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Gud og menneske

Julehelsing frå prosten

Prostehjørnet: 

Sov i kyrkja
I dette bladet kan du sjå og lesa om born som har 
overnatta i kyrkjer i Sunnhordland. 

Som prost fortel eg gjerne om kva som skjer i 
trusopplæringa i Sunnhordland prosti. Ved eit høve 
tala eg begeistra om Lys Vaken tiltaket, og peikte 
spesielt på alle som sov i kyrkja.

Då kom det underfundig frå ein i salen:

Det er då ikkje noko nytt at nokon søv i kyrkja! 

Nytt om personell i 
Sunnhordland:  
Etne:
I slutten av april gjekk organist Solveig Sørheim ut i fødselspermisjon. 
Vikar for henne er Harald Sævik. Sørheim kjem tilbake igjen våren 
2013.

Kvinnherad:
Den 15. september begynte Eva Georgy Megyesi i 60 % stilling  
som kantor i Kvinnherad/Husnes. Kyrkjeverja gjer kjent at Eva  
er frå Ungarn.

Stord:
- Kyrkjeverje/dagleg leiar Øyvind Heggland sa opp stillinga med 
verknad frå 1. august etter eit års permisjon. 
- Tidlegare soknediakon Liv Kari Bru vart tilsett i fast stilling som 
kyrkjeverje/dagleg leiar frå 1. august etter å ha vore vikar i eit år.
- Ny soknediakon frå 1. november.: Lisbeth Nygård.
- Kari Aadland Tappel er vikar for kyrkjelydspedagog dette  
skuleåret grunna sjukemelding.
- Stord kyrkjelege fellesråd, avdeling gravplass, 
er no godkjent som læreplass 
i anleggsgartnarfaget.  
Håkon Råen Røkenes er den første 
lærlingen på 2-års kontrakt frå 1. juni.

Prostiet:
- Gisle Sørhus vart innsett som  
sokneprest i Sveio 26.08.
- Eirik Aadland Tappel vart innsett 
som sokneprest i Stord 19.08. 

Gler meg
Eg gler meg til jul. Det er flott å gjere teneste i jula. 
Eg ser med forventning fram til å feira to guds- 
tenester julaftan der lokale korps og andre med- 
arbeidarar tek del, fyrst i Holmedal og så i Fjelberg 
kyrkje. Det er ordna med skyssbåt, frå Utåker til Fjelbergøy og til turen tilbake 
Leirvik. For meg som vaks opp på ei øy, er dette ekstra kjekt. Fyrste juledag 
skal eg vera med på høgtidsgudstenesta i Stord kyrkje. Ser med glede fram til 
å ære Jesus som Gud og menneske i lag med ei fullsett kyrkje med mykje god 
song og musikk. 

43 gudstenester
I år er det ny rekord i Sunnhordland prosti, 43 julaftangudstenester i 2012 i vår 
kyrkje. I tillegg kjem samlingar i andre trussamfunn. Ein varm takk til alle som 
gjer ei stor teneste for å leggje til rette for og gjennomføra desse gudstenestene. 
Eit varmt velkomen til kvar og ein som ynskjer å kome og ta del i desse julaftan-
gudstenestene og i dei andre gudstenestene i jul og nyttår. 

Undra seg
Og i år vil vi høyra at «alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane for-
talde.» Gjetarane var mellom dei lågaste på rangstigen, dei var ikkje rekna som 
truverdige og kunne ikkje vitna i rettssakar. Dei fekk den gode meldinga frå 
englane om den spesielle fødselen. Gjetarane tok englane på ordet, gjekk til  
stallen og delte alt det dei hadde høyrt om dette barnet. Undra seg. Eg vonar 
mange får ta del i denne undringa denne julehøgtida.

Gud og menneske
Gjetarane fortalde at Maria sin son, den førstefødde, var «ein frelsar, han er 
Messias, Herren.» Kyrkja har både undra seg og gjort som englane: «lova og 
prisa Gud.» Men kyrkja har og arbeidd grundig med vedkjenninga til Jesus. 
 
Arius
På tre hundretalet gjorde Arius teneste som prest i Alexandria i Egypt. Han 
hadde godt ord på seg, ein from mann prega av askese. Men Arius strevde med 
å halda saman Jesus som Gud og menneske. Han såg på Jesus som ein skapning. 
Sjølv om Arius sette Jesus Kristus uendeleg høgt og talte om at Jesus var til før 
jordelivet, innebar synet ein reduksjon av den guddommelege sida ved Jesus. 
Jesus er for Arius ikkje av same vesen som Gud Fader, men han er opphøgd til 
å vera Gud som løn for sin gode vilje.

Kyrkjemøte i Nikea
Arius sitt syn på Jesus førte til sterk motstand i Alexandria, ein synode avsette 
han. Ein ung diakon, Athanasius, seinare biskop i Alexandria, hevda at Arius si 
lære gjorde Jesus til ein halvgud. Då var det ikkje meining i å tilbe Jesus som 
Gud og det var ikkje råd å tru på frelsa ved Jesus Kristus. For å skaffe ro, kom 
om lag 300 biskoppar saman til kyrkjemøte i Nikea i Lilleasia i 325. Dei slo fast 
at Jesus, Sonen, er av same vesen som Faderen. Født, ikkje skapt, sann Gud av 
sann Gud.

Grunda på det
Maria høyrde på det som vart sagt om sonen hennar. Ho «gøymde alt dette i 
hjartet sitt og grunda på det.» Eg ynskjer deg ei god julehøgtid der du kan høyra 
kva mellom anna gjetarane sa om barnet, grunda på det og gje rom for undringa 
over det store underet: Jesus - Gud og menneske.

