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I samband med Prosten i Sunnhordland
si nyårsmottaking, vart Frivilligprisen i
Sunnhordland prosti for 2011 delt ut til
Liv Tungesvik, Skånevik. Dette er niande
året denne prisen vert delt ut til frivillige
medarbeidarar for trufast, kreativ og
nyskapande teneste.

Det var Skånevik sokneråd som kom med framlegg til
kandidatar.
Prisen er eit diplom laga av Per Flatøy og eit bilete, i år
laga av Magne Kjellesvik.
Sigve Sørheim, ordførar i Etne kommune tok del i
prisutdelinga.

Hilde Karin Vedøy Eiken, leiar i Prostirådet gjorde Tildelinga av frivilligprisen kom tydeleg overraskande
greie for Prostirådet si grunngjeving for tildelinga. Ho på prisvinnaren. Liv Tungesvik takka for prisen, ho
sa mellom anna:
meinte at det var mange andre som hadde fortent ein slik
pris. Liv gav uttrykk for kor mykje dei ulike frivillige
Prisvinnaren i 2011 er ein medarbeidar med ei særs tenestene ho har vore med i, har hatt å seie for ho.
omfattande og trufast frivillig teneste
gjennom mange år. Prostirådet vil nemne
På mottakinga var det mange som gledde seg over
• Speidarleiar i 55 år
tildelinga og ville gratulere prisvinnaren, mellom anna
• Medlem og leiar i Sokneråd i 30 år
slekt og vener og medsongarar i Skånevik kyrkjekor
• Frivillig teneste som klokkar og kyrkjetenar,
som tok del med song i Nyårsmottakinga.
i kyrkjekor, trusopplæring, misjonsforeining.
• Bispedømeråd og Kyrkjemøte i 8 år

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
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Helsing frå prosten

Nytt om
personell i
Sunnhordland:

Saman om
gudstenesta

Bømlo:

Snakk om gudstenesta

Etter at Kyrkjemøtet i fjor vedtok ny
gudstenesteliturgi, er det no tid for å vedta ny
lokal grunnordning. Då er det viktig at mange får uttale seg, komme med meiningar
om korleis vi skal feire gudsteneste her hos oss. Eg vonar at det vert mange gode
samtalar. No er det tid for å snakke om gudstenesta.

Kva er ei gudsteneste?

Ikkje minst er det viktig å samtale om kva ei gudsteneste er. Gudstenesta er både
høgtideleg audiens og eit barneselskap. Her ser vi spennet: I gudstenesta får vi
møta den levande Gud og vi får vera i lag i eit festleg og fortruleg fellesskap. Det
er nyttig å sjå nærare på bakgrunnen for dei ulike ledda i vår liturgi. Til dømes:
”Ære vere Gud i det høgste.” Englesongen frå Betlehemsmarka den natta Jesus
vart fødd, har lydd i gudstenesta frå den fyrste tida. Snart kom orda med som eit
fast ledd i liturgien. I lovsongen gjev kyrkjelyden uttrykk for gleda over mysteriet:
Gud kom til oss i Jesus Kristus. I dag er Jesus tilstade i si kyrkje. Eller tenk på
nattverdfeiringa som knyt tilbake til Jesu siste måltid med sine vener.

Saman for Guds andlet

Kva gudsteneste er, kan samanfattast i orda saman for Guds andlet. Vi kan ha
mange og ulike grunnar for å gå til gudsteneste. Den djupaste grunnen ligg likevel
ikkje i oss sjølve, men i at Gud kallar oss saman. I gudstenesta tener Gud oss
med sine gåver, og vi tener Gud i bøn og lovsong. Gud vil ha fellesskap med oss.
Jesus stadfester dette når han seier at ”der to eller tre er samla i mitt namn, der
er eg midt iblant dei” (Matt 18,20). For den fyrste kristne kyrkjelyden var det
sjølvsagt å samlast til gudsteneste: ”Dei heldt seg trufast til læra frå apostlane, til
fellesskapet, brødsbrytinga og bønene” (Apg 2,42).
Heile gudstenesta er prega av at vi er saman for Guds andlet. Det tek til med
nådehelsinga: Nåde vere med dykk! Vi vert møtt med nåde frå Gud. Gudstenesta
vert avslutta med den gamle velsigninga: ”Herren velsigne deg og vare deg! Herren
la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig! Herren lyfte sitt andlet mot deg og
gje deg fred.” (4 Mos 6,24-26) At Guds andlet lyser over oss, er avgjerande for
vår eksistens, og når vi går kvar til vårt. Med denne velsigninga vert vi sende ut
i kvardagen til teneste for Gud, våre medmenneske og alt det skapte.

Grunnordning

I to tusen år har den kristne gudstenesta vore feira, i vårt eige land i meir enn tusen
år. Heile tida har gudstenesta hatt ein felles struktur, med Ordet og Nattverden
som hovudelement, og med sundagen som dagen for feiringa av Kristi oppstode
og nærvær. Mykje anna som vi opplever som viktig i gudstenesta, har variert
med tid og stad, og artar seg ulikt og i dag. Samtidig har kyrkjesamfunna nærma
seg kvarandre, ikkje minst ved at den rolla som medlemene av kyrkjelyden har i
gudstenestelivet, har vorte styrkt.

Trygve Leigland er tilsett som kyrkjelydspedagog i 90 % stilling.
Berit Mæland slutta 1. februar som reinhaldar.
Paulos Hiabu frå Eritrea er til sett som reinhaldar i Bremnes kyrkje i 50 %
stilling.
Diakon Anne Lie Steinsbø slutta 1. mars.
Sigfrid Løkling slutta som klokkar/kyrkjetenar 18. mars.

