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Til hausten avsluttar biskop Ole Danbolt Hagesæther si Bedriftsbesøk
Biskopen vitja både Fitjar
bispeteneste i Bjørgvin bispedøme. Då har han visitert alle Mekaniske Verkstad og Vik og
sokna i bispedømet, i tillegg til om lag 30 visitasar til Den norske Sandvik. Han hadde lunsj saman
kyrkja i utlandet. Den aller siste visitasen gjekk til Fitjar i med kommuneleiinga på Fitjar
vidaregåande skule og han fekk seg
april. Det vart ei stor hending både for biskop og kyrkjelyd. ein tur til Hanøy med god orientering
Vel førebudd

Visitasen var vel førebudd av
sokneprest Olav J. Oma saman
med sokneråd og andre tilsette.
Soknepresten hadde og skreve
visitasmelding inkludert rapport frå
kyrkjeverje om kyrkje og kyrkjegard.
Det var eit variert program som var
lagt opp, tett med høgdepunkt.

Barn og unge

Alfa Heilt
Side 6 og 7

Ved fleire høve fekk biskopen
møta barn og unge i Fitjar. Vitjing
i den nye soknerådsbarnehagen,
skulegudsteneste med elevar og
tilsette ved dei tre barneskulane og

spørjetime på ungdomsskulen vart
gode opplevingar. Biskopen fekk
og vitja barnekoret på øving i Fitjar
bedehus, det vart kjekt for alle.

Fest på kulturhuset

På kyrkjelydsfesten på kulturhuset
var det og barn og unge som tok
del. Det var eit variert program med
mykje song og musikk som viste noko
av alt det gode arbeidet som gjeng
føre i bygda. Biskopen bar fram ei
helsing og fekk og vere med å syngje
andre bass på ein song med Osternes
mannskor.

om kulturlandskapet i Fitjarøyane.

Drøfting av arbeidet

Mykje anna fekk biskopen med
seg, mellom anna besøk på Fitjar
alders- og sjukeheim der biskopen
og prosten song duett. Det var møte
med leiarane i dei ulike bedehusa,
møte med stab og sokneråd der ulike
sider ved arbeidet i kyrkjelyden
var presentert og drøfta. I Helg og
Yrke finn du utdrag av biskopen sitt
visitasforedrag som han bar fram etter
visitasgudstenesta sundag.
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Nytt om personell
i Sunnhordland:

Helsing frå prosten

Viktig for
kyrkja vår
Fredag 11. april fekk eg ein e-post frå ein av
prestane i Sunnhordland der han avslutta slik: ”
Det var ein stor dag i går for Den Norske Kyrkja. No
er det skapt ein ny situasjon der det er mon i å engasjere seg i kyrkja og å motivere
til å fylle den med gode leiarar og forkynnarar. Dette har eg venta på i over 30 år.”
Kva er det denne presten siktar til her?

Historisk avtale

På ein pressekonferanse 10. april vart det kjent at dei politiske partia
Arbeidarpartiet, Framstegspartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti, Kristeleg
Folkeparti, Senterpartiet og Venstre hadde inngått ein historisk avtale vedrørande
tilhøvet mellom stat og kyrkje. Avtalen gjeld ut stortingsperioden 2009 – 2013, det
heng saman med at det må grunnlovsendringar til.

Etne:

Etne kyrkjelege Fellesråd har tilsett Astrid Askeland Johnsen, Skånevik
som kyrkjelydsarbeidar i 60 % frå 1. juli 2008.

Stord:

Utnemning av biskopar og prostar

Det fyrste punkt i avtalen gjeld kven som skal utnemne biskopar og prostar.
Avtalen lyder slik: ”Avtalepartene er enige om at det igangsettes en prosess hvor
partenes felles mål er at utnevning av biskoper og proster overføres fra kirkelig
statsråd til kirkelig organ som kirkemøte eller bispedømmeråd.” Eg trur det særleg
var dette som min kollega var oppteken av. Eg er samde i at dette er eit viktig
punkt.

Ny ordning

Sjølv har eg argumentert for at vi treng ei ny ordning for hopehavet mellom
kyrkja og staten. Eg har gjeve uttrykk for at eg går inn for same løysinga som
fleirtalet i det offentlege stat-kyrkje – utvalet, og gjeve mi støtte til det dette
utvalet legg til grunn. Eg siterar frå NOU 2006:2: ”Den norske kirke er først og
fremst et trossamfunn, et kirkelig fellesskap av sine døpte medlemmer, med en
identitet som er forankret i eget verdigrunnlag. Når kirkeordningen skal vurderes
i dette perspektivet, er det avgjørende spørsmålet om statskirkeordningen
på en tilfredsstillende måte setter Den norske kirke i stand til å være kirke.
Kirkeordningen må reflektere dens selvforståelse, slik den er begrunnet i Den
norske kirkes læregrunnlag.”