Svein Arne Theodorsen



Bømlo:

Julaftan 
Espevær kl. 14.30, 
Lykling 14.30, 
Bremnes 15.00, 16.15, 
Bømlo 16.00, 
Moster 16.00

1. Juledag 
Bremnes kl. 12.00, 
Bømlo 12.00

2. Juledag 
Lykling kl. 12.00, 
Moster 11.00

Nyårsaftan 
Bremnes kl. 18.00 

Nyårsdag 
Moster kl. 12.00, 
Lykling 16.00

Etne:

Julaftan 
Fjæra kl. 13.30, 
Grindheim 14.30, 
Gjerde 16.00, 
Skånevik 16.00 

1. Juledag 
Stødle kl. 12.00, 
Skånevik 12.00

2. Juledag 
Frette kl. 11.00

Nyårsaftan 
Skånevik kl. 17.00

Nyårsdag 
Stødle kl. 12.00

Fitjar: 
Julaftan 
Fitjar kl. 14.30, 16.00

1.  Juledag 
Fitjar kl. 12.00

2. Juledag 
Øvrebygda bedehus kl. 11.00

Nyårsaftan 
Fitjar kl. 23.00

Nyårsdag 
Fitjar kl. 11.00

Fjelberg og Eid:

Julaftan 
Eid kl. 14.30, 16.00, 
Fjelberg 16.00 

1. Juledag 
Eid kl. 12.00

Nyårsaftan 
Eid kl. 16.00

Husnes:

Julaftan 
Husnes 15.00, 16.15, 
Holmedal 14.30, 
Valen 16.30

1.  Juledag 
Husnes kl. 12.00

2.  Juledag 
Holmedal kl. 11.00

Nyårsaftan 
Valen kl. 16.00

Nyårsdag 
Husnes kl. 12.00

Uskedalen:

Julaftan 
Uskedalen kl. 14.00

Kvinnherad:

Julaftan 
Rosendalstunet kl. 11.00, 
Åkra 13.30, 
Ølve 14.00, 
Hatlestrand 15.15, 
Kvinnherad 16.00, 
Varaldsøy 16.00, 
Ænes 16.00

1.  Juledag 
Kvinnherad kl. 11.00

2.  Juledag 
Varaldsøy kl. 11.00

Nyårsaftan 
Minnegudstenester Hatlestrand kl. 14.00, 
Kvinnherad 16.00

Stord:

Julaftan 
Stord kl. 13.30, 14.45, 16.15 
Nysæter 14.30, 16.00, 
Huglo 14.45 

1. Juledag 
Stord kl. 12.00, 
Nysæter 12.00 

2. Juledag 
Stord kl. 11.00

30. des.
Minnegudsteneste 
Stord kl. 11.00, 
Nysæter 16.00

Nyårsaftan 
Stord kl. 23.15

Nyårsdag 
Nysæter kl. 12.00, 
Huglo 11.00

Sveio:

Julaftan 
Sveio Omsorgssenter kl. 11.00, 
Eikeland 14.00, 
Førde 15.00, 
Valestrand 16.30, 
Sveio 14.30 og 16.00

1. Juledag 
Sveio kl. 12.00

Nyårsaftan 
Sveio kl. 23.00

Nyårsdag 
Valen kl. 18.00

Tysnes: 

Julaftan 
Reksteren kl. 14.00,  
Onarheim 14.00, 
Uggdal 16.00, 
Tysnes 16.00 

1. Juledag 
Tysnes kl. 12.00

Nyårsdag 
Onarheim kl. 11.00

Foto: Stord Luftfoto

Foto: Jan Ove Totland
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Gudstenester i Sunnhordland prosti i jul og nyttår:
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Jesus kom som lys til verda
No er vi inne i den mørkaste tida på året. Det er mørkt når vi drar på 
skulen, og blir mørkt igjen tidleg på ettermiddagen. Då er det godt å 
tenkje på at Jesus er vårt lys, men kva tyder det eigentleg?

39

 
51

Sett eIt kryss ved det du har lese!

UGLY
51 a) Kven kjem dei full-
komne gåvene ifrå?

51 b) Kva er det som er 
«ein lys på din sti»? 

 
      

Julekryss:

1.Var ikkje far, med var likevel viktig

2. Då Maria fekk vite at ho skulle bli 
mor, fekk ho besøk av ein…

3. Englane på himmelen lova Gud og

4. Då Maria vart gravid skjedde eit…

5. Fødselen fann stad i ein…

Mørkredd?
Les Salme 27,1 

Synest du det kan vere litt skum-
melt å gå åleine ute i mørket? Trea 
langs vegen ser annleis ut når det er 
mørkt. Du blir og meir merksam på 
lydar. Du veit at det ikkje er noko å 
vere redd for, men kan hende går 
du litt fortare likevel. Hugs at Gud 
ser like godt enten det er mørkt 
eller lyst. Det er trygt å vite at han 
passar på deg. Lær deg verset du las 
utanåt, så kan du tenkje på desse 
orda neste gong du er ute og går. 

Eg gjekk ein tur 
på stien
Les Salme 119,105 
Då Bibelen vart skriven, fantes det 
ikkje gatelykter. Lommelykter hadde 
dei heller ikkje. Når folk gjekk ute i 
mørket, kom lyset enten frå måne-
skinnet eller frå brennande faklar 
som dei bar med seg. Det Gud 
seier, kan samanliknast med lys som 
gjer at du ser kor du skal gå. Når du 
les i Bibelen, vil Gud vise deg korleis 
du skal leve. Å leve utan Guds Ord 
blir som å gå i skogen utan noko lys. 
Då kan du lett trå feil.   

Levande lys
Luk 8,16 

Somme har lilla adventslys, andre 
har kvite. Somme har lysa i ein 
stake, andre brukar kubbelys. Men 
har du sett nokon tenne advents-
lys og gøyme dei under ei bøtte? 
Poenget med lysa er jo at dei skal 
lysa. Viss du skrur av alle lampane, 
er det ikkje tvil om kvar stearinlyset 
står. Når du gjer noko fint for andre, 
er du som eit tent stearinlys som 
skin i eit mørkt rom. Då liknar du 
på Jesus, og du er eit levende lys i 
verda. 