Tysnes:

Ruth Sletteskog er tilsett som kyrkjetenar i 10 % stilling i
Onarheim kyrkje frå 1. januar.
Astrid Dalland er tilsett som kyrkjelydspedagog i inntil
40 % stilling frå 1. januar.

Prostiet:

Sokneprest Egil Larsen tek til som prostiprest i
Sunnhordland frå sommaren 2012 (feil årstal i førre nr.)

Prostidag i Sunnhordland
prosti 27. september
Årets Prostidag vert torsdag 29. september. Vi arbeidar no med to reformer:
trusopplæring og ny gudsteneste. Dette vert tema på prostidagen i år, med
vekt på samanhengen mellom reformene.
Prostidagen vert på Stord. Den tek til med middag kl. 16.30 på Leirvik
bedehus og held fram med program kl. 17.00. Prostidagen avsluttar med
Prostigudsteneste i Stord kyrkje. Her vil mange ta del.
Prostidagen er for alle som er interesserte i gudsteneste og trusopplæring.
Sokneråd og utval som arbeidar med trusopplæring og ny gudsteneste
er hovudmålgruppe saman med løna og uløna medarbeidarar som har
trusopplæring og gudsteneste som si teneste.

Prostehjørnet:

Lokal grunnordning

Sokneråda har fått ansvar for å utarbeide lokal grunnordning for gudstenesta i år.
Gudstenesteutval er etablert og har vore på kurs. Tilsette gjer eit viktig arbeid. På
vegen til endeleg vedtak vert det arrangert soknemøte. Prostidagen i haust vil ha
fokus på samanhengen mellom trusopplæring og ny gudsteneste.
Mitt ynskje er at mange vil ta del i arbeidet med gudstenestereforma. Då er det
ein god ide å gå til gudsteneste og vere med å snakke om det som skjer. I denne
påska er det om lag 70 gudstenester i prostiet. Eg vonar du skal få mange gode
gudstenesteopplevingar i 2012.

Under eit visitas kom det opp ein diskusjon om
viktige vegval. Det heile skar seg og det utarta
seg til eit munnhuggeri mellom to soknerådsleiarar. Temperaturen steig til store høgder og orda
vart harde. Til sist sa den eine til den andre:
Du må vere den største tosken i dette rommet.
Biskopen stod og høyrte med ei bekymra mine
og fann ut at no var det tid for å gripe inn med
all sin biskoppelige autoritet for å stoppe uvesenet så han sa: «Så så no må de roe dykk ned
og ikkje gløyme at eg og er i rommet!»

God påske!
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
Hildur Øvsthus. Ho bur på
Varaldsøy der ho er sentral i
mykje, mellom anna er ho leiar
i soknerådet. Hildur Øvsthus er
sekretær på Kvinnherad kyrkjekontor i Rosendal.
Hildur Øvsthus fekk mynde av biskop Ole D. Hagesæther
til å vere lek gudstenesteleiar i det som då var Kvinnherad
Prestegjeld, Hildur har hatt denne tenesta i mange år.
Nåverande biskop, Halvor Nordhaug, har i tillegg gjeve ho
mynde til å forvalte sakramenta.
2 Tim 2, 8:
opp
Kom Jesus Kristus i hug, han som vart reist
frå dei døde og er av Davids ætt. Dette er mitt
evangelium.

Mini påskeevangelium
Hugs på, ikkje gløym. I livet er det mykje ein skal hugsa på og ikkje gløyma.
Kvardagen er full av ting vi skal hugsa: pinkodar, passord, avtalar, - og for oss
som bur på øyar: avgangstider for ferje og båt. Alt dette er viktig og nyttig å hugsa
på. Men der er noko som er i ein klasse for seg - utan samanlikning. Jesus er den
viktigaste av alle å koma i hug, hugsa på og tenkja på.

Den nærverande Jesus

Det er ikkje berre den historiske Jesus me skal koma i hug. Det er den levande
Jesus, han som vart reist opp frå dei døde. Dette er påskebodskapen sin kjerne og
heile kristentrua sitt sentrum. Den levande, nærverande Jesus som eg kan venda
meg til i alle situasjonar, til alle tider, på alle stader i glede, sut eller sorg, han vil
eg ikkje gløyma.

Mitt evangelium

Dette er mitt evangelium. Det gjeld for meg, og eg er takksam og glad for at eg har
fått høyra, læra og erfara det. Det er kjært og umissande for meg. Dette evangeliet
om den levande Jesus må forkynnast, førast vidare til alle.

Førast vidare, kva betyr det for deg?

Det er viktig for meg å vere med å gjera bodskapen om Jesus kjend for fleire. Det
får eg mellom anna gjera på Søndagsskulen på Varaldsøy. Her likar eg meg godt.
Og som lek gudstenesteleiar får eg gjera teneste som forkynnar, då er eg oppteken
av å gje evangeliet vidare. For meg har fullmakta til å forretta dåp vore ei god
oppleving og eit fint høve til å møta foreldra og fadrane. Gjennom samtale om
dåpen og trua får eg understreke evangeliet.

Eg har fått høyra

Kan du fortelja litt om korleis du fekk høyra evangeliet?

