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Julehelsing frå prosten

Ei glede for heile
folket

fra fjord og fjære

Trusopplæringsmidlar
til Sunnhordland
Måndag 8. november fekk vi
fylgjande gladmelding:

Eg gler meg til julaftan. Gler meg til å feire jul i
Prestegarden i lag med ﬂeire av mine næraste.
Feire den store høgtida med kjære tradisjonar i
glede over det store under: Gud kjem inn i vår verd som eit lite barn. I år
kjenner eg på ei spesiell glede, ei god forventning til gudstenesta julaftan.
Om ikkje det vert for kaldt og sterk vind, skal eg feira julaftangudstenesta i
Fjelberg kyrkje.

ŝůĂŶĚƐĚĞŬŬĂŶĚĞŬǇƌŬũĞ

I år vert det 42 gudstenester i våre kyrkjer i Sunnhordland julaftan, eit tal
som aukar. Eg er glad og takksam til kvar enkelt som på ulik vis er med å
leggje til rette og gjennomføre desse gudstenestene. Ikkje minst er eg glad og
takksam for at folk kjem, og eit tal som aukar. Fleire stader tek vi i litt ekstra
for at det skal vere ei julaftangudsteneste «et sted nær deg.»

^ŬǇƐƐďĊƚŽŐŬŽƌƉƐ

ůůĞƐŽŬŶŝ^ƵŶŶŚŽƌĚůĂŶĚƉƌŽƐƟ
ĨĊƌŵŝĚůĂƌƟůƚƌƵƐŽƉƉůčƌŝŶŐĨƌĊ
ϮϬϭϭ͘ĞƚĞƌŬůĂƌƚĞƩĞƌĂƚ
<ǇƌŬũĞƌĊĚĞƚŚĂƌĨŽƌĚĞůƚŶǇĞ
ƚƌƵƐŽƉƉůčƌŝŶŐƐŵŝĚůĂƌ͘
- Sunnhordland er det einaste
prostiet i Bjørgvin som til no ikkje
har fått midlar frå reforma i det heile.
Prostiet har også jobba godt i forhold
til planarbeid og samarbeid, og er
godt budde på innfasing, seier undervisningsrådgjevar Kristin Lødøen
Hope ved Bjørgvin bispedømekontor.

DĞůĚŝŶŐŽŵĞŝƐƚŽƌŐůĞĚĞ

Kyrkjerådet hadde 27 millionar som skulle fordelast til nye kyrkjelydar i
heile landet. Med nesten 4 millionar i tildeling, er Sunnhordland det
prostiet i landet som får mest denne gongen. Pengane skal brukast til å
driva trusopplæring for alle døypte mellom 0 og 18 år.
No er det tid for å leggja til rette for det vidare arbeidet med trusopplæringa
i Sunnhordland. Det har allereie vore eit møte der kyrkjeverjene saman med
fagrepresentantar for trusopplæring har drøfta viktige tema som innhald,
inndeling i einingar og fordeling av midlar. I februar vert det kurs for rådsmedlemer og tilsette, og så kjem det vidare arbeidet med dei lokale trusopplæringsplanane.

ŝŐůĞĚĞĨŽƌŚĞŝůĞĨŽůŬĞƚ

Ledig prestestilling i
Sunnhordland prosti:

For meg som kjem frå ei øy og som i mange år spelte tenor i korpset heime
i Farsund, vert julaftan spesiell. Eg får med meg ferjetur og kyrkjebåt på veg
til julaftangudstenesta og eigen skyssbåt heim frå Fjelbergøy til Leirvik. Og
så har eg lova det lokale korpset med leiar Fosse å vere med på tenor når dei
er med og skapar den gode julegleda i gudstenesta. Har eg lova for mykje?
No treng eg å spela meg opp så ikkje eg øydelegg heile gleda. Takk til alle
som er med og spreier glede med vakker song og musikk denne julehøgtida
og!

Julebodskapen kom som ei gladmelding frå ein engel: Ver ikkje redde! Sjå,
eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket. Ei stor
glede! Det er jul. Engelen held fram: Ein frelsar er fødd. Det er dette som
gir grunn til den store gleda. Mitt håp er at mange i Sunnhordland i denne
julehøgtida skal få oppleve denne gleda.

Kven var dei første som fekk høyre den gode gladmeldinga? Kor skjedde
det? Det var nokre gjetarar der i området som var ute på markene og heldt
vakt over ﬂokken sin om natta. For meg er dette eit godt døme på at julebodskapen er meint for alle. Gjetarane var plasserte langt nede på rangstigen.
Dei hadde ikkje godt ord på seg. Dei gjekk for å vere slike som ein ikkje
kunne stole på. Gjetarane kunne til dømes ikkje nyttast som vitne i ein
rettssak. No fekk dei vere vitne til det største underet: Gud vart menneske.
Gjetarane – som ikkje hadde fast plass i tempel eller synagoge, var dei fyrste
som fekk sjå barnet og lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett.

&ŽƌŚĞŝůĞĨŽůŬĞƚ

I år fekk eg den store gåva 8. november. Då kom meldinga om at kyrkja i
Sunnhordland var den store vinnaren, vi fekk lovnad om nær 4 millionar
årleg til trusopplæring. Dette gjev oss betre høve til å gje vidare den store
julegleda til heile folket heile året. Framleis er det sjeldan stor prosent av dei
fødde som vert døypte i vår kyrkje her hjå oss. Vi vil så gjerne gjere ei god
teneste slik at ”alle døypte frå 0 – 18 år” skal få opplæring i den gode
julebodskapen, undre seg over underet og oppleve den store julegleda.
Eg ynskjer dykk alle ei velsigna julehøgtid!

Svein Arne Theodorsen

Redaksjon:

Kyrkjelydsblad for
Sunnhordland
epost: reklame@saverudreklame.no

Det vert ledig prestestilling som sokneprest i Bømlo og Lykling sokn med
dei ﬁre sokna på Bømlo som tenestestad og Sunnhordland prosti som tenestedistrikt. Nærare informasjonar om utlysinga kjem over nyttår.
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På bispevisitasen i Sveio fekk vi høyre denne historia på kyrkjekafﬁen sundag:
Før var det vanleg at biskopen budde privat i
samband med visitas. Ein biskop skulle få sove på
rommet til den minste guten i huset. Fyrste kvelden fekk guten vere oppe lenge, han og biskopen
la seg samtidig. Då dei kom på rommet, knelte guten ved senga.
Biskopen vart rørt over det han såg og knelte ned ved si seng.
Guten spør då biskopen kva han gjer. Biskopen svarar: ”Det same som
deg”. Guten tenkjer seg om og seier: ”Då trur eg mor blir sint, for vi
har berre ei potte og den har eg!”

Adresse:

HELG og YRKE
Sæverud Reklame AS
Stavlandsvegen 13
5430 Bremnes
svein.arne.theodorsen@kyrkja-stord.no Tlf. 53 42 70 00
Svein Arne Theodorsen
Hamnegata 48
5411 STORD
Tlf. 53 40 34 30

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
Stavlandsvegen 13
5430 Bremnes
Trykk:
Bladet Sunnhordland
Stord
Opplag: 22 500
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Gudstenester i Sunnhordland prosti i jul og nyttår:
ƆŵůŽ͗

:ƵůĂŌĂŶ
ƐƉĞǀčƌŬů͘ϭϰ͘ϯϬ͕
>ǇŬůŝŶŐϭϰ͘ϯϬ͕
ƌĞŵŶĞƐϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϭϱ͕
ƆŵůŽϭϲ͘ϬϬ͕
DŽƐƚĞƌϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
ƌĞŵŶĞƐŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͕
ƆŵůŽϭϮ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
DŽƐƚĞƌŬů͘ϭϭ͘ϬϬ͕
>ǇŬůŝŶŐϭϭ͘ϬϬ
Ϯϴ͘ϭϮ
ƌĞŵŶĞƐŬů͘ϮϬ͘ϬϬ
ZŽŵũƵůƐŐŽƐƉĞů
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
ƆŵůŽŬů͘ϭϱ͘ϯϬEǇƩĊƌƐŐƵĚƐͲ
ƚĞŶĞƐƚĞŵĞĚŵŝŶŶĞĚĞů͕ƆŵůŽ
ŽŐ>ǇŬůŝŶŐƐŽŬŶ͕
ƌĞŵŶĞƐϭϴ͘ϬϬEǇƩĊƌƐŐƵĚƐͲ
ƚĞŶĞƐƚĞŵĞĚŵŝŶŶĞĚĞů͕
ƌĞŵŶĞƐŽŐDŽƐƚĞƌƐŽŬŶ
EǇĊƌƐĚĂŐ
DŽƐƚĞƌŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͕
>ǇŬůŝŶŐϭϲ͘ϬϬ

ƚŶĞ͗

:ƵůĂŌĂŶ
&ũčƌĂŬů͘ϭϰ͘ϬϬ͕
'ƌŝŶĚŚĞŝŵϭϰ͕ϯϬ͕
'ũĞƌĚĞϭϲ͘ϬϬ͕
^ŬĊŶĞǀŝŬϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
^ƚƆĚůĞŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͕
^ŬĊŶĞǀŝŬϭϮ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
&ƌĞƩĞŬů͘ϭϭ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
^ŬĊŶĞǀŝŬŬů͘ϭϳ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĚĂŐ
'ũĞƌĚĞŬů͘ϭϮ͘ϬϬ


&ŝƚũĂƌ͗

&ũĞůďĞƌŐŽŐŝĚ͗
:ƵůĂŌĂŶ
ŝĚŬů͘ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
&ũĞůďĞƌŐϭϱ͘ϯϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
ŝĚŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
ŝĚŬů͘ϭϲ͘ϬϬ