Kor kjem 
julegåvene frå?
Les Jak 1,17 
Kjenner du små born som trur at 
det er nissen som kjem med jule-
gåvene? Du veit jo at det er forel-
dra dine som kjøper dei. Og Gud 
skapte foreldra dine. Gåvene du får 
til jul, er laga av menneske, eller av 
maskinar som er laga av menneske. 
Desse menneska er og skapte av 
Gud. Gud har jo skapt alt som fin-
nest. Kanskje det eigentleg kunne 
stått «Frå Gud» på alle gåvelap-
pane? Hugsar du å takke Gud for at 
han gjev deg gåver kvar dag heile 
året?

Mørkegøymsel
Les 1 Joh 1,5-7 

Når det er mørkt, kan du gøyme 
deg i ein busk ganske nær den som 
leitar utan at du vert oppdaga. 
Hugsar du kva Adam og Eva gjorde 
då dei hadde vore ulydige mot 
Gud? Det var kveld, og dei gøymde 
seg i hagen. Men det går ikkje an å 
leike mørkegøymsel med Gud. Han 
veit jo kor alle er heile tida. Og kva 
er eigentlig poenget med å gøyme 
seg? Når du innrømmer det du har 
gjort gale, tilgir Gud deg før du 
rekk å telje til to. 

Lat lyset stå på 
Les 1 Joh 2,9 

«Pass deg for trappa!» «Kva for 
ei trapp-app-app-app…» Det er 
lettare å snuble når straumen har 
gått. Då må du passe på så du ikkje 
bommar på øvste trinn i trappa, 
og det kan hende du dunkar borti 
ei hylle når du går forbi. Alt er så 
mykje enklare med lyset på. Kva 
kan du gjere for å leve i lyset? Du 
kan vise kjærleik til menneska du 
møter. 

– What Would Jesus Do?
Det er den mørkaste tida på året, og vi tenner 
fleire lys enn elles.  I songen «This little light 
of mine», syng vi i eit av versa at freistaren vil 
blåse ut lyset. Djevelen ynskjer å sløkkje trua 
di. Han vil ikkje at du skal vere eit vitne i ei verd 
full av vondskap. Jesus er mykje sterkare enn 
djevelen! Om du brukar tid med Jesus, får ikkje 
djevelen sjans til å blåse ut lyset ditt. Jesus var 
eit lys i verda. No vil han lyse gjennom deg.  

W W J  D

e

Skribent denne veka er 
Hilde Joy Vestøl

Kyrkjelydane i Sunnhordland har i år 
arbeidd med to reformer: trusopplær- 
ing og ny gudsteneste. Desse reformene 
og tilhøvet mellom dei var hovudtema 
for Prostidagen i år som vart arrangert 
på Stord 27. september.

Trusopplæring og gudsteneste
Ved opninga av Prostidagen hadde biskop Halvor 
Nordhaug ei inspirerande helsing. Biskopen takka 
deltakarane på Prostidagen for den viktige tenesta 
dei gjer i kyrkjelydane både som medlemer av råd og 
utval og som tilsette. Han understreka kor viktig dei 
to reformene er og at det er viktig å sjå samanhengen 
mellom dei.

Prost Svein Arne Theodorsen hadde hovudfore-
draget på prostidagen. Han synte til evalueringane 
av forsøks- og utviklingsfasen for trusopplærings- 
reforma (2003 – 2008) der ein av konklusjonane var: 
”Gudstjenestens sentrale plass og synet på barn og 
unge som subjekter, deltagere og sentrale aktører, 
representerer den mest vesentlige endringen i for-
søksfasen.” Mange har erfart at oppslutnaden om 
trusopplæringstiltak ofte er størst når ei gudsteneste 
høyrer med i tiltaket. Med mange slike trusopplær- 
ingsgudstenester kan det vera ei utfordring å leggja 
ein årsplan for gudstenestene i kyrkjelyden. 

Prosten peika vidare på samanhengen mellom dei 
to reformene. I gudstenestereforma er involvering av 
kyrkjelyden eit hovudpunkt, i trusopplæringsreforma 
er aktiv deltaking av born og unge heilt sentralt.

Prostigudsteneste i Stord kyrkje
I samband med prostidagen var det prostiguds- 
tenesta i Stord kyrkje. Her tok born og unge mellom 
anna frå Fitjar og Stord del med mange varierte 
oppgåver. Fitjar Barnegospel song og mellom anna 
Torsdagsklubben på Leirvik bedehus gjorde teneste. 
Sokneprest Olav Johannes Oma, Fitjar heldt andakt, 
og kyrkjelydspedagog Brynhild Meyer Stautland, 
kantor Jan Overweg og prost Svein Arne Theodorsen 
tok og del. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med 
mellom anna fruktservering. Mange gav uttrykk for 
at gudstenesta hadde vore ei god oppleving og sette 
stor pris på måten born og unge tok del.

Seminar
Etter gudstenesta var det to valfrie Workshop der  
fylgjande tema vart handsama: 

Planlegge trusopplæringsgudstenester, leia av  
kyrkjelydspedagog på Stord Brynhild Meyer Staut- 
land; og Utarbeide gudstenesteplan, årshjul, leia av 
Laila Hansen Røksund, kyrkjelydspedagog på Bømlo.

Planarbeid
Fyrste sundag i advent var tidsfristen for å ta i bruk 
ny gudstenesteliturgi. Når det gjeld arbeidet med  
å utarbeide lokale trusopplæringsplanar, vil det halda 
fram utover våren. Kyrkjelydane har fått frist til  
15. juni.

Foto: Sigrid Theodorsen

Trusopplæring og ny gudsteneste
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I Sunnhordland er det mange kyrkje-
lydar som har Lys Vaken arrangement 
som ein del av trusopplæringa. Tids-
punktet kan variera noko. Opplegget 
går etter planen frå laurdag etter- 
middag til sundag etter gudstenesta, 
med overnatting i kyrkja.
I år har vi fått bilete frå tre stader 
der dei hadde Lys Vaken knytt til  
1. sundag i advent, Kvinnherad, 
Nysæter og Bremnes.