Sjølv velje leiarane

Eit av dei viktigaste punkta å få endra, er etter mitt syn kven som har den
avgjerande fullmakta til å utnemne leiarane i kyrkja. I dag er det kyrkjeleg
statsråd som har denne mynde. Mange har argumentert for at dette må liggja til
eit kyrkjeleg organ. Frå fleire politiske parti har ein gjeve uttrykk for motvilje mot
ei slik ordning. Mange har meint at det ikkje er rett for staten å gje frå seg denne
styringa. No er det altså politisk semje om ei ny ordning her.

Den 1. mai tok Randi Lønning Matre til i nyoppretta stilling som barneog ungdomsarbeidar i Nysæter kyrkjelyd. Den 3-årige prosjektstillinga
er finansiert gjennom gjevarteneste. Randi kjem frå stillingane som
kyrkjetenar og kateketvikar i Stord og Nysæter sokn.

Tysnes:

Kyrkjelydsprest Jørgen Knudsen har sagt opp si 50 % stilling for å gå inn
i stillinga som prostiprest. No har Tysnes kyrkjelege fellesråd kjøpt han
tilbake i 30 % i 2 år.

Prostiet:

Bjørgvin bispedømeråd har tilsett Herman Inge Aadland som vikarprest i
Sunnhordland prosti i 2 år frå 01.09.08.
I sommar vil desse teologistudentane gjere teneste som prestevikarar i:
Marianne Støylen Skauge, Misjonshøgskulen; primært Stord
Fríðleif Lydersen, Menighetsfakultetet; primært Sveio
Ragnhild Due, Misjonshøgskulen; primært Husnes

Prostehjørnet:
I Hurdal ligg misjonsskulen Gå Ut Senteret. Her var det brannutrykking ei pinsehøgtid vi budde der. På ein butikk sentralt
i bygda var det ein som var godt infor-

Lang veg fram

Men det er lang veg fram til at denne ordninga blir ein realitet. No vil det koma
”nødvendige utredninger, lovforberedelser og lovteknisk gjennomgang” slik at
Stortinget kan gjere dei aktuelle grunnlovsendringane med endelege vedtak i neste
stortingsperiode.

mert om alt som skjedde i denne vesle

Ny biskop i Bjørgvin

var som hendte på Gå Ut Senteret denne
pinsehøgtida. Eg tenkte på kva han ville

kommunen og som gjerne gav informasjonen vidare.
3. Pinsedag fekk eg spørsmål om kva det

Det betyr at den nye biskopen i Bjørgvin vil bli utnemnd i kyrkjeleg statsråd,
antakeleg rundt årsskiftet. Prosessen er så vidt i gong. Bjørgvin bispedømeråd vil
nominera inntil 5 kandidatar på nominasjonsmøtet 10. juni. Saka vert så sendt til
Kyrkjedepartementet som er ansvarleg for prosessen. Truleg vil dei røysteføre –
mellom anna sokneråd, prestar og vigsla medarbeidarar, få brev i august/september.
Mitt inntrykk er at mange er spente på kven som vert ny biskop i Bjørgvin.
Svein Arne Theodorsen
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Under vignetten
“Samtale over ein open
Bibel” vil vi samtale
med einskildpersonar
om ein aktuell
bibeltekst.
...Denne gongen har vi møtt Sven Harald Nilsen (55) i
Rosendal. Nilsen tok til som sokneprest i Kvinnherad i fjor
haust. Då kom han frå stillinga som sokneprest i Jostedalen
der han hadde vore i sju år. Sven Harald Nilsen er for tida
leiar i Stiftsstyret i Presteforeininga i Bjørgvin. Sven Harald
er gift med Sigrun Vik Nilsen frå Fitjar.

”og vi høyrer dei tala om Guds storverk på våre
tungemål!”
Apg 2, 11b
				

eigne

Hos oss er det
pinse heile tida.
”Eg tenkjer at det underlege som hendte pinsedagen, det er på eit vis det
same som skjer på nytt og på nytt her hos oss”, det seier Sven Harald og
gjev uttrykk for kor viktig pinse er.
”Det må ha vore ei spesiell hending denne fyrste pinsedagen. Her er
det menneske frå mange ulike stader rundt Middelhavet som er samla
i Jerusalem. Plutselig høyrer dei nokon tale på deira eigne mål. Og dei
som talar er galilearar med eit heilt anna tungemål. Eit språkunder, eit
høyreunder kan vi kalla det som hendte. Viktigast er det dei høyrde: Guds
storverk! Utifrå talen til Peter ser vi at det fyrst og fremst var dei sentrale
Jesushendingane dei tala om – Jesu død og ikkje minst oppstoda.”
Har du opplevd noko liknande?
”Eg opplever stadig at Guds Ord vert levande for meg. Det vert ord til
meg – om Guds storverk. Det skjer når eg leser i Bibelen og det skjer
ikkje minst når eg høyrer evangeliet forkynt, jfr. Rom 10, 17: ’Så kjem då
trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi ord.’ Og eg
vert aldri lei av å høyra om Guds storverk.”