Foto: Magne Fitjar
Som barn var eg med foreldra mine på møte i bedehuset i Eikelandsosen, der fekk
eg høyra om Jesus. Det vart viktig for meg det foreldra gav vidare til meg. Dei
sendte meg og på leir. Me vart kjørt til Trengereid, der tok me tog til Bulken og
gjekk i ein halv time til Dyrvedalen skule der Indremisjonssamskipnaden arrangerte
sommarleir. Her fekk eg høyra evangeliet og møte den levande Jesus. Dette var
og er viktig for meg.

Du seier du har erfart?

Ja, eg har erfart i livet at det er sant. Uansett, alle dagar, og alle slag dagar har
eg ein veg å gå, ein å venda meg til. Dette er noko meir enn å læra ein bodskap.
Evangeliet er blitt mitt, eg er glad at eg kan byggja livet på det, difor er det kjært
og umissande for meg.

Det kan kosta

Paulus skriv vidare i vers 9 - 10:
«For det lid eg vondt, ja, for det er eg bunden i lenkjer som ein forbrytar. Men
Guds ord er ikkje bundne! Difor toler eg alt for dei utvalde, så dei og skal vinna
frelsa i Kristus Jesus og få evig herlegdom.»
Me veit at medkristne andre stader i verda opplever å lida mykje vondt for trua si.
Men Guds ord er ikkje bundne. Evangeliet når ut og i slike krevjande tider. Eg er
glad og takknemleg at me har fridom til å samlast til gudsteneste og møte, utan
uro for at nokon skal hindra oss.

Påskefesten nærmar seg

No nærmar påskefesten seg, og me skal enno ein gong feira den oppstadne Jesus
Kristus. Det gled eg meg til. Fyrste påskedag skal eg leia gudstenesta i Kvinnherad
kyrkje. Eg ser fram til å halda påskepreika: Jesus er ikkje ein død Jesus. Eg seier
som ein av lærarane på Framnes skreiv i minneboka: Jesus lever, gå du og fortel!
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Tårnage
Siste laurdagen i februar var det
hemmelege agentar i Bremnes kyrkje.
Dei løyste oppdrag og mysterium og
etterforska heile kyrkja, på jakt etter
hemmelege skattar.
Dei hemmelege agentane var Tårnagentar, utrusta med
hovudlykter og agentbevis.
Det var andre gong Bremnes kyrkjelyd arrangerte
Tårnagenthelg, som er eit årleg trusopplæringstiltak.
Åtteåringar i dåps - registaret var inviterte, og nær
halvparten hadde takka ja, 32.
Tårnagenthelga er eit spanande og populært tiltak, der
åtteåringane samlast på laurdagen for å utforske kyrkja,
Bibelen, tårnet og kyrkjeklokkene. Alle agentane har
eigen agentkode, sjølvsagt, og det er lagt inn ein god
matpause med ekte agentmat.
Samarbeid er eit viktig stikkord i alle agentar sin kvardag,
og derfor måtte også agentane i fellesskap løyse ei
rekkje oppgåver. Mellom anna skulle dei byggje eit så
høgt kyrkjetårn som mogeleg, og bygningsmaterialet
var salmebøker.
Kyrkjetårnet var blant dei mange stoppestadane, og
Hemmelege agentar med diplom

UKE 17
Sett et kryss ved det du har lest!

Kva er eigentleg synd?
Somme trur at dei kristne ikkje har lov til å ha det moro, og at alt det vi menneske
verkeleg synest er freistande, er syndig. Men slik er det heldigvis ikkje. Ordet synd
er mykje brukt i Bibelen og det blir brukt ein del i daglegtalen vår. Men det Bibelen

meiner med synd og det folk flest tenkjer om synd
er nok ikkje heilt det same. Denne veka skal vi difor
lese litt om kva Bibelen fortel oss om synd.

Sett eit kryss ved det du har lese!

Byrjinga

Vi treng hjelp

Kva er synd?

Ei fæl liste

Les 1, Mos 3,1–11

Les Rom 3,10–14

Les Rom 3,19–20

Les Rom 1,28–31

Her var det synda kom inn i verda.
Legg merke til kva som står: Slangen sa: «har Gud verkeleg sagt…».
Han fekk kvinna til å tvile på at det
stemte det Gud hadde sagt. Då
menneska valde å ete av dette treet,
valde dei å ikkje høyre på Gud. Dei
valde å bestemme sjølve i staden for
å gjere det Gud hadde sagt. Synd
er det å ikkje høyre på Gud, og det
å «snu han ryggen» og leve borte
frå han.

Det finst nokre som er svært så nøgde med seg sjølve. Dei kan ikkje sjå
verken at dei har feil eller har gjort
noko gale. Men her ser vi at det har
dei ingen grunn til. Det er ingen
som er utan synd, ingen andre enn
Jesus. Vi har alle i oss eit ynskje om
å bestemme sjølve kva vi vil gjere.
Vi klarer ikkje å leve slik Gud vil at vi
skal leve. Vi treng hans hjelp.

Då menneska valde å bestemme
sjølve i staden for å høyre på Gud,
kom synda inn i verda. Og alle menneske er syndige. Det vi gjer, er ofte
prega av at vi tenkjer mest på oss
sjølve. Vi greier ikkje å oppføre oss
slik vi skal mot andre. Dei ti boda
er gjeve til oss for at vi skal sjå kva
det er som er synd. Dei viser oss kva
som er rett og gale, og at vi ikkje
greier å leve slik Gud vil. Vi treng
tilgjeving.