Kvinnherad
Frå Lys Vaken arrangementet i Kvinnherad kyrkje 
skriv kyrkjelydspedagog Berta Haugland:

Her kjem bilete frå Lys Vaken i Kvinnherad kyrkje. 
Det var 23 deltakarar i alderen 10 -11 år. Vi var samla 
frå Enæs, Åkra og Kvinnherad sokn, samt 4 jenter frå 
Husnes sokn. 

Vi høyrde om Jesus som 12 åring i tempelet, spiste 
pizza i lag, leika ute i det flotte snøveret og laga 
gudsteneste i saman. På søndagen hadde Lys-Vaken  
gjengen så og seia heile gudstenesta, og ein del for- 
eldre møtte opp.

Vi hadde ei veldig triveleg helg, og nokre ymta 
frampå om at det var dumt at ein ikkje kunne koma att 
til neste år, for då var ein jo for gammal.

Nysæter
Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre skriv dette:
Her er nokre bilete frå Lys Vaken i Nysæter kyrkje.  
Me samla 22 barn i kyrkja på laurdag. Me starta kveld- 
en med leik og moro, mellom anna stafett og leikar  
i kjellaren. Mange gode kreative barn, som gjorde  
ein god innsats for laget sitt. 

Etter å ha blitt kjent med kvarandre og leika oss 
varme, åt me god kveldsmat saman. Me fekk servert 
taco med mykje godt tilbehør. Sokneprest Herman 
Inge kom på besøk for å øve til gudstenesta og snakke 
om nattverd. Eit av dei store høgdepunkta var at Kari 
Bolette kom kl. 23.30 og fortalte om Samuel i tempelet.

Søndag morgon var det kome 10 cm nysnø, og 
det fekk me nytte oss av før gudstenesta. Då var 
det konkurranse om kven som kunne bygge den 
høgste snø lykta. Søndag fekk alle boka ”Bibelen  
– ei vandring gjennom den store forteljinga” i gåve frå 
kyrkjelyden.

Bremnes
Frå Lys Vaken arrangementet i Bremnes kyrkje skriv 
kyrkjelydspedagog Laila Hansen Røksund:

Lys Vaken vart for første gong arrangert i Bremnes 
kyrkje. Det har vore på Moster i fleire år.

31 påmeldte 11- åringar. Me starta kl.17 på laur-
dagen. Kl.18 var me i kulturhuset på Ten Sing Bømlo 
sin Stop Poverty konsert. Deretter var det kyrkje- 
vandring med ulike stasjonar. Flott helg saman med 
barn som uttrykte at dei syns det var kjekt å delta på 
tiltaket. Fleire av dei spurde: «Kva tid er neste gong 
det skjer noko for oss i kyrkja?»

Lys Vaken i Sunnhordland

Nysæter: Lys Vaken deltakarar med bok frå kyrkjelyden. Foto: Margrete Lauksund 

Bremnes: Pizza på laurdagskvelden. Foto: Jorunn Jacobsen

6 Jula 2012 fra fjord og fjære



Lys Vaken i Sunnhordland

Nysæter: Jenter som har sove godt i kyrkja. Foto: Randi Lønning Matre. 

Nysæter: Leik og moro. Foto: Tormod StautlandBremnes: Øving på Lys Vaken – songen. Foto: Bernt Eidesvik

Kvinnherad: Lysgloben vart nytta under forbøna. Foto: Toril Langeland

7Jula 2012fra fjord og fjære



Sveio kyrkjeleg fellesråd inviterte til 
vigsling av Sveio kyrkjegard fyrste 
måndagen i oktober. 

Orientering ved kyrkjeverje
Kyrkjeverje Eva Birkeland innleia med ei orienter- 
ing om arbeidet med den nye kyrkjegarden. Ho gav 
uttrykk for at det har vore ein lang prosess fram  
til det gode resultatet i dag. Sjølv har ho arbeid med 
prosjektet sidan 1993. Birkeland peika på to grunnar 
til at prosessen har tatt så lang tid: Opphavleg var det 
planlagt ei utviding av gravplassen ved Fjellstad og 
plassering av framtidig soknehus. 

«Det viktigaste på ein gravplass er det ein ikkje 

kan sjå», sa Birkeland og la til: «Det er tøft å oppfylla 
regelverket, men me meiner at det er gjort på ein god 
måte, slik at me kan vera trygge på at det fungerer 
godt.»

Forum Arkitekter i Bergen har konstruert grav-
plassen. Det inkluderer òg trinn 2, som vil gå som  
ei forlenging mot Hansabakken og det kommande 
soknehuset. Her er nytta naturstein og benkar og vass-
postar er med. Sveio kommune er byggherre, medan 
Mikal Liknes i ingeniørselskapet Cowi har vore  
prosjektleiar. Entreprenør Lars Staupe har gjort arbei-
det. Kyrkjeverja sa at ein ser føre seg at ein kan nytta 
ein del av soknehuset til bårehus i framtida. Trinn 1 
står no ferdig og inneheld 364 kistegraver, 44 urne-
graver, minnelund og parkeringsplass.

Stolt varaordførar
Frå Sveio kommune bar varaordførar Jarle Jacobsen 
ei helsing: «Det har blitt gjort ein kjempejobb. Staden 
er verdig for ettertanke, om ein vil gå ein runde i fred 
og ro. Dette er ein plass me kan vera stolte over.»

Vigsling
Prost i Sunnhordland prosti, Svein Arne Theodorsen, 
sokneprestane Arild Steinsland og Gisle Sørhus, samt 
Einar Vestvik frå Filadelfia Auklandshamn var med 
på vigslinga med tekstlesing, bøn, andakt og salme-
song. 

Etter opning og vigsling, var det kaffi og kringler 
for dei frammøtte i kommunestyresalen. 

Sveio kyrkjegard er vigsla
Opning og vigsling var i minnelunden. Frå venstre sokneprestane Gisle Sørhus og Arild Steinsland, Einar Vestvik frå Filadelfia, Kristbjørn Rossehaug, kantor Ingrid 
Furdal, og Svein Arne Theodorsen, prost i Sunnhordland prosti. Foto: Irene Flatnes Haldin

Bjørgvin bispedømeråd har tilsett 
ein nyutdanna prest som sokneprest 
i Sveio. Sundag 26. august vart Gisle 
Sørhus innsett i tenesta av prost Svein 
Arne Theodorsen.