” Eg opplever og i møte med andre menneske at Ordet vert levande for
dei, ord som vert formidla gjennom andre menneske. Evangeliet om Jesus
vert forkynt, stadig nye menneske får sjå at dette gjeld dei, det var for oss
dette hendte. Slik opplever eg at vi har pinse heile tida.”
Kva tenkjer du at dette bibelordet har å seie oss i dag?
”Det gjer det tydeleg kva for oppgåve vi har som kyrkje: å formidla
evangeliet, Guds storverk, til menneske i vår tid slik at det vert begripeleg
for folk med ulike føresetnadar. Så handlar det om at Gud sender Den
Heilage Ande så menneske kan sjå at desse Guds storverk gjeld dei.”
”Eg er og oppteken av at det framleis er trong for misjon. Det handlar om
å gje Ordet vidare til stadig nye folk og folkegrupper. Ved at Bibelen vert
omsett til nye språk, er vi med å legg til rette for at nye menneske skal få
høyra om Guds storverk på deira eigne mål.”

Prostidag i Sunnhordland prosti – avskjed med biskop Hagesæther
Årets Prostidag vert torsdag 25. september.
Tema er ”Vi høyrer til ei tenande kyrkje”.
Dette vert samstundes kyrkjelydane i Sunnhordland
sin avskjed med biskop Ole Danbolt Hagesæther.
Prostidagen vert på Stord. Den tek til med middag kl. 16.00 på Leirvik bedehus
og held fram med program kl. 16.30 der vi set fokus på korleis vi kan vere ei
tenande kyrkje i dag. Det har nett kome ein ny diakoniplan i vår kyrkje, sider
ved denne planen vil vi drøfta på prostidagen.
På prostidagen vert det Prostigudsteneste i Stord kyrkje kl. 19.00. Her vil

biskopen preike og Bremnes kantori vil syngje. Etter prostigudstenesta vert det
kyrkjekaffi i Leirvik bedehus med prostiet si avskjedsmarkering for biskopen.
Her vil det vere høve til å kome med helsingar til biskopen.
Prostidagen er for alle som er interesserte i diakoni. Program vert sendt
sokneråd og tilsette. Diakoniutval er særleg inviterte, samt medarbeidarar som
har konkrete diakonale tenester i kyrkjelydane. Til prostidagen er det påmelding.
Prostigudstenesta og kyrkjekaffien er open for alle.
Det vert og ein fagdag same dagen som tek til med lunsj kl. 12.00.
Her vil vi primært sjå nærare på ulike diakonale sider ved dei tilsette
si teneste i kyrkja. Det er og påmelding til lunsj og fagdag.
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Visitasforedrag i Fitjar kyrkje 20.04.08.
godt og har samtala med dei ved fleire høve. Men som
biskop har eg vore tydeleg på at dette er ein dåpspraksis
eg ikkje kan støtte. Ved dåpen vert vi innlemma i
kyrkja, som er Kristi lekam her på jorda. Dåpen må
ikkje verte privatisert, den høyrer heile kyrkja til. Det
er difor kyrkjelyden har utpekt og ordinert nokre til å
stå for og ta ansvar for sakramentforvaltinga. Det er slik
vedkjenningsskriftene våre legg det fram. No veit vi at
dåpen er fullgyldig om den vert forretta av ein lek person.
Det er langt frå nytt med lekmannsdåp i kyrkja vår. Eg
har ikkje gått etter dei som opnar for ein slik praksis, men
vore tydeleg på at den ikkje har biskopen sin støtte.
Her på Fitjar, der kyrkje og bedehus arbeider så tett i
hop og der prestar og soknerådsfolk står bedehuset så
nært, vil eg likevel så alvorleg eg kan be om at dåpsbarna
vert borne til kyrkja og døypte der. Av visitasmeldinga
ser eg at styret for Fitjar Indremisjon har sagt at dei rår
frå dåp på bedehuset med dagens tilhøve til prest og
kyrkje. Eg tenkjer at når det ikkje for nokon kan vere eit
vedkjenningsspørsmål at dåpen skal skje ved lekfolk, så
vil kostnaden ved bedehusdåpen kunne verte for stor. De
må for Guds skyld halde saman, når de står kvarandre så
nært!

Kjære kyrkjelyd!

de maktar det ikkje nett no. Noko vil de få på plass etter
kvart. Der det er brennande hjarto, der finn ein alltid veg.