«Huff!» tenkjer du kanskje, «slike
folk skal jammen ikkje få vere mine
vener!» Ja, dette var ei fæl liste,
men om vi tar for oss eitt og eitt
punkt på lista, finst det vel nokre
punkt som treff oss alle. Det er vel
til dømes ingen som ikkje har svikta
nokon, har vore ulydige imot foreldra, har baktala eller vært med på å
spreie sladder. Nei, vi er ikkje utan
synd. Og sjølv om vi prøvar så hardt
vi berre kan å leve rett, går det ikkje
i lengda. Vi treng hjelp. Vi treng ein
frelsar.

17 a) Kva svara Adam då
Gud ropte på han i hagen?

17 b) Kva var det Adam og
Eva kledde seg i då de
skjønte at dei var nakne?
16

WW J D
– What would Jesus do?
Det er ikkje alltid så lett å vite kva som er rett å gjere.
Nokre gonger veit vi kva som er rett, men greier ikkje å
gjere det likevel. Ja, ein kan rett og slett føle seg maktelaus, fanga av noko ein ikkje kjem ut av. Har du følt det
slik nokon gong? Synd er det som dreg oss bort frå
Gud. Er det ting i livet ditt som dreg deg bort frå Gud?
Kva gjer du med det?

Les 2 Kor 5,21

Det er mange s
vere ein kristen
føre seg så pent
det er berre dei
himmelen. Det e
der det er slik, m
for oss kristne. In
fortent til Guds ri
og treng ein frels
straffa for all vår s
gå fri. Det einast
ta imot.

syndarar
Ja, tenk
motlause
så

Oppgave
Kva for eit bibelvers er dette?
Hopp trappa annakvart trinn.
Start ved pila! Fasit på side 47

O

UGLY

Ikkje berre f
dei snille

f
på han
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enthelg
Tårnagentane lét seg ikkje be to gonger då dei endeleg
fekk lov til å klatre opp dei mange trappetrinna til like
under kyrkjespiret. I tårnet vart Tårnagentane møtt av
frivillig agentleiar Svein Peder Hollund. Han fortalde litt
om historia bak kyrkjetårnet og gav borna ei omvisning
før dei noko motvillig tok til med nedstigninga. Nede
i kyrkjeskipet venta fleire postar og nye oppgåver som
skulle løysast.
Tårnagentkonseptet er utarbeidd av Kyrkjerådet i
samarbeid med Søndagsskulen. I Bremnes sokn er det
Målfrid Stautland og Tone Osestad Baugstø som har
vore leiarar og stått for det meste av arbeidet, både i
år og i fjor. Dei stiller med stor entusiasme til neste år
også, klare for nye agentoppdrag.
Helga vart avslutta med ei Tårnagentgudsteneste på
søndagen, der agentane deltok. Dei som var i kyrkja
den dagen fekk då høyre litt om kva borna hadde vore
med på.
Åse Selsvold

Magnar Økland og agent Jørgensen tek mål av
salmeboktårnet.

Skribent denne veka er
redaktør, Jorunn Singstad Djupvik

for

Sjå på Jesus
Heb 12,1–3

som trur at det å
går ut på å oppsom mulig, og at
snille som kjem til
er mange religionar
men slik er det ikkje
ngen kan gjere seg
ike. Alle er syndige
sar. Jesus tok på seg
synd for at vi skulle
te vi må gjere, er å

Eg høyrde ein gong ein som sa:
«Det er lettvint for dei kristne. Dei
kan berre synde i veg, dei får jo tilgjeving same kva!» Nei, det er nok
ikkje slik det er. Sjølv om vi får tilgjeving for synda vår, skal vi likevel
ta opp kampen imot synda. Gud
vil at vi skal kjempa imot synda og
jobbe for ei betre verd. Men vi skal
heldigvis sleppe å kjempe den kampen åleine. Jesus har kjempa han for
oss. Når vi lever saman med han,
vil hans måte å vere på litt etter litt
smitte over på oss.

frå
vert
de

motstand
som heldt

og

ikkje

slik
ut ein

trøytnar
17

Målfrid Stautland tek fingeravtrykk av hemmeleg agent.
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Utdrag av talen til prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 08.01.12:

Saman om gudstenesta

Etter initiativ frå Ungdommens kyrkjemøte i 2003, starta
Kyrkjerådet prosessen med å fornya gudstenestelivet og
utvikla ny liturgi i Den norske kyrkja. Eit stort arbeid
vart sett i gang med brei involvering og stor medverknad
frå alle delar av kyrkja. Ressursgrupper vart sett ned
for å arbeide med deler av liturgien. Vi kan her nemne
at mellom anna var Ingrid Pedersen Furdal, kantor i
Sveio med i ei gruppe som arbeidde med nattverden og
forfattaren Oskar Stein Bjørlykke var med i ei gruppe
som arbeidde med bøner i gudstenesta. Ved fleire
høve har Bispemøtet og Kyrkjemøtet hatt ny liturgi på
dagsorden.
Kyrkjerådet la til rette for forsøk og utprøving, mellom
anna Nysæter og Stord har vore forsøkskyrkjelydar
for ny liturgi. Her har gudstenesteutval, sokneråd og
soknemøte vore involvert saman med dei tilsette. I heile
kyrkja har det vore ordskifte om saka. Kyrkjemøtet gjorde
endelege vedtak om ny liturgi på møtet i april 2011. Den
nye gudstenesteordninga vert presentert slik: Saman om
gudstenesta. 1. Den norske kyrkja innfører ny ordning for
hovudgudsteneste frå 2011. 2. Den nye ordninga opnar
for større breidde og variasjon i den lokale gudstenesta.
3. Fleire skal vere med og prege gudstenestelivet i
kyrkjelyden.