Sørhus kjem frå Tynset, han har studert både ved 
Menighetsfakultetet og Misjonshøgskulen. Mange 
kom for å ynske den nye soknepresten varmt  
velkomen saman med kona Therese som er student 
ved Høgskulen Stord/Haugesund og sonen Brage.

Etter innsetjingsgudstenesta i Sveio kyrkje, 

arrangerte soknerådet kyrkjekaffi med eit rikhaldig 
kakebord. Soknerådsleiar Bent Rune Sinnes leia 
kyrkjekaffien og fekk festlyden med i bursdags-
song til Therese som fylte år denne dagen. Mellom 
anna ordførar Ruth Grethe Østebøvik Eriksen bar 
fram helsing til dei nye prestefolka. 

Ny sokneprest i Sveio
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Smak av himmel og jord

Songarar og musikkarar, med dirigent Bjarte Aadland. Foto: Sigrid Theodorsen

Allehelgensdag var eg liturg og predi-
kant i to feiringar av Egil Hovland si 
”Allehelgensmesse” Prosten bad meg 
dela litt frå preika med lesarane av ”Fra 
Fjord og Fjære”. Teksta var henta frå 
evangeliet etter Matteus, kap. 5,13-16:

«De er saltet på jorda! Men mistar saltet si kraft,  
korleis skal det då bli gjort til salt att? Det duger 
ikkje lenger til noko; dei kastar det ut, og folk trakkar 
det ned.

De er lyset i verda! Ein by som ligg på eit fjell, 
kan ikkje gøymast. Ingen tenner ei oljelampe og set 
henne under eit kar. Nei, ein set lampa på ein haldar; 
då lyser ho for alle i huset. Slik skal lyset dykkar lysa 
for folk, så dei kan sjå dei gode gjerningane dykkar 
og prisa Far dykkar i himmelen!»

Kjenn smaken!
Eg er veldig glad i kortreist mat. Det gjeld både fisk 
dregen rett or havet og godt kjøt av tamt og vilt.  
Og eg likar å stella med denne maten frå råvarene 
er rykande ferske til dei ligg smakfulle og freistande  
på tallerken. I år ser eg veldig fram til julaftan  
og pinnekjøt av villsau frå Fonno i Fitjar, kjøt som eg 
sjølv har både salta, røykt og turka. Eg kjenner også 
mange andre som har oppdaga at salting og krydring 
er ein fin og viktig kunst. Det går nemleg godt an 
å salta gode råvarer alldeles ”i hel”. Det som skulle 
vore ein fest, vart ein ramsalt fiasko – fylgt av mange 
glas vatn og ei sur og pinleg kjensle av å ha mislukk- 
ast. Eller kanskje det vart for dåmlaust og slapt?

”De er saltet på jorda!” seier Jesus til lære-
sveinane, det vil sei: til si kyrkje. I bakhovudet hadde 
han nok både saltet som fremjar av den gode smaken 
og saltet som bevarande faktor mot ”forrotning” og  
”bederving”. Men ikkje minst det første, smaken. 
”Smak og sjå at Herren er god! Sæl er den som søkjer 
tilflukt hos han!” (Salme 34,9) Det er denne smaken 
av ein god Herre me skal vera med og fremja i møte 
med kvarandre og den verda me lever i. Me skal 
rett og slett formidla den vedunderlege smaken av 
ein frelsar som opnar paradiset og steller til fest for 
bortkomne søner og døtre som har låst seg ut og mist 
lyklane til farshuset.

”De er saltet i verda!”  De har smakt og de har 
smak! Som ein forfriskande, lifleg smakssetjar skal 
Guds kyrkje og Guds born leva i verda. Då er det 
viktig at me har ”reint salt i posen” – for å vri litt 
på eit gammalt uttrykk. Jesus hadde nok salt frå 
Dødehavsstrendene i tankane då han forkynte dette.  
Stundom kunne det nok bli med både sand og skit 
som slett ikkje gjorde saltet eigna til matbruk. Her 
nytta det ikkje å slomsa ved hentinga! Alt for ofte 
strødde me nok ureint salt i såra til medmenneske, sår 
som blødde og sveid nok frå før. Me ville så mykje. 
Og så vart det også så alt for mykje, eller feil. I blant 
har me lytta til såre vitnemål frå menneske som lengta 
etter Gud, men som var skarpsalta bort frå tru, trygg-
leik og fellesskap. Andre lengta etter ei kyrkje og eit 
fellesskap med god og frisk smak. Men fann dei det 
hos oss? Lat oss salta med Jesu varme hjarteleg og 
slik hans milde og vare hand gjorde!

Den andre gode oppfordringa lyder slik: 
Sjå ljoset! ”De er lyset i verda!”
”Ljos” er eit av hovudorda i Bibelen. Det seier så 
mykje om Gud, om Jesus, om frelsa og gleda. Det 
er uendeleg vakkert, stort og sterkt når Jesus seier: 
”De er ljoset i verda!” Det skulle leia både til stor 
audmykt og til den djupaste glede. Audmykt fordi 
me så lett kan misbruka posisjonen vår som ljosbera-
rar. ”Ingen kan gjera det så mørkt for andre som den 
som har sett ljoset”, er det sagt. Når du går i elektro- 
butikken og skal kjøpa ljosrøyr, vert det gjerne spurt 
om kva slag ljos du er ute etter. ”Skal det vera mildt 
eller varmt, eller skarpare, kaldt og hardt? Kva slag 
rom er det tenkt til?” Det ljoset Jesus tilseier oss, 
kan ikkje vera kaldt og hardt! Det er tiltenkt den 
gode verknaden å dra menneske inn i varmen, livet 
og gleda. Det er eit husljos, eit ljos som skal lysa  
i heimen, lysa for alle i rommet og gje dei den gode 
opplevinga av å høyra til. Jesus kom med ljos frå Gud 
for å skapa liv. Me lyfter ljoset for å herleggjera han.