Kyrkjelyden har fleire hus i Fitjar. Det er ei stor gåve.
Eg veit ikkje nokon kyrkjelyd i Bjørgvin der bedehusa
står så sterkt og samlande i bygdelaga som her. I dei
mindre krinsane som Dåfjorden, Øvrebygda, Stranda
og Osterneset er bedehuset samlingsstaden i nærmiljøet
for bøn og forkynning. Søndagsskule og barnearbeid er
knytt til bedehusa. Tre gonger i året flyttar kyrkjelyden
hovudsamlinga si til desse lokalmiljøa. Slik er ein med og
stadfestar at vi HØYRER saman, og når vi møtest i dei
einskilde sine heimemiljø.

Mi røynsle er at kyrkjelydar som eig så mykje og som
har så stor kraft, dei er og sårbare. No står de samla og
skulder ved skulder. Dykkar sårbare punkt vil vere om
det kjem splid og strid inn i kyrkjelyden. Eg snakkar
ikkje om at ein har forskjellig syn eller legg ulik vekt
i arbeidet. Det kan like gjerne skape positiv energi og
levande nyskapingar. Eg snakkar heller ikkje om dei
markeringane ein må gjere om det kjem inn vrang lære
i kyrkjelyden. Eg snakkar om personlege motsetningar
og ugreie hendingar som ikkje vert gjort opp. Slikt har
makt til å kløyve kristenflokken, det vert parti slik det
ein gong hendte i kyrkjelyden i Korint. Der var det ifølge
Paulus ”ein som heldt seg til Apollos, ein til Kefas og ein
til Kristus” (1 Kor 1,12). Paulus var
redd for at Kristi kross skulle missa
si kraft.

Nåde vere med dykk og fred frå Gud og Herren Jesus Kristus! Får vi ikkje stå i
nåden, då er vi reint fortapte. Og får vi ikkje leve med kvarandre i kjærleik og
fred, da vantar det frukt i liva våre. Preiketeksta sine sluttord tonar enno i øyro
våre: ”Dette er det eg byd dykk: De skal elske kvarandre” (Joh 15,17).
I Fitjar sentrum er kyrkjehus og bedehus fysisk og faktisk
same sak. Soknerådet sitt arbeid ville vore vengeklipt
om ein ikkje hadde hatt bedehuset sine lokalitetar so
nært. Det er jo og der størstedelen av kyrkjelyden sitt
kvardagsliv vert levd. Organisasjonsfolket på si side er
mellom dei mest trufaste til høgmesse. Det gjer at når
ein tel frammøtte som HØYRER saman, så toppar Fitjar
statistikken for Bjørgvin.
Sterkt står kristenlivet i Fitjar, det er mest som
kristenarven har sett seg fast i genane i mange
slekter. Eg merka det i møte med skulen: Songen ved
skulegudstenesta, spørsmåla på ungdomsskulen, samtalen
med lærarane. Alt ber bod om at kristendommen pregar
verdiar og livssyn. Det at de har to prestar i ein kommune
med under 3000 innbyggjarar, fortel og om prioriteringar
i eit samfunn med små offentlege ressursar. Kan hende er
soknerådsbarnehagen i Bakken det siste og mest talande
teiknet: Her har kyrkja med solid moralsk støtte frå
politikarane bygd opp ein barnehage som må vere mellom
dei mest veldrivne på Vestlandet!
Som biskop kjenner eg hug til å takke. Først dei som har
stått fram med visjonar og trygg leiarskap. Mest likevel
dei som få såg, men som med truskap var med og løfta
kristenarven frå ein generasjon til den neste. De har, som
dagens tekst seier ”gått ut og bore frukt, frukt som varer”
(Joh 15,16).
De har mange utfordringar og mykje å ta tak i. De treng
mannskap både på kontor, i kyrkjehus og på kyrkjegard.
I ungdomsarbeidet treng de unge leiarar som kan vere
modellar og førebilete for konfirmantane. Trusopplæring
for vaksne har somme nemnt, visitasmeldinga flaggar
trongen for samlande strategisk tenking. Det vantar ikkje
på utfordringar og oppgåver. Eg uroar meg likevel ikkje
for det. Dette finn de ut av. Noko må de berre la ligge,

Tidleg på 90-tallet var det
fellesaksjon i Fitjar med vekking
og fornying for mange. Etter møta
vart det vanskeleg for somme av
dykk, som kjente at dei ikkje vart
forstått. Kyrkjelyden har openbart
funne saman i ei trygg og tillitsfull
samhandling. Nett no er det
spørsmålet om dåp på bedehuset
som kan skape splitting. De veit at
i dei store forsamlingane i Bergen
har det vore dåp ved lekfolk. Det
har vore ulik argumentasjon for det,
ulikt kyrkjesyn og embetssyn har
i somme kretsar fått vekt. Tyngst
synes likevel argumentet om å
ha ”alt under eitt” tak vore. Då er
det altså ikkje eit reint teologisk
argument, ein tenker heller slik
at når ein kjenner at ein har sin
åndelege heim på bedehuset, så er
det naturleg å få ha dåpen her.
Lat meg seie at eg har respekt for
mange av dei som tenkjer annleis
enn meg, eg kjenner fleire av dei