Frå Storting til Sokneråd

I den gudstenesteordninga som Kyrkjemøtet vedtok i
2011 er myndet til soknerådet tydeleg utvida samanlikna
med tidlegare. Grunna vår statskyrkjeordning, vart
liturgiske ordningar tidlegare handsama av regjering
og storting. Ved førre liturgirevisjon heiter det: Ved
kongelege resolusjonar 1977, 1990 og etter vedtak i
Kyrkjemøtet 1986,1991 vert Gudstenesteboka godkjent til
bruk i Den norske kyrkja. I 2011 vart gudstenesteordninga
fastsett av Kyrkjemøtet «i samtykke med kongeleg
resolusjon av 13. oktober 2006 med heimel i § 16 i
Grunnlova». Den vedtekne gudstenesteordninga gjev
soknerådet ansvar for å utarbeida Lokal grunnordning og
avgjerdsmakta til soknerådet er utvida i fleire spørsmål.

Lokal grunnordning

Det er nytt at ein på bakgrunn av den vedtekne
gudstenesteordninga, skal utvikle ei lokal grunnordning
for gudstenestelivet i kyrkjelyden. Soknerådet har
ansvar for å utarbeide framlegg til og vedta Lokal
grunnordning. Ein oppmodar soknerådet om å setje ned
eit gudstenesteutval for å førebu og utarbeide framlegg
og ein skal handsama saka på soknemøte. Soknerådet gjer
endeleg vedtak som vert sendt via prosten til biskopen
for godkjenning. Fyrste sundag i advent skal ny liturgi
vera på plass. Eg ser for meg eit spanande arbeid i
Sunnhordland dette året.

Særpreget i gudstenesteordninga

I den nye gudstenesteordninga er det tre kjerneomgrep for
arbeidsmåte og metodikk: Stadeigengjering, involvering
og fleksibilitet. Desse omgrepa er viktige i samband
med utviklinga av gudstenestelivet i
kyrkjelyden og i førebuinga av den
enkelte gudstenesta. Eg vil knytte nokre
kommentarar til dei, med hovudvekt på
involvering.

Stadeigengjering

Dette kjerneomgrepet understrekar at
gudstenesta skjer i ein lokal kyrkjelyd
og må vera farga av den lokale
samanhengen, slik vil evangeliet kunne
setja sitt preg på lokalsamfunnet. Kyrkja
vert utfordra til å la kontekst og kultur,
uttrykt gjennom språk og samværsformar,
musikk, biletspråk og andre kunst – og
kulturuttrykk, prega gudstenesta og sjølv
bli prega av den kristne bodskapen. Det
heiter: «Det må skapast eit spenningsfylt
og fruktbart møte mellom evangeliet og
den lokale staden.»
Eg nemner som døme at vi i Nysæter
kyrkje har nytta ulike musikalske
uttrykk. Sjølv vart eg utfordra av
Stord Trekkspelklubb som har spelt
i gudstenesta her ved ulike høve.

Eg noterar at eg ikkje vart spurt om å ta del då eit
ungdomsband spelte på ei anna gudsteneste her. Kan
nemne at for begge desse gruppene er det stas når
kantoren velsignar det dei bidrar med!

såg eg tydeleg mellom dei 20 som hadde steikt vaflar til
kyrkjekaffien. Det er om dette den kjende presten Per
Arne Dahl seier at ved involvering får fleire ein grunn til
å gå på gudstenesta.

Involvering

Det tredje kjerneomgrepet er:

Mitt hjarte ligg spesielt nær kjerneomgrepet involvering.
Lokal stadeigengjering skjer ikkje minst gjennom
involvering – ved at menneske i alle generasjonar og frå
ulike kulturelle, sosiale og etniske grupper som høyrer
til i lokalsamfunnet, tek del i gudstenestene og slik set
sitt preg på dei. Den grunnleggande involveringa skjer
når kyrkjelyden kjem til gudsteneste, når ein tek del
i gudstenestefeiringa ved å syngja med på salmar og
kyrkjelydssvar, lytte til tekstar og preike, ta del i bøner
og nattverd. Djupast sett er denne medverknaden ei gåve
frå Gud og gjev oss fellesskap både med Gud og med
kvarandre.
Samtidig er det av viktig å legge til rette for aktiv
deltaking i førebuing og gjennomføring av gudstenesta.
Her kviler eit stort ansvar for oss som har leiaransvar
slik at vi ikkje i praksis legg grensar for slik deltaking.
Fylgjande historie kan gje oss nokre nærgåande tankar
om dette: Eg er saman med nokre studentar på besøk på
eit møte i ei barneforeining. Her møtte vi den trufaste
barneforeiningsleiaren som verkeleg stod på og hadde
gjort det i årevis. Då vi kom, fekk vi oppleve at ho
•
hadde førebudd alt så fint
•
ynskte alle velkomne
•
leia samlinga
•
spelte gitar til songane
•
selde lodd til basaren
•
trekte vinnarnumra
•
delte ut gevinstane
•
serverte bollar og varm sjokolade
•
takka alle som kom
Studentane eg var saman med tok til å diskutere
kva for ideal som kunne liggje til grunn for denne
barneforeiningsleiaren. Ein sa: «Ho har kan hende med
seg arbeidsdelinga på ei vanleg norsk høgmesse.» Eg
trur vel dette bilete har endra seg, men eg merkar meg
refleksjonen, og spør: Kva for haldningar ber vi med
oss i dag? Er vi rause med å leggje til rette for frivillig
teneste, dyktige til å involvere andre og til å gje dei god
oppfølging?
Mi erfaring er at involvering ofte får så mange gode
fylgjer. Visst kan det vera tidkrevjande, men det er då
mykje kjekkare når vi lagar gudstenesta saman? Døme:
Sysken turkar den døypte. Kan hende at kluten ikkje kjem
til presten. Betre enn presten som berre turka seg sjølv.
På nyårsmottakinga i fjor trakk eg fram Skutegudstenesta
på Christian Radich som mitt høgdepunkt. Det krydde
av folk, om lag 500. Kantor Bjarte hadde ordna med
musikarar frå Sagvåg musikklag og han hadde skaffa
forsongarar, det var ikkje vanskeleg å få med dyktige
tekstlesarar og solosongar. Mi erfaring er at involvering
fører til at mange med tilknyting til dei som har oppgåver
då kjem til gudstenesta, mest som ein bonuseffekt. Det