,ƵƐŶĞƐ͕
hƐŬĞĚĂůĞŶ͗

:ƵůĂŌĂŶ
hƐŬĞĚĂůĞŶŬů͘ϭϰ͕ϬϬ͕
,ƵƐŶĞƐϭϱ͘ϬϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
,ŽůŵĞĚĂůϭϱ͘ϬϬ͕
sĂůĞŶϭϲ͘ϯϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
,ƵƐŶĞƐŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
,ŽůŵĞĚĂůŬů͘ϭϭ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
sĂůĞŶŬů͘ϭϲ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĚĂŐ
,ƵƐŶĞƐŬů͘ϭϮ͘ϬϬ

<ǀŝŶŶŚĞƌĂĚ͗

:ƵůĂŌĂŶ
ZŽƐĞŶĚĂůƐƚƵŶĞƚŬů͘ϭϭ͘ϬϬ͕
ŬƌĂϭϯ͘ϯϬ͕
,ĂƚůĞƐƚƌĂŶĚϭϰ͘ϯϬ͕
<ǀŝŶŶŚĞƌĂĚϭϲ͘ϬϬ͕
sĂƌĂůĚƐƆǇϭϲ͘ϬϬ͕
ŶĞƐϭϲ͘ϬϬ͕
TůǀĞϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
<ǀŝŶŶŚĞƌĂĚŬů͘ϭϭ͘ϬϬ͕
TůǀĞϭϱ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
sĂƌĂůĚƐƆǇŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
DŝŶŶĞŐƵĚƐƚĞŶĞƐƚĞƌ,ĂƚůĞƐƚƌĂŶĚ
Ŭů͘ϭϯ͘ϯϬ͕<ǀŝŶŶŚĞƌĂĚϭϱ͘ϬϬ

:ƵůĂŌĂŶ
&ŝƚũĂƌŬů͘ϭϰ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
&ŝƚũĂƌŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
ĊłŽƌĚďĞĚĞŚƵƐŬů͘ϭϭ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
&ŝƚũĂƌŬů͘Ϯϯ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĚĂŐ
&ŝƚũĂƌŬů͘ϭϮ͘ϬϬ

Sveio kyrkje

^ƚŽƌĚ͗

:ƵůĂŌĂŶ
^ƚŽƌĚŬů͘ϭϯ͘ϯϬ͕ϭϰ͘ϰϱ͕
ϭϲ͘ϭϱ͕
EǇƐčƚĞƌϭϰ͘ϯϬ͕ϭϲ͘ϬϬ͕
,ƵŐůŽϭϰ͘ϰϱ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
^ƚŽƌĚŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͕
EǇƐčƚĞƌϭϮ͘ϬϬ
Ϯ͘:ƵůĞĚĂŐ
^ƚŽƌĚŬů͘ϭϭ͘ϬϬ
ϯϭ͘ϭϮ
DŝŶŶĞŐƵĚƐƚĞŶĞƐƚĞ
EǇƐčƚĞƌŬů͘ϭϲ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
^ƚŽƌĚŬů͘Ϯϯ͘ϭϱ
EǇĊƌƐĚĂŐ
EǇƐčƚĞƌŬů͘ϭϮ͘ϬϬ͕
,ƵŐůŽϭϭ͘ϬϬ

Eikeland kapell

^ǀĞŝŽ͗

:ƵůĂŌĂŶ
^ǀĞŝŽKŵƐŽƌŐƐƐĞŶƚĞƌ
Ŭů͘ϭϭ͘ϬϬ͕
ŝŬĞůĂŶĚϭϰ͘ϯϬ͕
&ƆƌĚĞϭϰ͘ϯϬ͕
sĂůĞƐƚƌĂŶĚϭϲ͘ϬϬ͕
^ǀĞŝŽϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
^ǀĞŝŽŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĂŌĂŶ
^ǀĞŝŽŬů͘Ϯϯ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĚĂŐ
sĂůĞŶŬů͘ϭϴ͘ϬϬ




dǇƐŶĞƐ͗

:ƵůĂŌĂŶ
ZĞŬƐƚĞƌĞŶŬů͘ϭϰ͘ϬϬ͕
KŶĂƌŚĞŝŵϭϰ͘ϬϬ͕
hŐŐĚĂůϭϲ͘ϬϬ͕
dǇƐŶĞƐϭϲ͘ϬϬ
ϭ͘:ƵůĞĚĂŐ
dǇƐŶĞƐŬů͘ϭϮ͘ϬϬ
EǇĊƌƐĚĂŐ
KŶĂƌŚĞŝŵŬů͘ϭϭ͘ϬϬ

Valestrand kyrkje

Førde kyrkje

-XOD
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fra fjord og fjære

Lys Vaken i Sunnhordland
/^ƵŶŶŚŽƌĚůĂŶĚǀĂƌĚĞƚ>ǇƐsĂŬĞŶĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
ŝĮƌĞŬǇƌŬũĞƌĂĚǀĞŶƚƐŶĂƩĂ͕ŽŵůĂŐϳϬďŽƌŶŽǀĞƌͲ
ŶĂƩĂŝŬǇƌŬũĞŶĞƐĂŵĂŶŵĞĚůĞŝĂƌĂƌ͘/ĂŶĚƌĞŬǇƌŬũĞͲ
ůǇĚĂƌŚĂƌĚĞŝƟůƐǀĂƌĂŶĚĞƟůƚĂŬĂŶŶĂƟĚƉĊĊƌĞƚ͘
Adventsnatta
I år var det Lys Vaken arrangement i desse kyrkjene i Sunnhordland: Nysæter – om lag 20 tok
del, Hatlestrand og Ølve sokn var saman – 11 born
var med. I Kvinnherad kyrkje var 15 born med og
i Moster 21. Opplegget varierar noko, men mykje
er likt.
Nysæter kyrkje
Barne- og ungdomsarbeidar Randi Lønning Matre
skriv frå Lys Vaken: Helga 27.-28. november var ein
ﬂott gjeng samla i Nysæter kyrkje. Me byrja med
ei lita samling inne i kyrkja, før me gjekk inn i
kyrkjelydsalen. Det var det dekka ﬁnt på til eit godt
måltid. Me fekk servert taco. Og det sette alle stor
pris på. Då alle var gode og mette, var det tid for
ein tur ut i kulden. Kåre hadde laga ei reﬂeksløype
rundt kyrkja. Dei måtte svare på nokre spørsmål
og vinnarane vant premie. Det var god stemning
i gjengen, det dei venta aller mest på, var kva tid
dei kunne ta på seg pysjamas og ﬁnne madrass og
sovepose.
Det fekk dei lov til etter at me hadde hatt besøk av
presten vår Arnt Johan, og øvt til gudstenesta. Det
er spesielt å gå i pysjamas i kyrkja. 11- åringane
hadde ikkje tid til å kose seg med frukt og chips,
dei var så ivrige å kome i posen! Oddbjørg avslutta
kvelden med ein bibelforteljing. Etter ei stund

Uke

52

fant alle roen. Neste dag byrja rundt kl. 8. Men då
hadde nokon vore vakne allereie. Til frukost kom
det ﬂeire som ville vera med, og til gudstenesta
kom det enno ﬂeire. Alle 11- åringane hadde lyseblå T-skjorter og var med i gudstenesta med ulike
oppgåver. Det var mange som hadde møtt fram for
å vere med og sjå at tjuetre 11 åringar fekk bibel
frå kyrkja. Tusen takk for ei ﬂott oppleving.
Andre tidspunkt
I Sunnhordland er det planlagd tilsvarande tiltak i
Valestrand og Førde sokn siste helga i februar og i
Reksteren kyrkje på Tysnes i mars.

7HQHVWD
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Andaktstelefonen i Kristiansand drives av:

Baptistkirken – Den Frie Evangeliske Forsamling – Den norske kirke: Flekkerøy menighet og Oddernes menighet – Frelsesarmeen – Pinsemenigheten
i Kristiansand og Vennesla – Den Evangelisk Lutherske Frikirke på Hånes, i
Kristiansand og Vennesla – Det Norske Misjonsforbund – Metodistkirken –
Normisjon – Norsk Luthersk Misjonssamband.

At Jesus skulle fødast, vart skrive om på førehand, mange hundre år før Jesus vart fødd. Denne veka skal vi lese tekstar
Han levde over 700 år før Jesu fødsel.

Sett et kryss ved det du har lest!

Ei jomfru føder barn

Lys

Av Davids stamme

Frelse

Døden gjeld

LES Jes 7,14

LES Jes 9,2

LES Jes 11, 1-2

LES Jes 12,2-3

LES Jes 25,8

Det at Jesus skulle fødast, burde ikkje
koma som nokon overrasking på dei
som kjende det gamle testamentet
Denne profetien kom Jesaja med
over 700 år før Jesus vart fødd. At ei
jomfru, det vil si ei dame som ikkje
har vorte befrukta av nokon mann,
har født barn, har skjedd berre ein
gong. Det er berre Gud som kan
gjere slikt. At Maria var jomfru var
difor eit teikn på at Jesus var Guds
son.

Eg er verdas lys, seier Jesus i Joh
8,12. Her ser vi at det óg vart profetert om. Men kva vil det seie at han
er verdas lys? Lyset er eit bilde på
alt det gode i verda, mens mørkret
på det vonde. Jesus sigra over dei
vonde kreftene då han døydde på
korset og sto opp frå dei døde. Han
vil óg hjelpa oss til å kjempa mot det
vonde i liva våre. Og ein dag kjem
han igjen og skapar ein ny himmel
og ei ny jord, kor alt mørke og vondskap skal bli borte! Er ikkje det ﬂott?