De er mange som høyrer saman! Eg har alt nemnt
det høge gudstenesteframmøtet her i soknet. Dette
vart og kommentert ved førre visitasen, då biskop Per
Lønning visiterte kyrkjelyden i 1993. Sidan då har
nattverddeltakinga stige monaleg. Eg trur de har rett
når de i visitasmeldinga talar om ei stille vekking ved
nattverdbordet. Elles er songen eit kjenneteikn for
Fitjar. Fellessongen og korsongen der folk i alle aldrar
tar del. Eg forstår godt at det er eit sakn i kyrkjelyden
at de nett no er utan fast organist. Det er fleire som trår
til som vikarar, så de er vel hjelpne. Men det vantar ein
kyrkjemusikar som kan organisere og inspirere og hjelpe
ivrige songarar og musikarar vidare. Under visitasen er
det kome opp kreative forslag om kombinasjonsstillingar
og om stader der ein kunne vende seg for å få ung
hjelp. Eg reknar med at soknerådet arbeider vidare med
løysingsmodellar.

Med nytt og vakkert tilleggsareal på kyrkjegarden treng
det meir hjelp. Her i Fitjar er kyrkjegarden kjent for å
syne seg velstelt og vakker. Det kan likevel verte for
mykje å ta hand om for ein medarbeidar. Eg veit ikkje
korleis de skal kome vidare her. I kommuneleiinga er det
både politisk og administrativ velvilje for kyrkja. Det
står det ikkje på, det har eg merka meg. Ein slit likevel
alvorleg for å få budsjetta i balanse. 2008 har i særleg
grad vore eit krevjande år økonomisk.
Nå har de ein heilt uvanleg vilje både til dugnad og til
å gje her i kyrkjelyden. Av visitasmeldinga ser eg at de
har organisert dugnad både i kyrkjehus og på kyrkjegard.
Løna til kyrkjelydspresten går vel i stor grad på innsamla
midlar. Og endå kjem det pengar inn, anten det er ved
basarar eller frå bedrifter som stiller opp som sponsorar.
På gjevarsida gjer de langt dei fleste av kyrkjelydane her
i Bjørgvin til skammar. De er vorte ein inspirasjon for oss
alle, slik makedonarkyrkjelyden var det for korintarane
for lenge sidan (2 Kor 9).
Kan hende kan og sekretærhjelpa ved kyrkjekontoret
verte avhjelpt ved at ein ung pensjonist melder seg til
teneste? Eg trur at mange av oss som no går ut av det
ordinære arbeidslivet, meir enn gjerne vil gje av tida
vår dersom det vert sett opp ei ordna arbeidsavtale og vi
får oppgåver som vi kan vere trygge for vert til avhjelp
for dei tilsette. Eg har erfaring med høgt kvalifiserte
medarbeidarar som tek kontorarbeid som elles vert
liggjande på prestane.
Eg har alt nemnt soknerådsbarnehagen, han står som eit
døme på kvalitet, høgt fagleg nivå og kristen omsorg.
Diakoninemnda har eg og møtt, eg vart begeistra og
stolt då eg høyrde om arbeidet som vert gjort. At det fins
eit skulelag vil eg og nemne, det finn eg ikkje mange
stader. Konfirmantarbeidet er i ein overgangsfase: I
samsvar med dei føresegnene som no gjeld, er ikkje
konfirmantførebuinga lagt til skuletida. Den tida de no
nyttar er ikkje ideell, ungdomane er trøtte etter skulen. De
har fått ein entusiastisk kyrkjelydsprest som tar ansvar,
men de må nok arbeide vidare med tid og opplegg.

Eg har venta med visitasen i Fitjar ettersom det har vore
presteskifte over tid. Eg trur tida vi fann var gjeve oss av
Gud. Nå er de i stabil drift. De har eit barnearbeid som det
verkeleg er driv i og som fint bygger seg opp som kyrkja
si trusopplæring. De har uvanleg mange vaksne som
stiller opp som uløna medarbeidarar. De har prestar som
forkynner Guds ord og gjev dykk både mat og leiarskap.
Eg ber Gud signe kyrkjelyden her i Fitjar - som har så
mykje - og som treng så mykje. Først av alt treng de eit
tett og synleg samhald, der dei som er sett til det, finn
veg og mål. Eg trur de gjer rett når de vil arbeida med ein
samla strategi og ein tydeleg visjon for kyrkjelydsarbeidet
her i Fitjar. Prosten dykkar er god på slikt arbeid. Han har
stor tillit både hjå dykk og meg. Han kan de samtala med
i fortsettinga. Som mange av dykk veit er dette den siste
visitasen min som biskop. Med dette har eg visitert alle
sokn i bispedømet, om lag 185 i talet. I tillegg kjem om
lag 30 visitasar til kyrkja vår i utlandet.
Kjære kyrkjelyd!
”No gjev eg dykk over til Gud og hans nådeord, som kan
oppbyggje dykk og gje dykk arv saman med alle dei som
er helga”, (Apg 20,32). I bispedømet vil vi trufast halde
fast på den visjonen som har samla oss i 14 år no: ”Saman
vil vi gjere Kristus kjent, trudd, elska og etterfylgd”.
BJØRGVIN BISPESTOL, 20. april 2008.
Ole Danbolt Hagesæther
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Uke 20
Ukas tekst

Apostlelgjerningane 2

Tema

Pinse
No skjer det noko som gjer at alle
får nytt mot og tør ting dei ikkje
har våga før. Den Heilage Ande
kjem, slik som Jesus lova.