Sunt salt i passelege mengder og mildt, varmt 
ljos skal gjera si gode gjerning i heile Sunnhordland 
prosti i tider som kjem. Og Jesus seier altså: ”De er 
saltet i verda! De er ljoset i verda!” Me veit jo så 
inderleg vel at det er han som er alt dette. Men han 
seier ”de” for gjenskinet er så viktig og så talande. 
”Sola skin på deg så skuggen fell på meg”, syng 
Jørgen Hattemakar i Alf Prøysen i si kjende vise. 

Men i våre Hattemakargrender skulle me så gjerne 
høyra omkvedet: ”Sola skin på deg så lyset kjem til 
meg, og saltet velsignar alle.”

Kvifor finst det levande tru og ei oppegåande 
kyrkje i Sunnhordland den dag i dag? Jo, fordi det var 
nokon som vandra saman med oss med ljos på panna 
og reint salt i tøkjet. Livet deira tala slik at andre sa: 
”Kjenn smaken! Sjå ljoset!” og me smakte og såg og 
sa: ”Dette vil me ha del i! Dette vil me vera med på!”

Gud signe våre føredøme sine gode minne og gje 
at nokon ein dag kan sei det same om oss. Kjære salt 
og ljosberarar, ver frimodige! Ver frimodige i Jesu 
namn! Amen.

Tekst: Herman Inge Aadland

Herman Inge Aadland. Foto: Sigrid Theodorsen

Minnegudstenester 
Kvinnherad:
Nyårsaftan Minnegudsteneste Hatlestrand kl. 14.00, 
Kvinnherad 16.00

Stord:
30.12 Minnegudsteneste Stord kl. 11.00, Nysæter 16.00
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Ny kyrkje i Etne
Det var ein god søndag for Etne 
kyrkjelyd då biskop Halvor Nord-
haug saman med prost Svein Arne 
Theodorsen vitja tomta for den 
nye kyrkja for å feire gudsteneste 
og setje ned grunnsteinen. 

Været viste seg rett nok ikkje frå si beste side, 
men under tak var der berre trekk og kulde som 
sjenerte. Drygt 170 menneske var på plass, og 
etter at Soul Children hadde opna gudstenesta 
med eit kraftfullt ”Gloria!” ynskte prost Theo-
dorsen velkommen. Han uttrykte stor glede 
over å sjå både bygg og kyrkjelyd. 

Biskopen preikte om Jesus som gjekk på 
vatnet, men byrja med å lyfte opp grunnsteinen 
og fortelje litt om kva som var i han. Både bibel 
og salmebok, kyrkjepost og Grannar, samt 
utgreiingar om tanken bak kyrkja og sjølve 
bygget låg i. 

Når tida var inne for å setje ned grunnstein- 
en, inviterte biskopen alle 4- og 5-åringane 
som var til stades fram for å hjelpe til. Dei kom 
og fekk utdelt kvar sin spade til odel og eie, 
og med den hjelpte de biskopen med å kaste 
sement i holet der grunnsteinen stod. Det var 
stort engasjement og god hjelp for biskopen. 
Og ut frå ansikta på dei som måtte reise seg og 
sjå, var det tydeleg at det var kjekt å sjå nett-
opp engasjementet og biskopen omgitt av så  
mange barn. 

Etter å ha feira nattverd og høyrd nok ein 
flott song frå Soul Children, var det stor kyrkje-
kaffi i Bedehuset. Den korte vegen frå kyrkje 
til bedehus fungerte godt som eksempel på det 
som i åra som kjem kan bli eit godt og fruktbart 
samarbeid. 

Under kyrkjekaffien fekk biskopen – liksom 
barna tidlegare – overrekt spaden som var brukt 
til å hive sement med. Det sette han pris på, for 
han hadde ikkje skikkeleg spade i bispegarden 
i Bergen. Så kan me tru han sender ein venleg 
tanke til Etne når hagearbeid skal gjerast. 

Ordføraren helste også, og let vel både om 
arbeidet som er i gong og det gode samarbeid 
mellom kyrkjelyd og kommune. Prosten helste 
med ein god historie og gode ord. 

Soknepresten nytta høvet når så mange av 
kyrkjefolket var samla til å takke av ein god 
og verdsett medarbeidar i Sigurd Stødle. Sigurd 
var kyrkjegardsarbeidar ei tid, men kyrkjelyd 
og stab hadde enno ikkje funne rette stunda  
til offisielt å sei takk for tenesta. Som synleg 
teikn på takksemda, fekk Sigurd ein fin kniv 
laga av Jens Håkon Horneland. 

11 fløytekaker og enno noko fleire utgjorde 
eit festdekka kaffibord. Litt var til overs når 
samlinga var slutt, men både mengda kake som 
var att og eit godt støynivå på samtalen, tyda 
på at folk delte ei triveleg stund på bedehuset. 

No venter vi berre på at arbeidet skrid fram 
som planlagt, slik at den nye kyrkja kan takast 
i bruk neste år. 

Per Hjemdal
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Ny kyrkje i Etne. Illustrasjon: Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS. 
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Opning av julestallen

Ny sokneprest på Stord
Sundag 19.08 vart sokneprest Eirik 
Aadland Tappel innsett i tenesta av 
prost Svein Arne Theodorsen. Ei full-
sett kyrkje tok del i gudstenesta og 
mange gjorde teneste, mellom anna 
kantor Jan Overweg, StordKoret og 
barnekoret Levande lys.

Etter gudstenesta arrangerte soknerådet fest på 
Leirvik bedehus med servering av rømmegraut  
og spekemat, pølser til born og kaffi og kaker. Her 

fekk kyrkjelyden helsa på den nye prestefamilien, 
kona Kari som er frå Stord og borna Sindre, Hanna 
og Sunniva.  

Soknerådsleiar Addy Anne Frisnes Langeland 
ynskja den store festlyden velkomen. Det var 
mellom anna song ved Ingvild Skumsnes og John 
Inge og Gunhild S. Aadland Rolfsnes. Staben song 
ein song kyrkjeverje Liv Kari Bru hadde laga til den 
nye presten. Mellom anna ordførar Liv Kari Eske-
land og soknerådsmedlem Geir Mosaker kom med 
helsingar. Leiv Stokken helsa frå Leirvik Bedehus 
og Stord Indremisjon. 