Det er mange som ikkje trur at det
var noko spesielt med Jesus. Dei
burde lesa alle profetiane frå det
gamle testamentet og sjå kor godt
alt stemmer. Desse profetiane kom
mange hundre år før Jesus var fødd,
og dei stemmer ned i minste detalj.
Jesus var av Davids slekt, Isais stamme, – ei oppfylling av denne profetien. Det er ﬂott å vite at Gud hadde
ein plan for oss menneske, og heilt
frå byrjinga av, planla han at Jesus
skulle fødast.

Heilt frå syndefallet, då Adam og Eva
trassa Guds vilje, har det vore mykje
vondt i verda. Vi menneske er egoistiske (tenkjer mest på oss sjølv), og
det fører til at vi ikkje greier å leva
slik Gud vil at vi skal leva. Vi treng
frelse, redning frå det vonde rundt
oss og inni oss. Jesus vart sendt for å
frelsa oss menneske. Jesus seier i Joh
4,14 at han vil gje oss det levande
vatnet,– eit bilde på den heilage
Ande. Denne profetien seier oss óg
noko om det.

Mange seier at d
som er sikkert, og
døy ein gong. M
ikkje for oss som
skal alle forlata de
men vi som trur
døy. Jesus sigra o
sto opp igjen av g
vidare etter at vi f
vere Jesus, skal v
i himmelen ein d
tanke no når vi ak
selsdagen hans!
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Ny
sokneprest
Moster
/ǀĊƌǀĂƌƚŶǇƐƟůůŝŶŐƐŽŵƐŽŬŶĞƉƌĞƐƚƉĊ
DŽƐƚĞƌ͕ƆŵůŽŽƉƉƌĞƩĂŝĞŝƚƐĂŵĂƌďĞŝĚ
ŵĞůůŽŵƆŵůŽŬǇƌŬũĞůĞŐĞĨĞůůĞƐƌĊĚŽŐ
ũƆƌŐǀŝŶďŝƐƉĞĚƆŵĞƌĊĚ͘^ƟůůŝŶŐĂǀĂƌƚ
ůǇƐƚƵƚ͕ŽŐĞƩĞƌŝŶƚĞƌǀũƵŽŐƵƩĂůĞĨƌĊ
ƐŽŬŶĞƌĊĚĂƉĊƆŵůŽǀĂƌƚŬƐĞů>ǇŐƌĞ
ƟůƐĞƩ͘^ƵŶĚĂŐϭϳ͘ŽŬƚŽďĞƌǀĂƌƚĞŝŶƐƚŽƌ
ĨĞƐƚĚĂŐĚĊ>ǇŐƌĞǀĂƌƚŝŶŶƐĞƩŝƚĞŶĞƐƚĂ
ĂǀƉƌŽƐƚ^ǀĞŝŶƌŶĞdŚĞŽĚŽƌƐĞŶ.
I Moster kyrkje var ﬁreåringane spesielt inviterte denne
sundagen, her fekk dei kyrkjeboka. Berre 2 av 31 ﬁreåringar hadde ikkje høve til å koma, og ﬁreåringane
hadde med seg mange. Aksel Lygre tala og var med og
delte ut bøker saman med sokneprest Gunnvald Bjotveit.
Her var og ﬁn korsong og god deltaking frå kyrkjelyden.
Innsetjinga
Prosten stod for innsetjinga og held ein kort tale med
utgangspunkt i bilete av eit stort øyra. Han utfordra den
nye soknepresten til å lytta til kva Gud vil seia kyrkje-

r om Jesus som er henta frå profeten Jesaja.

d ikkje for oss

Tilgjeving
LES Jes 1,18

et er berre ein ting
g det er at alle skal
Men dette stemmer
m er kristne. Jo, vi
enne jorda ein dag,
på Jesus, skal ikkje
over døden då han
grava. Vi lever difor
forlatar jorda. Takka
vi alle treffast igjen
dag. Det er ein ﬂott
kkurat har feira fød-

Små barn som kjem inn etter å ha
leikt ute, må gjerne rett på badet for
reingjering før dei kan sleppast inn.
Og etter eit bad, er dei nesten ikkje
til å kjenna igjen. Men det er mange
måtar å vere skitten på. Når eg har
gjort noko eg veit er gale, følar eg
meg rett skitten,– innvendig. Dette
verset beskriv det slik at ‹‹syndene
våre er raude››. Når vi kjem til Jesus
med det gale vi har gjort og bed om
tilgjeving, er det som ein runde på
badet, – vi blir vaska reine. Syndene
blir ‹‹kvite som snø››.

: : - '
– What would Jesus do?
Jula er den tida på året ﬂest folk går i kyrkja. Det
er eit teikn på at det er mange som er opptatt av
juleevangeliet. Denne veka har vi lese mange av
dei profetiane som kom om Jesus, og kva han
eigentleg betyr for oss. Han vil ikkje at vi berre
skal tenkje på han som barnet i krybba, men
43
som verdas frelsar og ein vi kan gå til med alt.
43

Bøn for den nye soknepresten

lyden og til kva som menneska har trong for. Soknerådsleiar Ekberg leste innsetjingsbrevet frå biskopen og
ﬂeire tok del i forbøna for Aksel Lygre.
Mange helsingar
Det var mange som ville helsa den nye soknepresten velkomen. Mellom dei var Arnﬁnn Halderaker Husby, varaordførar i Bømlo kommune, Sigrun Selle Stavland, leiar
i Bømlo kyrkjelege fellesråd, diakon Anne Lie Steinsbø,

sokneprest Asbjørn Gundersen og Leiv Stokken, tidlegare leiar i Stord Indremisjon. Lygre kjem frå stillinga
som forsamlingsleiar ved Leirvik Bedehus, før det han
vore prest i Oslo og misjonær i Brasil. Siste helsinga var
ved dottera Christine Lygre som bar fram ei varm helsing til pappa Aksel. Til sist takka Lygre for at han vart
teken så godt i mot.

Skutegudsteneste på
SS Christian Radich
I samband med Stordfest2010 arrangerte Stord og
Nysæter kyrkjelydar utandørsgudsteneste sundag
27. juni om bord på fullriggaren SS Christian
Radich som låg ved kai i Leirvik. Sola skein frå
skyfri himmel, medan 400 gudstenestedeltakarar
fann plass på dekk. Om lag 100 fylgde gudstenesta
på kaia.
Skipparen på Christian Radich helsa forsamlinga
velkomen. Kantor Bjarte Aadland, musikarar frå
Sagvåg Musikklag og forsongarar frå kyrkjekoret
”Sanctus” leia songen og stordfestgeneral Håkon

Vatle song ”Jeg synger meg en blå, blå salme.”
Prost Svein Arne Theodorsen leia gudstenesta. Elles
tok mellom anna stortingsrepresentant Magne
Rommetveit, Stord - ordførar Liv Kari Eskeland og
Martine Engelsen Vrålid del.
I forlenginga av gudstenesta var det kyrkjekafﬁ
med vaﬂar laga etter dei beste oppskriftene frå
Sjømannskyrkja. Kyrkjelyden gav si gåve denne
sundagen til Sjømannskyrkja.

6
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fra fjord og fjære

Visitasforedrag ved bispevisitas i Sveio
30. november – 5. desember 2010
<ũčƌĞŬǇƌŬũĞůǇĚ͊
Takk for ﬂotte dagar her i Sveio. Eg er imponert over
det eg har sett, og det varmar ein biskop når ordføraren
fortel om kor stolt ho er av dei vakre kyrkjene og om
kva det betyr å ha ei kulturkyrkje og aktive kyrkjelydar i
kommunen.
Eg har sjølv sett kva dugnadsånd kan utretta i Eikeland
kapell. Eller var det katedral? Imponerande, og det var jo
blitt så ﬂott. Så såg eg på framsida av Vestavind eit stort
bilde av dugnadsgjengen som vaska ned denne kyrkja.
Takk for at de har gjort det så ﬁnt. Og takk for alle gode
opplevingar under visitasen.
Det har vore eit godt og mangfaldig visitasprogram.
Eg har vore i Valenheimen og sett Valenlandskapet,
fått møta kommunen og bedrifta Helifuel, og har vore
på omsorgssenteret. Eg var på skulegudsteneste i her i
Sveio og i Førde og fekk oppleva aktive skuleungar og
eit imponerande barnekor og solistar. Eg har fått vera
med på ein ﬁn på jubileumsfest i Eikeland kapell og
fekk oppleva meir av song og musikkulturen på kulturkveld i Valestrand kulturkyrkje. Og eg har fått møtt alle
sokneråda på samrådingsmøte der vi snakka om strategi
og planar for Sveio framover.
Etter ein visitas skal biskopen oppsummera sine inntrykk i eit visitasforedrag. Eg vil ta utgangspunkt i det
som er visjonen for Bjørgvin bispedøme:
SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å:
- FORKYNNE KRISTUS, - BYGGJA KYRKJELYDAR, FREMJE RETTFERD.
KULTUR
Eg startar med det som er overskrifta over alt saman:
Saman vil vi æra den treeinige Gud. Det er det å vera
kyrkje handlar om: Å gje Gud ære. Gud kjem til oss med
frelse og kyrkja svarar med lovprising. Nettopp difor
har kyrkja alltid strekt seg for å uttrykka dette store,
det himmelske, nåden som er større enn orda, gjennom
song, musikk, biletkunst og arkitektur. Dei ﬂotte katedralane, kyrkjemusikken som har levd gjennom århundra, biletkunsten heilt frå dei fyrste enkle bileta i katakombane i Roma har vore uttrykk for dette: Å gje gud
ære. Så når nokon spør kva plass kulturen har i kyrkja,
er svaret: Det som vi i dag kallar kultur har alltid hatt
sin plass i kyrkja. Nokon gonger stor plass, andre gonger
mindre. Difor er det ﬂott med ei kulturkyrkje som aukar
kulturen sin plass.