M ANDAG

KRYSS AV ▼

LES: Apg 2,1-4

Pinsedagen

No skjer det underet som Jesus har lova at Gud vil sende! Den Heilage Ande
kjem for å bli hos menneska alltid. Når Den Heilage Anden kjem, kan dei
både høyre, sjå og merke det. Anden sjølv er usynlig for dei fleste, men
merkar han likevel. Jesu vener blir ”tente”, og no kan ingen stanse dei.

Alle slags tungemål
T IRSDAG

LES: Apg 2,5-13

O NSDAG

Peter held tale

LES: Apg 2,14-15

T ORSDAG

Peter viser til profeten

Til Jerusalem kjem det jødar frå heile verda. Dei blir svært forundra når dei
får høyre sitt eige tungemål (språk). Og som alltid verkar Anden på ymse
vis: somme blir oppglødde og ivrige, somme blir forvirra, andre blir sinte
eller vil fleipe det vekk. Somme meinte til og med at læresveinane var fulle
og snakka tøv.
Peter som no står fram så modig, er den same som banna på at han ikkje
kjende Jesus på langfredag. Noko må ha skjedd. No er han korkje forvirra,
feig eller flau. Saker og ting har falle på plass for Peter, og etter pinsedag er
småsteinen Peter blitt til det fjellet som Jesus tala om i Matt 16,18. Slå opp og les!

LES: Apg 2,16-21

Fyrst i talen sin minner Peter om det som profeten Joel sa. Han peikar og
seier: sjå, blei det ikkje nett slik som han skreiv den gongen for meir enn 300
år sidan? Vers 21 kan du gjerne lære. Det er sant i dag òg.
To av varsla gjekk i oppfylling med Jesus: 1. Det kom ei ny stjerne på himmelen då han blei fødd. 2. Det blei solformørking då han døydde.

F REDAG

Døden kunne ikkje halde på han LES: Apg 2,22-28

Det er sterke og modige ord Peter talar til dei som høyrer på. Somme av dei
var sikkert med på å få Jesus dømt. Nokre hadde høyrt gjetord om at han
hadde stått opp att, og hadde kanskje snakka med nokon som hadde sett
Jesus levande etterpå. Eg tippar at det var dryppstille medan Peter tala. Det
var ikke alle som likte talen.

L ØRDAG/SØNDAG

Messias er komen LES: Apg 2,29-36

Kong David var ein av de store heltane til jødane. Han hadde skrive om en
ny konge, Messias, som skulle kome og frelse folket sitt. No seier Peter
noko som er heilt uhøyrt for mange av tilhøyrarane: Denne Jesus, han var
Messias! Les v 36 og sjå kva Peter skuldar jødane for.
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EIN ANNLEIS GANGETABELL

Set inn tal i dei blanke rutene.

Pinse–Babel i revers

Evangeliet starta med 2 læresveinar.
Fyrste veka fortalde dei det vidare til 3 kvar.
No er det ..... X ..... = ..... som vil vitne om Jesus.
Andre veka får alle desse med seg 3 kvar som kjem
til tru. Då blir det ..... X ..... = ........ som får med seg
2 vener kvar. Tredje veka skjer det same.
.......... X .......... = .............
Kor mange læresveinar er det i flokken i den fjerde
veka? .......... X .......... = .............

Heilt
fremst i
Bibelen les vi
om då menneska
bygde Babels tårn. Då
gjorde Gud det slik at alle
fekk ulike språk, og folk kunne
ikkje forstå kvarandre.
No er det pinsedag, og med eitt kan
alle skjøne alt som blir sagt.

KOR MANGE DAGAR?

gjekk det frå Jesus stod opp, til pinsedagen? Rette talet er det det er flest av.

13 50 22 45 76 50 89 50 33 87 42 90

KYRKJA er dei menneska som trur på
og bed til Jesus i lag.

UGLY

C 2mRKPUGFCIGPHGMMCNNGPQMQTCTV
RmJQXWFGV

12 52 50 82 26 80 50 62 50 66 23 33

D 2GVGTPGOPGTPCOPGVRmGKPUVCOHCTKVCNGP

22 73 22 42 50 55 88 16 32 77 89 50

UKP-XGP!