Fleksibilitet

Større fleksibilitet var eit hovudpoeng for Ungdommens
kyrkjemøte i 2003. Fleksibilitet er ein naturleg
konsekvens av dei to fyrste kjerneomgrepa. Dersom
involveringa skal fungera når det gjeld å førebu og feira
den lokale gudstenesta, må ein kunne velja mellom
tekstar, handlingar og uttrykksformar. Det lokale livet og
engasjementet må kunna koma til uttrykk i gudstenesta.
Lokalt utforma bøner er eit godt døme her.

Felles kjenneteikn

Samtidig som gudstenesteordninga legg vekt på dei tre
kjerneomgrepa, peikar ein og på at det er eit viktig poeng
at dei som kjem til gudstenesta kjennar seg att i liturgien.
Det som ein er kjende med og vane med, kan opplevast
som trygt. Ein ser for seg at det er ei grunnordning som
kyrkjelyden kjenner att og som har med seg dei sentrale
elementa som er felles for kyrkjelydane i Den norske
kyrkja og for den verdsvide kyrkja.
For meg som gjer teneste i heile prostiet, vert det ei god
utfordring å setja seg inn i korleis de vil feira gudsteneste
rundt om i kyrkjene i Sunnhordland. Kvar prest vert
utstyrt med ein ringperm der ein kan setja inn dei arka ein
har trong for til å leia gudstenesta. Eg har allereie erfart
at det kan vera utfordrande å få med seg alt. Minnes ein
gong då eg skulle leia nattverden her i Nysæter og ei av
bønene i nattverdliturgien ikkje var å finne på altaret. Eg
bad då ei bøn etter husken. Den gongen var det mange
kyndige liturgar på gudstenesta, ein sa etterpå: Eg visste
ikkje det var så stor valfridom!

Gudsteneste for alle

Ei hovudsak i gudstenestefornyinga er at gudstenesta
skal vere for alle. Vår kyrkje omfattar menneske som
ved dåpen er sette inn i fellesskap med Gud og med
kvarandre. Det tyder at alle døypte høyrer til fellesskapet
i kyrkja, uavhengig av livsfase og livssituasjon, alder og
funksjonsevne. I fellesskap med kvarandre skal vi feira
gudsteneste i alt vårt mangfald. Alle er like verdifulle og
nødvendige.

Born og unge, trusopplæring

Gjennom dåpen blir vi innsette som fullverdige
medverkande i gudstenestelivet i kyrkjelyden, anten
vi medverkar frå vår plass i kyrkjebenken eller vi
har ei teneste i gudstenesta. Gudstenesta er både
eit trusfellesskap og eit læringsfellesskap. Vi lærer
gjennom uttrykksformer som tekstar, bøner, salmar,
kunst, handlingar, rørsler og kroppsspråk knytte til
liturgiske ledd. Her ser vi ein fireåring som gjer seg klar
til å bera krossen i inngangsprosesjonen. Vi lyttar, vi
syng, vi bed, vi reiser oss og set oss ned, vi vandrar, vi
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Saman om gudstenesta

Det året som ligg framfor oss vil bli eit år med
gode høve til å snakke saman om gudstenesta.
Då er det ikkje minst viktig å samtale om kva ei
gudsteneste er. Ein har sagt det slik: Gudstenesta
er både høgtideleg audiens og eit barneselskap.
Her ser vi spennvidda: I gudstenesta får vi møta
den levande Gud og vi får vera i lag eit festleg og
fortruleg fellesskap. Saman om gudstenesta, då
er det nyttig å sjå nærare på bakgrunnen for dei
ulike ledda i vår liturgi, til dømes: Gloria. Lova
Gud. Ære vere Gud i det høgste. Englesongen
frå Betlehemsmarka den natta Jesus vart fødd,
har lydd i den kristne gudstenesta frå den fyrste
tida. Snart kom orda med som eit fast ledd i
liturgien. I lovsongen gjev kyrkjelyden uttrykk
for den store gleda over mysteriet: Gud kom til
oss i Jesus Kristus. Jesus er tilstade i si kyrkje i
dag. Lat oss be for gudstenestereforma og den
gudstenestefornyinga som nå skjer i kyrkja vår. I
gudstenesta er vi saman for Guds andlet.

Saman for Guds andlet
legg pengar i ein offerpose, vi ser, tek i mot og
smakar. Gudstenesta og kyrkjerommet opnar for
læring som bind saman kunnskap, praksis og
fellesskap. Slik har gudstenesta ei sentral plass
i trusopplæringa i kyrkjelyden. Å legge til rette
for at ulike aldersgrupper kjenner seg heime i
gudstenesta er ei stor utfordring.