Samling i Valenheimen

Sjølvsagt betyr ikkje det at alt som i dag er kultur har
sin naturlege plass, det kan tenkast at noko ikkje passar
i same rom som ein har gudsteneste og gravferd. For
Valestrand kyrkje er og ei menighetskyrkje. Men så
langt eg har forstått, har de ikkje vore nær den grensa.
Kulturarbeid er og eit strategisk arbeid. Ordføraren sa
det i Valestrand kyrkje på torsdag: Gjennom kulturen
opnar ein kyrkja for folk ﬂest. Det er eit viktig kyrkjeleg
arbeid som når ut til vaksne. For det er mange av dei
som ikkje har funne seg heilt til rette med det tradisjonelle, men som saknar eit tilbod, som kjem til kulturkyrkja.
GUDSTENESTE
Det handlar om å gje Gud ære. Det gjer vi fyrst og
fremst ved å gå til gudsteneste. Når vi er i gudstenesta,
så gjev vi Gud den ære han skal ha. Vi aukar Guds ære
mellom oss.
Det er de ﬂinke til. Sidan sist visitas har gudstenestetalet gått ned utan at talet på deltakarar har gått ned.
Det seier sitt om kyrkja si stilling i Sveio og om at det er
kvalitet på gudstenesta. Og det seier noko om den gode
vanen.
GUDSTENESTEFREKVENS
Vanekristendom er eit ord som ikkje alltid har stått så
høgt i kurs, men trua treng gode vaner. Trua må vera
utvendig for å bli bevart innvendig. Dersom trua berre
er inni oss og ikkje får forma oss på utsida og bli til
handling, vil ho visna av mangel på næring. Dersom vi
vil vera kristne, så må vi også gjera det som kristne har
gjort heilt sidan den fyrste tid og samlast til gudsteneste.
Trua må få koma til uttrykk og trua må få forma oss.
Skal vi få til regelmessig kyrkjegang må vi ha regelmessige gudstenester. De har ﬁre kyrkjer eller tre kyrkjer og
eit kapell og to prestar. Det ligg godt til rette for at det
kan vera to gudstenester kvar sundag i kommunen, slik
at folk veit at det alltid er gudsteneste i ei kyrkje nær dei
på sundag. Det beste hadde vore om det var kvar sundag
i kvart sokn, men start med det regelmessige, to gudstenester kvar sundag. Det blir nokon ettermiddags- eller
kveldsgudstenester, men det kan fungera bra når det er
mange dåp eller når ein skal nå barn og unge.
Det fyrste underpunktet i visjonen heiter: å forkynne
Kristus.
SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å
FORKYNNE KRISTUS

Skulegudsteneste Sveio Kyrkje

TRUSOPPLÆRING
Det dreier seg blant anna om trusopplæring. Og eg
må gratulera dykk med tildelte trusopplæringsmidlar.
De går ei spennande tid i møte når de skal planlegga
korleis de skal nå heile årskullet. Og her ligg de godt
an. Folkekyrkja i Sveio står imponerande sterkt. De har
ein svært høg dåpsprosent og ein imponerande høg
konﬁrmasjonsprosent. Og de har jo alt eit godt trusopplæringstilbod og barne- og ungdomsarbeid, og til og
med ein kyrkjelydspedagog på innsamla midlar. Så de
har eit godt utgangspunkt.
UNGDOM
De har ein veldig viktig ting her i Sveio som eg vil rosa
dykk for: leiartrening.
De har eit tilbod til fjorårskonﬁrmantar om å bli med
som konﬁrmantleiarar. Det er viktig for kyrkja, det er
viktig for framtida og for trusopplæringa. Det kan ikkje
understrekast nok. Og sjølv om nokon tenker at dei forsvinn når dei kjem til vidaregåande, så gjer dei ikkje det.
Dei kjem igjen om nokre år, kanskje som dåpsforeldre.
Det viktige dei får med seg i leiartreninga, ber dei med
seg og vil gje tilbake til kyrkja.
FORKYNNING
Å forkynna Kristus handlar også om å leita etter det
rette språk og dei rette vekemiddel for å nå kvar generasjon og kvart nytt årskull med evangeliet i ei form dei
kan forstå. Det var ﬂott å sitta på skulegudstenesta og
oppleva korleis prestane arbeidar kreativt med gudstenesta og brukar bilde med prosjektor og lerret for å
forkynna. Og eg ventar spent på søknaden om godkjenning av opphenging av utstyr.
Det andre underpunktet i visjonen heiter: å byggja
kyrkjelydar.
SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å
FORKYNNE KRISTUS OG VED Å BYGGJA KYRKJELYDEN
BYGGJA FELLES
Det strategiske spørsmålet er ikkje: korleis har ein har
pleidd å bygga kyrkjelyd, men korleis bygger ein kyrkjelyd i vår tid.
Sveio har utvikla seg. Alle stader som har gått frå tre
til ein kommune, frå eit bygdesamfunn til moderne tid
med nye vegar som knyter saman, vil oppleva ei tid med
spenning mellom dei ulike områda før ein venner seg til
å tenka som eit stort fellesskap. Ein har ulike historier
med seg frå den gongen ein rodde til kyrkje og bygdene
var langt frå kvarandre i reisetid, men vi har same tru
og det er dei same utfordringane som møter oss.

fra fjord og fjære
Difor var det gledeleg å sitta på møtet med sokneråda og
høyra mange som gav uttrykk for rause haldningar til å
arbeida felles over tidlegare grenser. Det er framtida for
Sveio. Vi kan ikkje løysa utfordringane i vår tid, dersom
vi ikkje løyser dei saman. Det tyder ikkje at eg vil pressa
på for samanslåing, men for samarbeid.
Kva skal ein samarbeida om? - Kulturkyrkje og soknehus. Og ein må forankra dette arbeidet breitt, i båe sokn
og i heile kommunen.
BYGGJA SOKNEHUS
Ved å ha felles nye prosjekt bygger ein kyrkjelyd. Ved
å bygga hus, bygger ein kyrkjelyden. Det har eg sett
mange stader, korleis å bygga hus aktiviserar nye grupper og bind folk saman. På torsdag i kulturkyrkja var det
ni ulike foreiningar som bidrog med vaﬂar. Kulturtiltak
er noko som aktiviserar og bind saman. Å bygga eit nytt
hus gjer det same. Og det aktiviserar menn. Foreiningslivet passar ikkje for alle, men kan ein møta opp i kjeledress med eigen hammar, så stiller mange opp, sjølv om
dei er sjeldne i kyrkja.
Difor er soknehus ein god ide. Bygningar er viktig. Kyrkjene her i Sveio er ﬂotte, men dei er ikkje brukskyrkjer
til anna enn gudstenester. Når ein vil satsa på gode tiltak
og godt miljø for barn og ungdom er det viktig med eit
godt egna hus. Barn og ungdom må ha ein base som
skapar miljø, eit hus som er eins eige. Eit hus gjev identitet. Hugs at alle fotballag spelar best på heimebane. Å
samla aktivitetane i Sveioområdet i eige hus, det er ein
riktig strategi.
Korleis skal ein så få det til? Tre viktige ting.
For det fyrste: Gjer det til eit felles prosjekt. Lag ein
felles komité med medlemmer frå båe sokneråd og heile
kommunen.
For det andre: Gå ut og utfordr foreldre til å bidra til eit
hus for ungdom. Eit hus med eit alkoholfritt, inkluderande og sunt ungdomsmiljø. Foreldre vil ha eit godt
miljø for sine barn, og her i Sveio er det dugnadsånd og
tradisjon for frivillig innsats.
For det tredje: Få til ei gjevarteneste til dette hus – både
for foreldre og andre som vil byggje kyrkjelyden! Eg
veit at de har ei gjevarteneste, men den er minkande. Så
dette er sjansen til å få den på plass igjen. Eg vil utfordra kyrkjelydane, både dykk som sit her i dag og dykk
som seinare skal lesa visitasforedraget: De bør få opp ei
sprek gjevarteneste!
Lat oss seia at de får med to hundre som er gjevarar.
Hundre gjev 100 kr i månaden, hundre gjev 200 i
månaden. Det vert 30.000 i månaden, 360.000 i året og
ein million på 3 år. Då kan ein stå sterkare i møte med
banken og kommunen.
I våre dagar er gjevarteneste enkelt. Dei av dykk som
har nettbankar, og det har vel etter kvart ganske mange
tenker eg, kan legga inn faste trekk kvar månad. Det er
nemleg fryktelig vanskeleg å kvitta seg med ein tohundrelapp som er i lommeboka. Den liksom klistrar seg
fast i lommeboka dersom du skal ta den ut. Men å la to

Møte mellom kunstnar og biskop
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hundre kroner gå ut av konto, det
er mykje lettare, pengane berre
ruslar stille av garde, men soknehuset vil merka det, barne og ungdomsarbeidet vil merka det.
Eg har ein god nyheit til dykk.
Kyrkjelydane i Sveio er svært rike.
Eg har også ein dårleg nyheit. Det
er at pengane sit i lommene til
medlemene. De må få pengane ut
av lommene og inn i kyrkjelyden.
De må snakka om gjevarteneste
og de må organisera og legga forholda til rette for gjevarteneste, så
gjev de kyrkjelyden ﬂeire musklar.
Når ein bygger, aktiviserar ein
folk. Slike bygningar skapar ny
energi og får med seg nye folk.
Kommunen kan ikkje gjera det
for dykk. Kommunen trur ikkje
på det dei ikkje kan sjå. Men kjem
de i gang, så er det mogeleg, så
ser kommunen også at dette er eit
godt tiltak for innbyggjarane.
TIL KOMMUNEN
Biskopen syng Beatles låt
Til kommunen vil eg seia at det
var ﬁnt å merka at det er eit godt
forhold til kyrkja. Men Sveio har
TAKK
ein utfordring. De ligg så nær Haugesund at det lett kan Så vil eg avrunda med å takka prestane, kantor, kyrkjedukka opp drabantbyproblem. Då er eit godt og stabilt
lydspedagog og leiarane i sokneråda som har skrive
lokalmiljø viktig. Og kyrkja vil vera med å bygga det
visitasmeldinga, ho er god og innhaldsrik og vi har tatt
miljøet. Å investera i kyrkja er ei god investering. Eit
det med oss og det er innarbeida i dette visitasforedraope og rusfritt ungdomsmiljø med låge tersklar i eit eige get. Takk til kyrkjeverja og staben for god tilrettelegging
soknehus vil bli ein ressurs for kommunen.
og særleg til kantorane for ﬂott musikk og korsong.
Så er eg komen til visjonen sitt tredje underpunkt: rettferd
SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å:
- FORKYNNE KRISTUS, - BYGGJA KYRKJELYDAR, FREMJE RETTFERD.