Det er ventet 1600-1800 deltakere,
barn, unge og voksne til Det Norske
Misjonsselskaps generalforsamling
i Bergen 9.-13. juli. Under mottoet
”Guds draum” inviteres det til
viktige og gode opplevelser i byen
mellom de sju fjell.
Bergenshallen blir hovedarena, men
generalforsamlingen (GF) vil også sette sitt
preg på andre deler av byen. Det blir samlinger
både på Fløyen, i Vågsbunnen, tusenårsstedet
ved Fana kirke og i Johanneskirken.
- Jeg ser på dette som en storhending i byen
og en inspirasjon for hele bispedømmet.
Misjonsfolket har varme hjerter, et tydelig
oppdrag og en grenseløs erfaring fra det
kulturelle og religiøse vrimletorget, sier
biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther.
I forhandlingsmøtene på GF skal en rekke
aktuelle saker drøftes. Homofili, samboerskap,
regioninndeling, åpenhetskultur og endring av
formålsparagraf er blant temaene som NMS
regner med kommer til å skape mest debatt.
Generalforsamlingen legger opp til at hele
familien kan delta. Det blir et omfattende og
spennende programtilbud både for barna og de
unge.

I disse miljøtider er det også verdt å legge
merke at GF blir et ”grønt arrangement”. En
ønsker å ha Miljøfyrtårn-modellen som mål for
de ulike sidene ved storsamlingen.
- Vi synes temaet vårt, ”Guds draum” er
spennende, sier lederen i hovedkomiteen for
generalforsamlingen, Kari Sørheim. Gjennom
forkynnelse, innslag fra vår verdensvide kirke,
enkeltmennesker som deler sitt møte med
Gud, god sang og musikk og kultur, håper vi
deltakerne får et nytt innblikk i Guds drøm for
oss og den jorda vi lever på, sier hun.

KYRKJA

88 07 50 14 88 77 50 13 44 21 52 50

Storsamling
om misjon
i Bergen

”Malaïka”, et prosjektkor satt sammen av
studenter fra Collège Protestant i Ngaoundéré
i Kamerun, er invitert til Norge i forbindelse
med generalforsamlingen. Koret synger
spennende variert, tradisjonell afrikansk
musikk.

Kor mange læresveinar er det i flokken i den femte
veka? .......... X .......... = .............

E
N
E
D
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Nå kommer påmeldingene fra hele landet. En
ønsker at flest mulig gjør dette via internett og
på adressen www.nms.no/gf Men en kan også
rette spørsmål om GF og påmelding til tlf. 51
51 61 00, eller epost: gf2008@nms.no

Språk og flagg-oppgave

mandarin

Kan du kombinere flagg, land og språk.

Søndagsskulens dag
på Bømlo
Laurdag 30. august arrangerar søndagsskulane
på Bømlo Søndagsskulens dag på Svortland.
Barna møter opp ved Kulturhuset og går i tog
gjennom sentrum til Torget. Der vil det vera stand
med mange kjekke aktivitetar for barna. Det vil
og verta song av søndagsskulebarna og anna
program frå scena. Alle søndagsskulebarna som
deltek får ei T-skjorte.
Målet vårt er at alle søndagsskulebarna skal
få vera med å leika og ha det kjekt, og at
søndagsskulen skal bli meir synleg. Dagen vert
arrangert samstundes med ”Landbruksdagane”, så
det vert mykje kjekt å sjå og oppleva på Svortland
denne dagen!
Følg med på annonsering i forkant av
arrangementet!

urdu

Egypt
Sør-Afrika
Sri Lanka
arabisk

sveitsisk
Estland

Sveits
Kina
Pakistan
Indonesia

India
tamil

javanesisk
hindi

samisk
afrikaans
estisk
Sami

Prestar på Aker Solutions
Siste fredagen i kvar månad samlast prestane i
Sunnhordland prosti til konvent under leiing av
prost Svein Arne Theodorsen. Siste fredagen i
april var prestane inviterte til å vitja den største
industriverksemda i Sunnhordland, det som no
heiter Aker Solutions. Her fekk prestane møta
representantar for leiinga, dei fekk ei brei innføring
i situasjonen i dag og dei fekk ei god omvising på dei
ulike områda av bedrifta. Bilete syner prestane føre
ein borerigg som snart er ferdig.

Biletet syner frå venstre
Alf Terje Myklebust, informasjonssjef
Asbjørn Gundersen, sokneprest
Magne Osland, sjukehusprest
Svein Arne Theodorsen, prost
Øyvind Heggland, kyrkjeverje
Olav J. Oma, sokneprest
Marit Isaksen Espedalen, sokneprest
Arild Steinsland, sokneprest
Valborg M. Sinnes, sokneprest
Jørgen Knudsen, sokneprest
Nobukazu Imazu, kyrkjelydsprest
Rene Møller Yde, kyrkjelydsprest
Jan Ove Totland, sokneprest
Terje Nag, sokneprest

Hatlevikbasaren
Den årlege basaren i
Hatlevik vert laurdag
5. juli.
Den tek til kl. 12.30 og
varer til ca. 17.30.
Det går hurtigbåt både frå
Sagvåg og Rubbestadneset.
Vi kan gjere kjent at i år vert
biskop Ole Danbolt Hagesæther
med på Hatlevikbasaren!