Meir kropp og meir handling

Rådgjevar Leif Arne Økland i Bjørgvin
bispedøme har skrive masteroppgåva: «Korleis
skapa rom for gudstenestedeltaking for alle?»
Han har eit særskilt blikk på dei utfordringane
som menneske med utviklingshemming møtar.
Ein tydeleg konklusjon er at det må bli meir
kropp og meir handling i gudstenesta. Vi treng å
bruke kroppen meir, vi kan til dømes knele, løfte
hendene, tenne lys, dyppe fingrane i dåpsvatnet
og teikne krossteiknet, seier Økland. Lystenning
har blitt meir vanleg. Her ser vi fleire ta del i dette
i ei gudstenesta i Stord kyrkje.

Kva gudsteneste er, kan samanfattast i dei fire
orda saman for Guds andlet.
Vi kan ha mange og ulike grunnar for å gå til
gudsteneste. Den djupaste grunnen ligg likevel
ikkje i oss sjølve, men i at Gud kallar oss saman
til gudsteneste. I gudstenesta tener Gud oss med
sine gåver, og vi tener Gud i bøn og lovsong.
Gud vil ha fellesskap med oss menneske. Jesus
stadfester dette når han seier at «der to eller tre
er samla i mitt namn, der er eg midt iblant dei»
(Matt 18,20). For den første kristne kyrkjelyden
var det sjølvsagt å samlast til gudsteneste. I
Apostelgjerningane blir det sagt slik: «Dei heldt
seg trufast til læra frå apostlane, til fellesskapet,
brødsbrytinga og bønene» (Apg 2,42).
I to tusen år har den kristne gudstenesta vore
feira - og i vårt eige land i meir enn tusen år.
Heile denne tida har gudstenesta hatt ein felles
grunnstruktur, med Ordet og Nattverden som
hovudelement, og med sundagen som dagen for
feiring av Kristi oppstode og nærvær. Mykje
anna som vi opplever som viktig i gudstenesta,
har variert med tid og stad, og artar seg ulikt
også i dag. Samtidig har kyrkjesamfunna nærma
seg kvarandre, ikkje minst ved at den rolla som

Gudstenester i
Sunnhordland prosti i påska:
Bømlo:

Palmesundag: Svortlandsmarka kl. 12.00, Siggjo kl. 15.00,
Lykling kl. 16.30 (Påskesong)
Skjærtorsdag: Espevær kl. 16.00, Lykling og
Moster kl. 19.00
Langfredag: Bremnes og Bømlo kl. 11.00
1. Påskedag: Bremnes og Moster kl. 11.00,
Lykling kl. 16.00
2. Påskedag: Bømlo kl. 11.00

Etne:

Palmesundag:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
Påskenatt:
1. Påskedag:

Fitjar:

Palmesundag:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
1. Påskedag:
2. Påskedag:

Stødle kl. 11.00
Fjæra kl. 11.00, Gjerde kl. 18.00
Grindheim kl. 11.00, Skånevik kl. 18.00
Stødle kl. 23.00
Stødle og Skånevik kl. 12.00 (merk tida!).
Fjæra kl. 17.00
Fitjar kl. 11.00
Fitjar kl. 11.00, Øvrebygda bedeh. kl. 19.30
Fitjar kl. 11.00
Fitjar kl. 11.00
Osternes bedehus kl. 11.00

Fjelberg og Eid:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
1. Påskedag:
2. Påskedag:

Eid kl. 11.00
Fjelberg kl. 11.00
Eid kl. 11.00
Fjelberg kl. 11.00

Husnes og Holmedal:

Palmesundag: Husnes kl. 18.00
Skjærtorsdag: Valen kl. 20.00
Langfredag: Holmedal kl. 11.00, Husnes kl. 20.00: 		
Langfredag i ord og tonar
1. Påskedag: Husnes kl. 11.00, Holmedal kl. 19.00

Uskedalen:

Skjærtorsdag: Uskedalen kl. 11.00
1. Påskedag: Uskedalen kl.16.30

Kvinnherad:

Palmesundag: Kvinnherad kl. 11.00
Skjærtorsdag: Hatlestrand kl. 11.00, Åkra kl. 11.00, 		
Kvinnherad kl. 19.30
Langfredag: Varaldsøy kl. 11.00, Ænes kl. 19.30
1. Påskedag: Kvinnherad og Ølve kl. 11.00,
Varaldsøy kl. 15.00, Åkra kl. 19.30

Stord:

Saman i gudstenesta

I Det nye testamente leser vi om Jesus som
tolvåring i templet. Saman med foreldra drar han
som vanleg dit i påskehøgtida. Då høgtidsdagane
var til ende, kom Jesus bort frå foreldra. Fortvila
leita dei, til slutt fann dei han i templet. Då seier
han: Visste de ikkje at eg må vera i huset åt Far
min?
Vår biskop Halvor Nordhaug lyfter fram
kyrkjegang og gudstenestedeltaking som ein
god vane. Lett provoserande seier biskopen:
fram for vanekristendom. Han problematiserar
konsumentperspektivet: Kva får eg att for å gå
på denne gudstenesta? Biskopen rår til at vi får
eit rituelt forhold til gudstenesta – ein god vane
som får meining ved at vi gjer det og gjer det
regelmessig. Han knyt til visjonen for Bjørgvin
bispedøme – Saman vil vi ære den treeinige Gud
og legg til: «Vi går til gudstjeneste for Guds
skyld, for å øke Guds ære på det stedet der vi
bor!»