Takk også til prosten som har vore med å tilrettelegga
og planlegga denne visitasen og har vore med heile
vegen og som held si milde hand over Sveio når
biskopen ikkje er der. Det er jo han som er biskop i mitt
fråver, og det er han på ein god måte.

DIAKONI
Gløym ikkje diakonien. Visitasmeldinga seier det er ein
akilleshæl. Eg trur ikkje det er så ille, men tenk
diakonalt om soknehuset. Tenk ungdomsdiakoni, tenk
inkludering. Tenk på dei eldre og besøksteneste.

Lat meg avslutta med å minna om visjonen til bispedømet:
SAMAN VIL VI ÆRE DEN TREEINIGE GUD, VED Å:
- FORKYNNE KRISTUS, - BYGGJA KYRKJE-LYDAR, FREMJE RETTFERD.

Når det først er tv-kamera i kyrkja, tenk kor kjekt det
hadde vore for dei gamle på Omsorgssenteret dersom
det hadde vore overføring. Dei hadde blitt så lukkelege
av å sjå meg igjen i dag, for ikkje å snakka om koret.

Og så tre utfordringar til dykk, som oppsummerar
denne visitasen:
• Gjer noko med gudstenestefrekvensen
• Vidareutvikla kulturkyrkja som felles prosjekt
• Få på plass ei gjevarteneste og bygg soknehus saman

Hugs også på dei globale utfordringane vi har, og sørg
for at det både i kyrkja og privat hos kvar einskild av
dykk vert gitt raust og rikeleg til både misjon og bistand!
Det er ei stor fare for at vi i vår tid blir oss sjølve nok, og
gløymer dei som ikkje er så heldige at dei får vakse opp
i Noreg og i Bjørgvin!

Biskopen takkar for seg

Og med desse utfordringane takkar eg for meg og reiser
frå Sveio med gode minne. Eg takkar for desse dagane
og ynskjer Guds velsigning over kyrkjelydane i Sveio.
Bjørgvin bispestol, 5. desember 2010
Halvor Nordhaug
Alle foto desse sidene: Elisabeth Hauge Bakke

Ein glad prost
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Sokneprest Åge Sætre
har avslutta tenesta i
Kvinnherad
^ƵŶĚĂŐϮϬ͘ϬϲŝŶǀŝƚĞƌƚĞ,ĂƚůĞƐƚƌĂŶĚ
ŽŐTůǀĞƐŽŬŶĞƌĊĚƟůĂǀƐůƵƚŶŝŶŐƐͲ
ĨĞƐƚĨŽƌƐŽŬŶĞƉƌĞƐƚ ŐĞ^čƚƌĞƉĊ
'ĂŵůĞƐŬƵůĞŶŝ,ĂƚůĞƐƚƌĂŶĚ
Foto: Kristian Olav Bringedal

Sokneprest
Uskedalen
^ƵŶĚĂŐϭϱ͘ĂƵŐƵƐƚǀĂƌƚĞŝŶǀŝŬƟŐĚĂŐĨŽƌŬǇƌŬũĞͲ
ůǇĚĂŶĞŝhƐŬĞĚĂůĞŶ͕,ƵƐŶĞƐŽŐ,ŽůŵĞĚĂůƐŽŬŶ͘
ĊǀĂƌƚKůĞ<ƌŝƐƟĂŶtŝƚŚƵĞŝŶŶƐĞƩƐŽŵƐŽŬͲ
ŶĞƉƌĞƐƚŝhƐŬĞĚĂůĞŶŬǇƌŬũĞĂǀƉƌŽƐƚ^ǀĞŝŶƌŶĞ
dŚĞŽĚŽƌƐĞŶ͘
Ny stilling
Etter å ha arbeid med rekruttering til kapellanstillinga i Husnes
og Holmedal sokn ei tid utan å lukkast, oppretta Bjørgvin
Bispedømeråd ei ny soknepreststilling i Uskedalen sokn med
Husnes og Holmedal sokn og Uskedalen sokn som tenestestad.
I møte 16.03 vart Ole Kristian With Due (26) tilsett i stillinga.
Innsetjing
Sokneråda i dei to sokna gjekk inn for at innsetjingsgudstenesta vart lagt til Uskedalen kyrkje i det soknet der Due er sokneprest, med påfylgjande fest i Valen kyrkje nær der Due bur.

Gudsteneste i Hatlestrand kyrkje
Dagen tok til med at folk samlast til gudsteneste i Hatlestrand kyrkje på ein nydeleg
sommardag. Kor i Ølve, leia av organist
Reidar Karsten Algerøy, song ﬂeire ﬁne
songar. Sætra tala over teksta i Lukas evangeliet kapittel 15 med overskrifta ”Den bortkomne sonen.”
Sætre var og liturg saman med prost Svein
Arne Theodorsen. Prosten hadde og ei helsing til Sætre i gudstenesta. Forbøna vart
leia av klokkar og kyrkjetenar Tone Boland
Johansen.
Prest i Kvinnherad sidan 1998
Åge Sætre hadde si fyrste presteteneste i
Vågsøy i Nordfjord. Han var så i Horten før
han var kretssekretær i Sogn og Fjordane
for Den indre sjømannsmisjon. Sætre kom
til Hatlestrand i 1998, ved avslutninga av
tenesta var han sokneprest i Hatlestrand,
Varaldsøy og Ølve sokn.
Fest med middag, kafﬁ og kaker
Etter gudstenesta var det stort festsamkome
der sokneråda hadde pynta Gamleskulen til
fest og dekke eit ﬁnt bord. Dei serverte god

Mykje folk
Mange kom til innsetjingsgudstenesta denne ﬁne sundagen i
august og ein ﬁn ﬂokk var med på festen etterpå der den nye
presten med familie fekk gode velkomsthelsingar.
Gudstenesta
Etter prosesjon helsa prosten kyrkjelyden velkomen og soknerådsleiar Møyfrid Kristoffersen i Uskedalen sokn las innsetjingsbrevet frå biskopen. I sin tale til den nye presten tala
prosten om den dobbelte lyttinga som er så viktig for kvar ein
prest: lytte til Guds ord, kva det er Gud vil ha fram og lytte til
dei ein skal tala til. Her er det viktig å ha gode lyttepostar. Due
tala over preiketeksta i Salme 32. Koret ”Røysterett for alle”
med dirigent Maria Malmsten gledde kyrkjelyden med vakker
song: Bruremarsj frå Østerdalen, salmen Herre Gud ditt dyre
namn og ære av Petter Dass, utdrag av Mariamusikken og Ave
verum av Edvard Elgar, siste akkompagnert av organist Peter
Couzens.
Vita
Den nye presten har utdanning frå Misjonshøgskulen i Stavanger. Han kjem no frå feltprest – teneste i Bodø. Kristian kjem
frå Hamarøy i Nordland. Han budde ei tid i Molde. Kristian
er gift med Ragnhild frå Vaksdal, dei har sonen Per Kristian.
Ragnhild har gjort teneste som sommarprest i Sunnhordland
prosti, ho fullførar no teologistudiet.
Fest
Etter innsetjingsgudstenesta var det festsamkome i Valen
kyrkje leia av soknerådsleiar Torstein Aarthun. Mange gav
uttrykk for glede over at Kristian er komen, saman med kone
og son. Kristian nytta høve til å takke for varm velkomst.