I år var det Roald Sangolt som stod  
for opninga stallen på torget på Leirvik 
2. laurdag i advent: 

Gode byfolk!
Enno ein gong adventstid – ventetid. Det er 16 dagar 
att til jul, og enno er det mykje som skal ordnast,  
handlast og shoppast, vaskast og ryddast. I tillegg er 
det mange som skal delta på julekonsertar, og endå 
fleire skal høyra på! Midt i all denne «førjuls-kom-
mersen» vil Stord kyrkjelyd minna oss om det som 
var opphavet til julefeiringa: ein fødsel i ein stall 
for over 2000 år sidan. Derfor har kyrkjelyden sett 
ut denne stallen som me i dag skal opna, kyrkje- 
lyden har på sett og vis teke ein viktig del ut av kyrkja 
og sett den her, midt på Torget. Her skal den stå og 
minna oss alle på «den første jul i eit framandt land»! 

Mange av dei som er aktive i kor, korps og orkester  
og andre musikalske grupperingar, vil vera med å mark- 
era julebodskapen gjennom tonar og tekst. Les me 
annonsesidene i lokalavisa, er det mange konsertopp- 
levingar å delta i. Midt mellom dei står dei tradisjonelle 
julekonsertane som musikklivet og kyrkjelyden går 
saman om. Denne tradisjonen går langt tilbake. På nytt 
strøymer kor og korps og andre utøvarar saman med 
talrike tilhøyrarskarar til kyrkjene våre for både å gje 
og få gode musikalske opplevingar knytt til julebod- 
skapen! Dette er ein fin tradisjon som knyt musikklivet 
og kyrkjelyden tettare saman. Ved dette høvet har eg 
lyst til, på vegne av musikklivet i Stord, å takka kyrkje-
lydane for den gode måten dei møter oss på, ikkje berre 
til julekonsertane, men og for alle andre arrangement 
me i musikklivet ønskjer å bruka kyrkja for å visa fram 
dei ulike aktivitetane våre!

Då er eg ved det eg hadde lyst til å poengtera i dag: 
Eg skulle ønskja at me som representerer kulturlivet 
kunne vera meir aktive i kyrkjelyden også til andre tider 
enn i adventstida. Kanskje gjennom heile året? Kan-
skje kunne kyrkjelyden utfordra oss noko meir enn det 
som skjer i dag? Utfordra oss til å ta del i gudstenester  
og andre arrangement, ikkje berre i dei kyrkjelege  
høgtidene, men og i fastetida, tida mellom påske og 
pinse og i tida etter pinse og fram mot bots- og bededag 
og helgemesse-søndag? Kanskje kyrkjelyden kunne 
invitera oss inn til ein dialog om dette? Kanskje kunne 
kulturlivet vera med å gje eit løft gjennom heile året, 

og på den måten vera med på å synleggjera bodskapen 
som kyrkja representerer? 

Og kyrkjelyden kunne vore enno djervare enn det: 
Kyrkjelyden burde ikkje berre kunna utfordra musikk- 
livet, men og dyktige utøvarar innan andre kultur- 
uttrykk enn musikk! Kvifor ikkje invitera inn utøvarar  
innan teater, dans og visuelle kunstfag? Eg er heilt 
sikker på at dei ulike miljøa kan ha svært mykje både 
vakkert og viktig å bidra med!  

No tek eg ein liten avstikkar tilbake til førre hundre-
året: På 1990-talet var eg nokre år leiar for ein inter- 
nasjonal korfestival her på Stord. Til ein av festiva-
lane skulle komponisten Egil Hovland vera festival- 
komponist, og kormusikk av han skulle framførast. Eit 
av verka hans, Missa Vigilate, for kor, orgel og to ballett- 
dansarar, skulle stå på programmet. Verket handla om 
dei fem dårlege og dei fem gode jomfruene. Kor og 
orgel var greitt, men ballettdansarar? 

Her på Stord hadde me på denne tida Sheila Resser. 
Ho tok på seg ansvaret med å koreografera, finna  
ballettdansarar og innstudera ein ballett til dette verket. 
I tillegg skulle NRK Fjernsynet gjera opptak av heile 
verket, og alt skulle skje i Stord kyrkje! Eg syntest  
at dette var spennande, men eg var ikkje sikker på 
korleis eg skulle kunna overtyda prosten vår, Arvid 
Ekberg, om at dette var OK. Verket hadde skapt mykje 
rabalder då det tidlegare var framført på Austlandet, 

men eg gjekk i veg til prosten for å be om godkjenning 
for dette opplegget. Eg møtte opp, fekk forklart ærendet 
mitt, og var svært spent på resultatet. Då eg var ferdig, 
smilte prost Ekberg og sa: «Dette er spennende, dette 
skal bli fint!» Og fint vart det! – både i Stord kyrkje og 
på fjernsynet! 

No er eg framme ved ein tanke eg har for eit felles 
kyrkjeleg samarbeid: Både Stord kyrkje og Nysæter 
kyrkje har gode rom for formidling av kunst og kultur. 
Dersom me kunne fått til ei større deltaking innan fleire 
kulturuttrykk i kyrkjene våre, vert det skapt eit langt 
større fellesskap i kyrkjelydane enn det me har i dag. 
Det er sjølvsagt ein føresetnad at alt som vert presentert 
i desse samanhengane skal vera av ein slik karakter at 
det kan forsvarast teologisk sett. Men kyrkja vår, «ei 
heilag ålmenn kyrkje» har og må framleis ha «ei god 
takhøgd».

Dersom kyrkja og kulturlivet kunne gå saman slik 
eg har skissert, flyttar ein på sett og vis stallen tilbake 
til kyrkja! Men i adventstida kan det likevel vera fint å 
møta på julestallen når ein kryssar torget, ei påminn- 
ing om «den første jul i eit framandt land»! Eg ønskjer 
alle ei god adventstid dei neste 16 dagane og ei retteleg 
god jul! Med desse orda har eg gleda av å erklæra jule- 
stallen for opna! 