medlemene av kyrkjelyden har i gudstenestelivet,
har vorte styrkt.
Heile gudstenesta er prega av at vi er saman for
Guds andlet. Det tek til med nådehelsinga: Nåde
vere med dykk! Vi vert møtt med nåde frå Gud,
det som vi treng aller mest, nåde.
Gudstenesta vert avslutta med den gamle
velsigninga: «Herren velsigne deg og vare deg!
Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg
nådig! Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg
fred.» (4. Mos 6,24-26)
At Guds andlet lyser over oss, er avgjerande for
vår eksistens, og når vi går kvar til vårt.
Med denne velsigninga vert vi sende ut i
kvardagen til teneste for Gud, våre medmenneske
og alt det skapte. Mitt ynskje er at vi får mange
gode gudstenesteopplevingar i 2012.

Palmesundag:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
1. Påskedag:
2. Påskedag:

Stord og Nysæter kl. 11.00
Stord og Huglo kl. 11.00, Nysæter kl. 19.00
Stord og Nysæter kl. 11.00
Stord og Nysæter kl. 11.00
Huglo kl. 11.00

Sveio:

Palmesundag: Førde kl. 11.00
Skjærtorsdag: SOS kl. 11.00, Valestrand kl. 19.00 		
(Meditasjonsmusikk kl. 18.30)
Langfredag: Sveio kl. 11.00
1. Påskedag: Sveio kl. 11.00
2. Påskedag: Prestavegturen, oppmøte Bua kai kl. 11.00

Tysnes:

Palmesundag:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
1. Påskedag:
2. Påskedag:

Reksteren kl. 11.00
Tysnes sjukeheim kl. 11.00
Onarheim kl.11.00.
Tysnes kl. 11.00
Uggdal kl. 16.00

Ole Paus hadde konsert i Fitjar
kyrkje under Bibelveka.
Foto: Helga Rimmereid

Marit Anmarkrud (nederste bilete)
fortel elevane frå Rimbareid skule
om dei tre vise menn, med utgangspunkt i Nelly Bube sitt bilete av
vismenna.
Foto: Rune Longfjeld Rimmereid

Ei veke med Guds ord i sentrum,
i bilete, tekst og tonar
Fitjar sokneråd arrangerte
ei spennande Bibelveke
på Fitjar i februar, ei veke
med tettpakka og variert
program, og med svært godt
oppmøte.
Målet med veka var å oppmuntre
til meir bruk av Bibelen, og at folk
kanskje kunne få eit nytt møte
med Bibelen. Utganspunktet var
vandreutstillinga Sennepsfrøet, av den
kasakhstanske kunstnaren Nelly Bube,
som Bibelselskapet har kjøpt inn i
samband med lanseringa av den nye
Bibeloversettinga.
Folk i alle aldrar var innom den
spennande og særeigne utstillinga som
var plassert i kyrkja og i kultursalen
i Fitjar kultur- og idrettsbygg.
Utstillinga bestod av 56 fargerike og
klåre, ikoninspirerte bilete med tema
frå Bibelen. Ikoninspirasjonen var
særleg tydeleg i all gullfargen som
prega bileta og som skulle symbolisera
Guds nærvær. Biletkunstnaren Nelly
Bube hadde malt 30 store bilete som
skulle illustrera dei ulike likningane
ein finn i Bibelen og i tillegg hadde ho
illustrert store deler av Bibelhistoria,
frå skapinga til Saulus ved Damaskus,
på oppdrag frå Bibelselskapet.
Dei store og flotte bileta til Bube
hausta mange lovord, og folk
opplevde dei som fine og talande.
Barneskuleelevane som hadde fått
omvising i utstillinga av forteljar
Marit Anmarkrud sa etterpå at bileta
var veldig fine fordi dei hadde masse
fargar og mange fine og tydelege
detaljar.

Kunstutstillinga Sennepsfrøet var
ramma rundt Bibelveka, som elles
innehaldt både konsert med den
folkekjære visesongaren Ole Paus,
ulike gudstenester, kyrkjelydsfest,
temakveld, Bibelutstilling,
orgelresitasjon, KRIK-konsert,
forteljarkurs, førestilling med
Torolf Nordbø/«Han innante» og
sist men ikkje minst forteljarstund
med kunstomvising for skulane og
barnehagane. Flest besøkjande hadde
kyrkjelydsfesten, med Henrik Syse
som talar, og kunstutstillinga, men alle
arrangementa var populære og samla
sett hadde Bibelveka 1450 besøkjande.
Ein del lått og løye var det og rom for
denne veka, både under konserten med
Ole Paus, kyrkjelydsfesten og ikkje
minst under Torolf Nordbø sitt «show»
på Fitjar bedehus. Men Guds ord, ord
om tru og liv og ord til ettertanke var
likevel aldri langt vekke.
Guds ord og tydeleg Jesus-forkynning
var og ein del av konserten med
Krik-live. Dette var ein konsert med
stort «trøkk» som appellerte til ei
forholdsvis lita, men svært viktig,
gruppe: ungdomane frå 13-19 år.
Det vart skrytt mykje av den store
dugnadsinnsatsen folket på Fitjar
utførde denne veka, og når ein ser
attande på alt det flotte ein fekk
oppleva og alle som synte interesse for
arrangementa må ein tru at arbeidet
og arbeidarane vart rikt velsigna, at
nokon vart inspirert til å bruka Bibelen
meir og at noko av såkornet fall i god
jord.
Helga Rimmereid