Kor i Ølve saman med Åge Sætre

middag og ﬂotte kakar. Det var Vidar Ask,
tidlegare soknerådsleiar i Hatlestrand som
leia festen.
Helsingar
Mange bar fram helsingar til Åge Sætre.
Prosten bar fram helsinga frå arbeidsgjevar
og gav Sætre ein gåvesjekk. Det var vidare
helsingar frå kyrkjeverje Arne Lindekleiv,
sokneprest Sven Harald Nilsen, Hans Berge,
leiar i Ølve sokneråd og Kvinnherad kyrkjelege fellesråd, Tone B. Johansen, leiar i
Hatlestrand sokneråd, Berta Haugland, leiar
i Kvinnherad sokneråd, Siri Ann Solheim for
Kor i Ølve, Karin Rabben Vangdal, representant for Hatlestrand oppvekstsenter og Ståle
Mehl, Husnes.
Nær medarbeidar
Det er organist Reidar Karsten Algerøy som
Sætre har arbeidd mest i lag med desse åra.
Sætre sette tydeleg stor pris på helsingane,
ikkje minst det som Reidar bar fram då han
takka Sætre for det gode samarbeidet.
Vegen vidare
Åge Sætre takka for fest og helsingar. Saman
med kona Birgit og sonen Jon – Are ﬂyttar
han til Askøy der han vil gjere presteteneste
i 60 % stilling.
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Prestar på luftetur
WƌĞƐƚĂƌƉĊůƵŌĞƚƵƌŬĂŶǀĞƌĞĞŝƚƐǇŶ͘
ĞƚƐŬũĞƌŝŬŬũĞŽŌĞ͘/łŽƌǀĂƌǀŝƉĊƉƌŽƐͲ
ƚĞŶƐŝƩƉĂƌĂĚŝƐƉĊ^ƆƌůĂŶĚĞƚ͕ŝĊƌĚƌŽŐ
ǀŝŝǀĞƐƚĞƌǀĞŐ͘&ƌĊƚǇƐĚĂŐƟůƐƵŶĚĂŐŝ
ďǇƌũŝŶŐĂĂǀƐĞƉƚĞŵďĞƌƐĞƩĞƉƌĞƐƚĂŶĞ
ŝ^ƵŶŶŚŽƌĚůĂŶĚŬǀĂƌĂŶĚƌĞƐƚĞŵŶĞŝ
>ŽŶĚŽŶ͘^ƚƵĚŝĞĂǀĞŶŐĞůƐŬŬǇƌŬũĞůŝǀŽŐ
ĨĞůůĞƐŬĂƉƐďǇŐŐŝŶŐǀĂƌĨƆƌĞŵĊů͘
Vi starta tysdag frå Haugesund lufthamn Karmøy med
godt mot og nok reine klede for ei veke. Forventningane var høge og stemninga god. Det var ikkje alle
som hadde vore så langt av garde utanføre soknegrensene før. Flyturen gjekk greitt, ingen fekk trong til å
lufte seg undervegs. På Stansted stod taxiane og venta
på oss. Den Norske sjømannskyrkja var fyrste stopp.
Her vart vi innkvarterte. Nokre i den norske sjømannskyrkja, nokre i den ﬁnske, nokre på golvet og nokre i
seng. Berre pastor Espedalen frå Tysnes fekk einerom.
Vi andre sa ikkje noko på det.
Det faglege programmet fyrste kvelden tok Torbjørn
Holt seg av. Han er sjømannsprest i London og sette oss
inn i kyrkja si historie og særeigne arbeid. Ein ﬂink føredragshaldar med eit interessant emne. Etterpå hadde
vi vår fyrste betre middag på ein lokal pub med det
historiske namnet «Mayﬂower». Her fekk vi prøve meir
eller mindre engelske spesialitetar. Det er jo stort sett
steikt kjøt i ulike variantar med saus og poteter attåt.
Det engelske kjøken er ikkje akkurat verdskjend slik det
franske er. Men både maten og samkoma var god.
Onsdag starta med norsk frukost og morgonbøn.
Etterpå bar det i veg i stor fart. Så stor fart at underteikna vart attgløymt og innelåst. Pastor Vistnes redda
meg ut av knipa og eit tog seinare nådde vi dei andre
att. Slik kan de gå når ein ikkje fylgjer med i timen.
Målet for dagen var ein kyrkjelyd i utkanten av London,
St. Saviour’s Sunbury, kor dei har jobba mykje med
fornying av kyrkje- og gudstenesteliv for betre å nå ut
til menneska i deira bydel. Vi deltok på ei føremiddagsgudstenester. Etterpå var det kyrkjekafﬁ med mykje
interessant prat på både norsk og engelsk. Det var spanande å høyre korleis dei eldre i denne kyrkjelyden opplevde endringane/moderniseringa av kyrkjelyden. Den

lokale presten delte nokre erfaringar med oss før det bar
vidare i stor fart for å rekke toget attende til London.
«Evensong» i St.Pauls Cathedral var neste felles post på
programmet. Det er ein mektig katedral som reiser seg
lys og luftig over kyrkjelyden. Vakker engelsk korsong
ledsaga denne aftansongen.
Torsdagen var vigd til «St. Martin in the ﬁelds». Ein
kyrkjelyd midt i sentrum av London som særleg er
kjend for sitt kulturelle arbeid. Vi fekk møte leiaren der,
rev. Holtmann. Han stod i spissen for eit rikt og mangearta arbeid som spente frå høgkulturelle klassiske
konsertar til det enklaste arbeid med å gje storbyens
huslause eit måltid mat og tak over hovudet. Vidare
fekk vi med oss ein tur i «National Gallery» kor mange
kjende kunstverk av berømte kunstnarar heng.
På ettermiddagen hadde vi eit møte med Mary Hopkins,
eit medlem av «The fresh expression team.» Eit team,
eller ein komité som leier eit stort felleskyrkjeleg arbeid
for å ﬁnne nye og gode måtar å vere kyrkje i møte
med det engelske folk i dag. Dei engelske kyrkjene står
framfor store utfordringar med fallande medlemstal og
ofte svært dårleg økonomi. Kva grep tek dei for å møte
denne kvardagen?
Fredagen var vi på Church House, eit av hovudkvartera
til Church of England. Der møtte vi rev. dr. Leslie Nataniel. Han arbeide særleg med økumeniske spørsmål Vi
vart betre kjend med denne systerkyrkja vår som vi har
eit nært fellesskap med gjennom Porvooavtalen.
Fredagskvelden gjekk dei ﬂeste av oss på musikal,
bortsett frå dei som var så heldige at dei hadde gløymt
å bestille billett. Dei fekk nemleg høve til å gå på landskamp mellom England og Bulgaria på Wembley.
Musicalen var no gøy den og!
Laurdagen var fridag som mange av oss nytta til å kjøpe
koffert til å ha alt det vi hadde shoppa i London oppi.
Tidleg sundag morgon bar det igjen på veg heimover
same vegen som vi kom med mange erfaringar rikare og
reisebagen full av brukte sokkar. Det syner seg at det er
viktig å ﬁnne stader og møteplassar kor vi prestane kan
byggje fellesskapet oss i mellom. Vi sit lett på kvar vår
tuve rundt om i dei mange sokna. Vi treng kvarandre
og vi treng å verte betre kjende med kvarande. Det vart
vi på denne turen. På ﬂyet heim var alle samde at det
hadde vore ein gild tur, og at dette gav meirsmak til å
gjere meir av ved eit anna høve.
Jørgen Knudsen

Kyrkjelege tilsette og friviljuge samla etter Jubileumsgudstenesta i Bømlo kyrkje. Bak frå venstre sokneprest Gunnvald Bjotveit, klokkar Gunn N. Stensen, kyrkjeverje Arne Salmelid, kantor
Jostein Molde, leiar i Kyrkjeleg fellesråd Sigrun Selle Stavland,
soknerådsleiar Andreas Tislavoll og sokneprest Asbjørn Gundersen. Frå venstre i midten misjonsprest Torleif Bjartli og dei to
tidlegare res. kap. Karl Johan Hallaråker og Erling Kopperud.
Framme frå venstre diakon Anne Lie Steinsbø, prost Svein Arne
Theodorsen, biskop Ole D. Hagesæther og kateket Karen Marie
Hovland. Foto: Stein-Erik Ovesen - Bømlo-nytt

Bømlo
kyrkje 50 år
I år er det 50 år sidan Bømlo nye kyrkje stod ferdig
og vart vigsla 10. april av biskop Ragnvald Indrebø.
I november vart det presentert eit ﬂott jubileumsskriv og sundag 21. november var ein samla i ei
fullsett kyrkje til festgudsteneste.
Medverkande
Mange tok del i prosesjonen denne sundag, tidlegare og noverande medarbeidarar. Sokneprest
Gunnvald Bjotveit intimerte og ynskja velkomen.
Biskop emeritus Ole Danbolt Hagesæther heldt
preika, han sa han no var særleg glad for dei små
jubilea for då vart han invitert. Prost Svein Arne
Theodorsen tok del som liturg og koret Joy gledde
forsamlinga med frisk song.
Fest på bedehuset
Etter gudstenesta arrangerte soknerådet festmiddag. Her var det mange som bar fram helsingar,
mellom anna Karl Johan Hallaråker og Erling
Kopperud som begge har vore res. kap. Det var og
helsingar frå kommunen, kyrkjeleg fellesråd og dei
andre sokneråda. Frå bedehuset helsa Trygve Totland. I si helsing tok prosten fram tekstane på dei
to kyrkjeklokkene: «Land, land, land høyr Herrens
ord» og «Ære vere Gud i det høgste!» Festen vart
leia av soknerådsleiar Andreas Tislavoll.

Oppussing av kyrkjene
på Bømlo
I kyrkjene på Bømlo er det i gong eit stort arbeid med
oppussing. Det er imponerande kva dei no får til, det
vitnar om stor vilje til å halde kyrkjene i hevd.
Lykling kyrkje
Sundag 14. november var det festgudsteneste i ei
nyrenovert Lykling kyrkje etter ﬂeire månadar med
oppussing. Kyrkjeverje Arne Salmelid orienterte om
det omfattande arbeidet som er utført for 1,7 millionar
kroner: nytt eikegolv, nye stolar, nytt kjøken, handikaptoalett, totalrenovert elektriske anlegg, nytt audiovisuelt utstyr og nytt sakristi ved inngangspartiet. Salmelid sa at det var ei ekstra glede at arbeidet vart ferdig
innan 100 års jubileet i 2012.
Moster kyrkje
No er det renovering av Moster kyrkje som held på.
Kommunen har løyva to millionar og ein vonar på vel
ein million til.

