoria – ikkje minst knytt
til Valen og Madagaskar.
Ved den nemnde samlinga for prestane
i prostiet, haldt Espeset ein andakt
knytt til teksta
2 Kor 12, 1-10.
I overgangen frå fast presteteneste til
ei anna form for teneste, gjer eg meg
mange tankar om den tenesta eg har
hatt. Dei mange erfaringar eg har hatt
av at Gud gjer under ved døypefont,
altarbord, ved forkynninga av Ordet,
gjennom kyrkjelyden sin lovsong.
Kristi herlegdom viser seg for oss.
Kristi herlegdom viser seg i tenesta.
Det er herleg å vera Kristi tenar.
”Eg må vera stolt,” seier Paulus, endå
det ikkje tener til noko. Han er med
rette stolt over det Gud har gjeve han
av syner og openberringar. Ingen av
oss vil samanlikna oss med Paulus.

Men apostelen gir oss frimot til å vera
stolte, i vår teneste, som prestar! Tenesta
som liturg er ei rik og herleg teneste.
Og forkynninga: Gud har gjeve deg
innsikt i Ordet. Du har noko som du
kan vera stolt av.
Likevel: Apostelen rosar seg av sin
svakhet. ”Veik, redd og skjelvande var
eg mellom dykk”, seier apostelen (1 Kor
2,3). Han gir ord til mi oppleving då eg
vart ordinert, og til mange opplevingar
av det same ved altar og på preikestol.
Slik har det vore, heile mi teneste. ”Av
dette mennesket vil eg vera stolt, men
eg vil ikkje vera stolt av meg sjølv,
anna enn av veikskapen.” Eg oppfattar
ikkje Paulus sjølvutslettande og falsk
beskjeden. Nei, for han kjenner den
herlege løyndom i Kristus: ”Min nåde
er nok for deg, for krafta blir fullenda
i veikskap.” Herren sa det til meg. Eg
er viss om at han seier det same til kvar
og ein som er her. Desse ord skal me
halda fast på som den kostelegaste
perle. Eg er stolt over å vera kristen
og prest. Av pur nåde.

Bønn ved ordinasjon:
Vi takkar deg fordi du har halde oss fast
i trua og tenesta. Av berre nåde, til di
ære. Gi den motlause nytt mot, og den
som er trøytt, ny kraft. Me lovprisar
ditt heilage namn, for du er god og din
nåde varer til evig tid. Amen.

1. Påskedag
Moster og Lykling kyrkjer kl. 11.00
Brandasund kl. 16.00
2. Påskedag
Bremnes og Bømlo kyrkjer kl. 11.00

Etne:
Palmesundag
Grindheim og Skånevik kyrkjer kl. 11.00
Skjærtorsdag
Frette kapell kl. 11.00
Gjerde kyrkje kl. 19.00
Langfredag
Grindheim kyrkje kl. 11.00
Skånevik kyrkje kl. 18.00
Påskeaftan
Stødle kyrkje kl. 23.00
1. Påskedag
Stødle og Skånevik kyrkjer kl. 11.00
Fjæra kapell kl. 19.00

Fitjar:
Palmesundag
Fitjar kyrkje kl. 11.00
Skjærtorsdag
Øvrebygda bedehus kl. 19.30
Langfredag
Fitjar kyrkje kl. 11.00
1. Påskedag
Fitjar kyrkje kl. 11.00
2. Påskedag
Osternes bedehus kl. 11.00

Fjelberg og Eid:
Palmesundag
Husmorstova, Høylandsbygd kl. 11.00
Skjærtorsdag
Eid kyrkje kl. 11.00
Langfredag
Fjelberg kyrkje kl. 11.00
1. Påskedag
Eid kyrkje kl. 11.00
2. Påskedag
Fjelberg kyrkje kl. 11.00

Husnes:
Palmesundag
Husnes kyrkje kl. 18.00
Skjærtorsdag
Valen kyrkje kl. 20.00
Langfredag
Holmedal kyrkje kl. 11.00
Husnes kyrkje kl. 20.00:
Langfredag i ord og tonar

1. Påskedag
Valen kyrkje kl. 09.30
Husnes kyrkje kl. 11.00
Holmedal kyrkje kl. 19.00

Kvinnherad:
Skjærtorsdag
Uskedalen og Hatlestrand kyrkjer
kl. 11.00
Kvinnherad kyrkje kl. 19.30
Langfredag
Ænes og Ølve kyrkjer kl. 11.00
1. Påskedag
Kvinnherad og Ølve kyrkjer kl. 11.00,
Varaldsøy kyrkje kl. 15.00
Åkra kyrkje kl. 19.00
Uskedalen kyrkje kl. 19.30
2. Påskedag
Hatlestrand kyrkje kl. 11.00

Stord:
Palmesundag
Stord og Nysæter kyrkjer kl. 11.00
Skjærtorsdag
Stord kyrkje og Huglo kapell kl. 11.00
Nysæter kyrkje kl. 19.00
Langfredag
Stord og Nysæter kyrkjer kl. 11.00
1. påskedag
Stord og Nysæter kyrkjer kl. 11.00
2. påskedag
Huglo kapell kl. 11.00

Sveio:
Palmesundag
Førde kyrkje kl. 11.00
Skjærtorsdag
Sveio Omsorgssenter kl. 11.00,
Valestrand kyrkje kl. 19.00,
musikk frå kl. 18.30
Langfredag
Sveio kyrkje kl. 11.00
1. Påskedag
Sveio kyrkje kl. 11.00
2. Påskedag
Friluftsgudsteneste Prestavegturen
Avgang frå kaien i Buavåg kl. 11. 00		
	 

Tysnes:
Palmesundag
Tysnes kyrkje kl. 11.00
Skjærtorsdag
Tysnes sjukeheim kl. 11.00
Langfredag
Onarheim kyrkje kl. 11.00,
1. påskedag Tysnes kyrkje kl. 11.00  
2. påskedag Reksteren kyrkje kl. 11.00