Biskop Odd Bondevik til
Mostraspelgudstenesta.
Til Mostraspelgudstenesta i
Moster Amfi sundag 1. juni,
kjem nyss avgåtte biskop i
Møre, Odd Bondevik, som
predikant.

Konfirmasjon i Sveio
Endeleg var dei store dagane her.
58 konfirmantar frå Sveio blei
konfirmerte sundagane 4. og 11. mai.
Sjølvsagt var det strålande solskin.
Sundag 4. mai blei 7 konfirmerte
i Valestrand kyrkje og 12 i Førde
kyrkje. Sundag 11. mai blei 8
konfirmerte i Eikeland kapell og 31 i
to gudstenester i Sveio kyrkje.
Alle satt dei ved kyrkjebenkene med
familiane sine innanføre seg. Ein og
ein kom dei fram og tente lys frå eit
dåpslys i døypefonten som dei så
plasserte i lysgloben før dei knela ned
på alterringen og blei bedt for. Ute på
kyrkjebakken stod dei flott oppstilla
og helsa på slekt, vener og kjende.
Dette var vårens vakraste eventyr. Det
var alle einige om.
Før dette hadde dei alle bak seg
9 månader med førebuingar.
I Sveio er dei delte i tre
grupper. Alphakonfirmantane,
SveiSing konfirmantane og
Innebandykonfirmantane.
Alphakonfirmantane er valet for
dei som ynskjer mest fokus på
undervisning. Dei har hatt samlingane
sine i Sveio kyrkje og Førde kyrkje.
SveiSing konfirmantane har vore
medlemer i eit år i Ten-Sing koret i
Sveio. Det har vore ei variert tid med
øvingar, konsertar, overnatting og
mykje sosialt. Her har over halvparten

av konfirmantane vore med i år.
Innebandykonfirmantane har òg
vore eit populært tilbod. Treningane
har vore lagd til Førde skule kor ein
sjølvsagt har spela innebandy, men
også hatt undervisning i dei emna
som høyrer med i ei konfirmanttid.
Teknikk og taktikktrening har det
òg vore satsa på. Dette resulterte i
3. plassen i innebandyturneringa på
konfirmantfestivalen i Langevåg. Det
var vi godt nøgde med.

med i lysmessa før jul. Dette blei òg
halde som skulegudsteneste uka etter
for dei to ungdomsskulane i Sveio.
Konfirmantane var òg med i Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon og gjekk med
bøsser.

Det har vore ein god del
fellessamlingar og aktivitetar for
konfirmantane. På den allereie
nemnde konfirmantfestivalen på
Bømlo var alle konfirmantane
frå Sveio med. Her møtte dei
konfirmantar frå Bømlo, Stord,
Norheim og Avaldsnes.
SveiSing song på opningskonserten.
I idrettsdelen av arrangementet gjorde
laga frå Sveio godt frå seg med altså
3. plass i innebandy og 1. plass i
Volleyballturneringa.

Arild Steinsland

Av andre felles samlingar og
arrangement har konfirmantane i
Sveio laga og halde ”Ung Messe”,
gudsteneste av og med ungdomar
for heile kyrkjelyden. Årets messe
var lagd til Valestrand kyrkje og
kyrkja var full av ein forventningsfull
kyrkjelyd. Elles så var konfirmantane

Kristuskransen har vore nytta som
undervisning og andaktar i løpet
av heile konfirmanttida og alle
konfirmantane fekk seg ein krans i
byrjinga av konfirmantåret.

Han har tidlegare vore misjonsprest for
NMS i Japan, misjonssekretær og seinare
generalsekretær for NMS før han vart biskop i
Møre frå 1991. Han var preses for Bispemøtet i
mange år og såleis ofte ansiktet til Den Norske
Kyrkja i media. Dermed er det mange som
opplever at dei kjenner han.
Han er ein dyktig forkynnar som både er bibelsk
forankra og folkeleg og nær i sin form. Vi gler
oss til at han kjem og helsar vel møtt til Moster
Amfi denne sundag 1. juni. Moster Amfi og det
som skjer der i denne helga er verdt å få med
seg.
Velkomne frå heile Sunnhordland.
Gunnvald Bjotveit
sokneprest

b4

I år vert det fleire
og utvida tilleggsarrangement.
Overraskingar
ligg óg på lur!
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Sponsorar:

Arrangørar:
Bømloteateret
Bømlo kommune
Hordaland
fylkeskommune

www.mostraspelet.no