Takk for denne gong. Utanfor Sjømannskyrkja før heimreisa.

Andre kyrkjer
Siste sundagen før jul vert det gudsteneste ved prosten i Bømlo kyrkje med innviing av det nye orgelet,
her har kommunen løyvd 2,4 millionar. Det ligg og
føre planar for omfattande arbeid i Bremnes kyrkje.

Nyoppussa Lykling kyrkje. Foto: Frank Stenersen - Bømlo-nytt
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Prost Svein Arne Theodorsen leia vigslinga, sokneprest Jørgen Knudsen tok del. Foto: Kjetil Rage

Vigsling av Tysnes nye kyrkjegard
&ƆƌĞŝŶŬǇƌŬũĞŐĂƌĚǀĞƌƚƚĞŬĞŶŝďƌƵŬƐŬĂů
ŚĂŶǀŝŐƐůĂƐƚ͘sŝŐƐůŝŶŐĂǀŬǇƌŬũĞŐĂƌĚǀŝůƐĞŝĞ
ĂƚĞŝƚĂǀŐƌĞŶƐĂĂƌĞĂů͕ŽƉƉĂƌďĞŝĚŽŐĨĞƌͲ
ĚŝŐƐƟůƚĨŽƌŐƌĂǀůĞŐŐŝŶŐǀĞĚ'ƵĚƐŽƌĚŽŐ
ďƆŶǀĞƌƚŐũŽƌƚŝƐƚĂŶĚĨŽƌŬƌŝƐƚĞŶŐƌĂǀĨĞƌĚ͘
^ƵŶĚĂŐϭϯ͘ũƵŶŝǀĂƌƚdǇƐŶĞƐŶǇĞŬǇƌŬũĞŐĂƌĚ
ǀŝŐƐůĂĂǀƉƌŽƐƚ^ǀĞŝŶƌŶĞdŚĞŽĚŽƌƐĞŶ͘
Gudsteneste i Tysnes kyrkje
Der kyrkjegarden ligg ved ei kyrkje, skjer vigslinga
etter ei gudsteneste. Det var sokneprest Jørgen
Knudsen som leia gudstenesta denne sundag og
heldt ei god preike. Ei stor forsamling tok del i bøn,
salmesong og nattverdfeiring. Etter vigslinga var
det kyrkjekafﬁ.
Prosesjon, salmesong, skriftlesing og bøn
Etter gudstenesta var det prosesjon til kyrkjegarden
leia av soknerådsleiar i Tysnes sokn, Hildur Heie.
Etter henne kom prosten, sokneprestane Knudsen
og Marit Isaksen Espedalen og dei mange som
ynskte å ta del i vigslinga denne ﬁne sundagen. Til
opning av vigslinga song kyrkjelyden salmen No
livnar det i lundar. Deretter fylgde tre bibeltekstar
før prosten heldt ein kort tale med utgangspunkt i
1 Kor 15, 12 – 20, etterfylgt av bøn.

Døden får ikkje det siste ordet
Prosten peikte på at døden høyrer denne verda til.
Døden høyrer til livsvilkåra våre. Med det høyrer
døden og til vår kultur og våre fellesskap. Korleis
vi ordnar oss i samband med død, sorg og gravferd
seier noko avgjerande om kva vi tenkjer om døden.
Korleis vi ordnar oss med gravplass og gravminne,
seier noko viktig om korleis vi tek vare på minna
til dei som er døde.
Prosten minna om at for Jesus fekk ikkje døden det
siste ordet. Det som såg ut som eit dramatisk tap,
som ein total fadese, synte seg å vere eit underleg
spor av vår livgjevande Gud. Jesus vart reist opp
att frå dei døde. Døden kunne ikkje halde på han.
Livet vann seier. Døden fekk ikkje det siste ordet.
Guds ord og makt reiste Jesus opp frå dei døde.
Dette gjev von om at døden ikkje er det siste. Når
det ser som mest håplaust ut, kista vert senka ned,
presten tek til å fylle i jord – av jord er du komen,
til jord skal du verta, lyder det: av jorda skal du
atter stå opp. Døden får ikkje det siste ordet.
Kristus stod opp att frå dei døde, det gjer den
avgjerande forskjellen. Ein gong skal alle sjå det,
dei døde skal stå opp, døden får ikkje det siste
ordet.

Takk og blomar frå sokne- og fellesråd
Kyrkjeverje Marianne T. Storetvedt og soknerådsleiar Hildur Heie stod for takk og blomehelsingar
til nokre av dei som hadde hatt ansvar for utbygginga. Heie innleia slik:
Me vil takke for det store løftet som er gjort på
ulike plan for å få til ny kyrkjegard her ved Tysnes
kyrkje. Me er glade for at prosjektet no er sluttført.
Som me har høyrt er det eit langt og møysommeleg arbeid som ligg bak for å ha kome så langt
og i mål der me er i dag. Slik me ser anlegget i
dag er det som eit ﬁnt nytt parkanlegg. No er det
eit ansvar for oss å halde dette i vidare god stand,
slik at det blir ein velstelt og ﬁn kyrkjegard, synleg
midt i bygda her.
Me vil be desse kome fram, og ta imot ein synleg
takk: Representant frå ﬁrma Engevik & Tislevoll
v/entreprenør Magne Johannes Tislevoll. Representant frå ﬁrma Akvator v rådgjevande ingeniør
Reidar Nesse. Representant frå landbruk & teknisk
etat i Tysnes kommune v/kst. teknisk sjef Arne
Johan Johnsen. Tidlegare kyrkjeverje Tore Atle
Humlevik. Heie avslutta slik: ”Tusen takk for godt
samarbeid og vel utført arbeid!”

Bøn
Vigslingsbøna tek til slik: Evige allmektige Gud. Vi
overgjev Tysnes nye kyrkjegard til deg, og ber om
ditt vern over kyrkjegarden, slik at våre døde kan
kvile i fred til du kallar dei fram på oppstodedagen.
Vaka over han, og lat han vera ein heilag stad for
dei som søkjer hit, og for dei som arbeidar her.
Helsing ved ordførar Helge Hauge
Ordføraren gratulerte dei frammøtte med den nye
gravplassen. Han meinte ein hadde oppnådd eit
praktfullt resultat etter ein heller omstendeleg prosess. Hauge meinte ein kunne vere stolt over kyrkjegarden og takka for samarbeidet mellom kommunen og Tysnes kyrkjelege fellesråd og overrekte
blom til soknerådsleiaren.

Tore Atle Humlevik fekk blomar av kyrkjeverje M. T. Storetvedt. Foto: Kjetil Rage

Soknerådsleiar Hildur Heie leia prosesjonen.
Foto: Kjetil Rage
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Opning av julestallen
/ĊƌǀĂƌĚĞƚ:ŽŚĂŶŶĞTǀƐƚĞďƆdǀĞĚƚĞŶ͕ƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐƐůĞŝĂƌǀĞĚ^ƵŶŶŚŽƌĚůĂŶĚDƵƐĞƵŵ͕ƐŽŵƐƚŽĚĨŽƌŽƉŶŝŶŐĂĂǀ^ƚŽƌĚŬǇƌŬũĞͲ
ůǇĚƐŝŶƐƚĂůůƉĊƚŽƌŐĞƚƉĊ>ĞŝƌǀŝŬ͘WƌŽƐƚ^ǀĞŝŶƌŶĞdŚĞŽĚŽƌƐĞŶŬƵŶŶĞǇŶƐŬũĞǀĞůŬŽŵĞŶĞŝƐƚŽƌĨŽƌƐĂŵůŝŶŐŝĞŝƚĮŶƚǀŝŶƚĞƌǀġƌ͘
ŝŐƌƵƉƉĞĨƌĊ>ĂŶŐĞůĂŶĚƐŬƵůĞŬŽƌƉƐůĞŝĂĂǀůŝƐĂďĞƚŚEŽŶĊƐ&ǇůŬĞƐŶĞƐƚŽŬĚĞůŵĞĚĮŶŵƵƐŝŬŬŽŐůĞŝĂƐŽŶŐĞŶ͘
,ĞƌŬĂŶĚƵůĞƐĞƚĂůĞŶǀĞĚŽƉŶŝŶŐĂ͘
Det var julenatt i byen
Greccio i Italia. Året var
1223, og Frans av Assisi
hadde fått ansvaret for
julemessa. Korleis skulle
han klare å levandegjere
hendingane den fyrste
julenatta, slik at ingen
ville kunne gløyme
etterpå? Han bestemte
seg for å iscenesette stallen med levande menneske og verkelege dyr.
Det vart ei julemesse som
gjorde sterkt inntrykk på
alle som var til stades.
Rykta om den fantastiske messa gikk Europa
rundt, og paven fekk også
høyre om julestallen. Han
beordra ein kunstnar til
å skape eit kunstverk
som illustrerte juleevangeliet. Slik har Frans
av Assisi fått æra av å ha
innført tradisjonen med
julekrybba, og bruk av
tredimensjonale ﬁgurar
i stallen. Både kyrkjer
og fyrstar sør i Europa
laga store utstillingar av
fødselsgrotta med dyr
og menneske. Dei som
såg på fekk ei oppleving
av å vere til stades der det underlege skjedde, den
gongen for lenge sidan, utanfor Betlehem.
Men etter reformasjonen ville protestantane kvitte
seg med denne tradisjonen. Å stille ut ﬁgurar i tre
av jomfru Maria og Jesusbarnet, i lag med kongar
og hyrdar og dyr, kunne føre til avgudsdyrking,
meinte dei. Ordet stod i sentrum, det åleine skulle
forklare trua og forkynne nåden. Alt som kunne
minne om mystikk, var bannlyst.
Tradisjonen med framstilling av menneske og dyr i
stallen kom likevel til Skandinavia til slutt, for om
lag hundre år sidan, men berre som bilete trykt på
papir. I barnehagen kring 1930 fekk borna klippe
ut ﬁgurane og stille dei opp på bordet, men ingen
fekk kle seg ut som Maria og Josef, det ville vore
mest som verdsleg teater.
For femti år sidan tok folk her nord til å reise på
ferie til Sør-Europa og til Israel. Der fekk dei sjå
nydeleg utskorne julekrybber i elfenbein og tre, og
folk kjøpte begeistra med seg kunstverka heim. Til
og med i Afrika og Asia dukka julekrybbene opp
i suvenirbutikkane, for jesuittane hadde i alle år
brukt julekrybba som konkretisering i sitt misjonsarbeid, og med det spreidd tradisjonen over heile
verda. Skandinavane fekk også oppleve julespel i
kyrkjene der sør, og det tok ikkje lang tid før born i
barnehage og skule fekk framføre julespel for foreldre, og kle seg ut både som Maria og Josef, kongar,
hyrdar og englar.

som blir haldne utanfor.
Og ikkje nok med det.
Dei tre vise menn representerer all verdas folk:
Kaspar kom frå Europa,
Baltasar frå Afrika, og
Melkior frå den fjerne
Austen.

I dag møter vi kunstnarar som har brukt Prøysen
si Julekveldsvise som inspirasjon for si julekrybbe.
Menneska er kledde opp i gamle bondedrakter frå
1800-talet, og står i lag med ku og sau og geit, dyr
frå vår eigen kultur. Indianarane i Peru gjer nett
det same. Dei gjer julekrybba til si eiga, og omformar den etter sin eigen kultur, kler opp menneska
i indianske klede, og byter ut esel med lama. Slik
er vi menneske, vi kjenner nærleik til ei forteljing
som kunne handla om oss sjølve, og som vi kan
identiﬁsere oss med. Konkretisering gir liv til fantasien, og vi kan nesten tru at vi var der, då det
skjedde.
Framstillinga av julekrybba er full av symbolikk
og meiningsinnhald: Maria er kledd i raud kjole,
som symboliserer at ho er jordisk, men ho har blå
kappe, og det fortel at gjennom henne kom Gud til
oss frå himmelen. Grotta eller stallen syner at ikkje
noko barn blir fødd til dårlegare kår enn Jesusbarnet, han kom som den ringaste av alle. Oksen var
jødane sitt offerdyr, og symboliserer det jødiske
folket, medan asenet symboliserer heidningane,
dvs alle andre folkeslag. Hyrdane syner at julebodskapen galdt dei som var nær, men også dei
som kom langvegs frå, t.d. dei vise menn. Dei var å
rekne som kongar, så høgt stod dei på rangstigen,
medan hyrdane var heilt nedst. Ikkje ein gong vitnemålet deira var gyldig, om dei ikkje var to! Slik
inkluderer julekrybba både rik og fattig, både høg
og lav; dei som høyrer til det gode selskap, og dei

Kven blir då heidningar? Ordet tyder den
som er utanfor (engelsk
heathen: den som bur
i utmarka), og vart
brukt av vikingar om
dei som ikkje trudde på
dei norrøne gudane, og
som difor var utanfor
samfunnsordenen. Av
og til er det vi kristne
som kallar folk med ei
anna tru for heidningar,
andre gonger kallar
muslimar eller jødar oss
for heidningar. Eg vil
difor påstå at ordet har
utspelt si rolle, og vil
med dette erklære ordet
for daudt og utan verknad! Julestallen fortel
oss at ingen er utanfor,
heile verda er inkludert.
Anten du kjem til stallen på grunn av bodskapen om at barnet i krybba er verdsens frelsar,
eller du er oppteken av fred mellom aust og vest,
rettferd mellom nord og sør, eller solidaritet med
dei fattige og underprivilegerte, femnar stallen om
det, alt saman.
Ein levande julestall, eller kunstnarlege ﬁgurar
som framstiller hendinga i stallen, konkretiserer
forteljinga og bodskapen for oss, slik at vi alle kan
vandre til Betlehem i fantasien, og ta del i det som
hende. Symbolikken som ligg i ﬁgurane femner
heile verda, det er plass til alle i den vesle stallen!
Då blir det nett som vi syng i julesongen:
«Nu vandrer fra hver en verdenskrok,
i ånden frem,
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem!
Se, foran går barna, glad i ﬂokk!
Så, kvinner og menn.
Selv rystende olding tar sin stokk
mot krybben hen.
Og ﬁnner du ham i krybbens hø
som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på.»

-XOD
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Inge Reidar Kallevåg skal feira tradisjonell julehelg heima på Rolfsens saman med ﬂeire generasjonar.

- Presangpresset i ferd med å ta overhand
- Eg er med i diskusjonen om kva me skal gje til
familien, men det er Randi som har regien på det
der, smiler 52-åringen. Sjølv får han oftast ein
mjuk pakke frå kona; ein genser, skjorte eller noko
anna ho veit at han treng. Derimot har han større
problem med å vita kva ho treng...
Kallevåg gler seg til jul – det har han alltid gjort.
Han vaks opp på søre-Bømlo, og ser attende på
gode julehelgar.
- Når eg tenkjer attende, meinar eg å hugsa at det
stort sett var kvit jul den gongen. Som musikant
var eg med i skulekorpset, der trompet var instrumentet mitt. Det var ein del speling i samband med
jula, både på skule, i kyrkja og på bedehuset. Elles
må eg medgje at eg hugsar ikkje spesielle ting, det
var ei roleg og god tid.
- Kva med julegåver?
- Jo, julegåver fekk eg, til dømes både ski og skeiser. Det var kjekke ting å få og det er dei eg hugsar
best. Med slike vintrar som me hadde då, vart slike
ting mykje brukte.
Mange ting har endra seg sidan den unge Kallevåg
vaks opp på søre-Bømlo. Ikkje minst jultrefestane
på bedehusa rundt omkring. Alle krinsar med
respekt for seg sjølv hadde sin eigen juletrefest, og
dit strøymde dei unge.
- Festane var høgdepunkt for ungdommane i dei
dagar. Bedehusa var forsamlingslokala, alt føregjekk der. Store juletre stod midt i salen, dei gjekk
heilt i taket. Og me gjekk rundt tre, gjerne jente og
gut saman. Det var spennande tider, minnast han.

Inge Reidar Kallevåg likar ikkje det omfanget presangpresset har fått i våre dagar.
- Eg tykkjer det er gått for langt. Me lever i ei tid
der me har alt me ynskjer oss – og vel så det. I eit
overﬂodssamfunn som det me i dag opplever i
Noreg, treng me ingen ting. Me er blitt vanskelege
å begeistra, og det er eit stort tankekors når borna
ikkje veit kva dei skal ynskja seg til jul, tykkjer
eg. Men for all del, eg likar å gje gåver til mine
næraste, og særleg til borna, men det kan med
fordel tonast ned, seier han som no er farfar til ﬁre
frå tre år og nedover til to månader. To jenter og to
gutar.
Kallevåg tykkjer at me som bur i Noreg vinn i
Lotto kvar einaste dag; vel og merke dei ﬂeste av
oss.
- Også her i landet er det nokon som fell utafor.
Skilnadane blir større og større, og særleg kan
dette gå ut over born. For dei som opplever
fattigdom, blir nok situasjonen forsterka nettopp i
julehelga. Det er vondt å tenkja på. Eg skulle ynskja
at me kunne bruka meir av vår overﬂod til å dela
med dei som ikkje har så mykje.
Det er ufatteleg at det skal vera så store ulikheter i
samfunnet, både innanlands og, ikkje minst, i høve
til andre land. Ufatteleg at det skal vera så vanskeleg å få gjort noko med det, reﬂekterer han i ein
pause i kommunen sitt budsjettarbeid i førjulstida.
Før julehelga vert ringt inn skal kommunestyret
ha vedteke 2011-budsjettet, og dei skal ha kosa seg
med julemiddag saman. Det er tradisjon i Bømlo
kommunestyre.

Som alltid skal Inge Reidar Kallevåg feira jul
saman med familien heima på Rolfsnes, der han
har budd sidan 1978.
- Julemiddagen vår har i alle år vore pinnekjøt, og
det gler eg meg alltid til. På julafta får me besøk av
den eine sonen vår og hans kone og to born. Både
mor og svigermor skal også vera saman med oss til
ei heilt tradsjonell juleafta med middag, gåver, kafﬁ
og kaker. Me tar det med ro og kosar oss saman
utover kvelden, det er kjekt når generasjonane
møtest, tykkjer eg.
- Då dei to sønene våre var små, var det om og
gjera å koma i gang med presangutdelinga så
snart som mulig. Dei tykte det gjekk for seint med
middag og oppvask.
Bømlo-ordføraren har aldri opptrått som julenisse.
- Kanskje eg må byrja med det no, på grunn av barneborna, undrar han.
- Kva er din favoritt blant julesongane?
- «Deilig er jorden» er min favoritt – absolutt!
Inge Reidar Kallevåg kan no feira jul den ellevte
jula som ordførar i Bømlo. Og sidan han har sagt
ja til attval er det slett ikkje sikkert at det blir den
siste, heller. Kallevåg er ein populær ordførar i
øykommunen.
No ser han fram til gode juledagar med lange og
rolege frukostar og tid både til ei bok og til samvær
med sine næraste. God tid er ei luksusvare også i
Kallevåg sitt liv.
Og aller helst vil han ha litt snø.
- Kvit jul gjev ei heilt spesiell stemning, smiler han.
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