Roald Sangolt

Foto: Sigrid Theordorsen

Langeland skulekorps spelar, prosten er forsongar og diakon Lisbeth Nygård gjer klar gløggen. 
Foto: Sigrid Theodorsen
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Me er på tinghuset på Fitjar. Ordførar-
kontoret har utsyn over sentrum og 
deler av Fitjarvika. Det er ei blid og 
venleg dame som ynskjer velkomen, 
og med vesenet sitt gjer ho det til ein 
god stad å vera.

- Dialekten røpar deg, Wenche Tislevoll, - du er rot-
ekte fitjarbu?

- Eg seier det slik eg sa det på internasjonal fest 
i bedehuset for litt sidan: ”Eg snakkar ekte Fitjar-
dialekt.” Begge foreldra mine er frå Koløyo, der 
har eg alltid budd. Eg har aldri lengta ut. Dialekten 
har ikkje vorte utvatna. Eg er opplærd til å halda på 
dialekten, han er ein viktig del av identiteten min. 
Når eg er ute på reis, høyrer eg ofte:” Å, for ein fin 
dialekt!” Eg reiste ei tid på byggjestader rundt om 
i landet og skulle då skriva på bokmål òg. Eg fekk 
det ikkje til. Eg må ta det på nynorsk, det er meg.  
Det hender nokon seier ”jeg forstår ikke”, då seier 
eg det ein gong til, forklarar det med litt andre ord. 

Det er viktig å skriva nynorsk i ein nynorsk- 
kommune. 

Det er ein engasjert ordførar som gjerne snakkar 
seg varm om emnet! Før ho vart ordførar for vel 
eit år sidan,  jobba ho som arkitekt, (15 år hos Link 
arkitektur) . Ho fortel at ho kjem frå ein familie som 
har jobba mykje med poteter og grønsaker. (Kven 
kjenner ikkje til Korsvik-potetene?)

- Far min har jobba med poteter, - eg har jobba 
med dei. Arbeidet har alltid stått høgt hjå oss.  
Det er noko eg har teke med meg frå røtene.

Ordføraren verkar slett ikkje redd for å ta eit tak. 

Ho kjenner på at tida ikkje strekkjer til for å gjera 
alt ho gjerne ville. 

- Kan du fortelja litt om juletradisjonane i heimen 
din?

- Då eg var liten, hadde me fersk torsk. Det var 
eigentleg utruleg godt på julaftan. Likevel pro- 
testerte me ungane etter kvart, og etter det vart 
det pinnekjøt. Og pinnekjøt har me i vår heim òg.  
Midt på dagen har me graut med mandel i. På jul-
aftan er me berre oss i nærfamilien, eg, mannen 
min og dei tre borna våre. Men juledag lagar eg 
frukost til alle i storfamilien min, - då er me mange! 
Eg har fire sysken, og familiane deira er med!  
Og frukosten varer lenge! 

Middagen får me hjå bror til mannen min, der 
er alle i hans familie pluss alle i kona sin familie. 
Då er me godt over 20. Dei lagar alltid til kjekke  
aktivitetar som alle kan vera med på, yatzyturner- 
ing, natursti, pakkeleik m.m.

Når det gjeld juleførebuingar, seier ho at ho  
ikkje prioriterer nedvask av huset ,- ikkje ser ho det 
naudsynt, og ikkje har ho tid til det heller.

- Eg bakar aldri 7 kakesortar. Men eg bakar alltid 
tre sortar, det er julemenn, krumkaker og havreflan. 
Og delfiakake, - det må eg alltid ha julaftan! Og så 
vonar eg det vert opplete 1. juledag!

Eg likar å pynta, men eg likar ikkje å stressa. 
- Har de juletre?
- Ja, det har me. Då me var små, gjekk me alltid 

rundt det, men ikkje i det siste. Me har vel aldri 
gjort det i vårt hus. Elles tykkjer eg det er ein veldig 
flott tradisjon  å starta jula med å gå i kyrkja ,- eg 
var der i fjor, - det er noko eg gjerne vil prioritera 
og rydda tid til.

- Kva er viktig for deg i kvardagen?

Det kjem raskt og utan nøling: 
- Familien! Eg ynskjer å vera til stades for mine 
kjære. Det kan vera vanskeleg i min rolle, det er lett 
å verta opphengd i noko eg skal skriva eller førebu. 
Eg ynskjer å vera til stades i dag, gripa dagen, slik 
presten Oma sa det i ei gravferd eg var i, - ikkje 
telja dagane som var, dei kan me ikkje forandra, - 
eller dei som kjem, dei veit me ingenting om.

Elles vert ho glad når ho kjenner at ho har gjort 
ein god jobb, og når ho får ros. Ho har særs stor 
glede av å vera saman med eldre. Dei vert så lett 
glade og takksame. 

- Det var t.d. ei stor glede å vera med på Lidvald 
Stubhaug si lansering av ny bok i vår, likeeins var 
det fint å vitja den eldste i bygda, - han vart 102 år! 
Dei gamle har ein historie å fortelja, - det er noko 
med å få vera med på generasjonsoverføringar.  
Det er viktig for meg!

- Kva tankar har du om kyrkja si rolle i lokal- 
samfunnet?

Kyrkja er veldig viktig. Der møtest me i sorg og 
glede heile livsløpet frå fødselen til dødsfall. Der 
har me dåp, konfirmasjon, giftarmål og gravferder. 
Det er ein tryggleik å ha gudshuset når ein skal  
ta farvel med nokon. Det ser eg meir og meir etter 
som åra går.

Me takkar farvel til kvarandre, og den engasjerte 
ordføraren seier med varme:

- Då ynskjer eg deg og dine, alle i Fitjar og i 
heile Sunnhordland GOD JUL!

Tekst og foto: Hildegunn Aadland

Ordførarjul

Wenche Tislevoll 
på Fitjar lukkar 
oss inn i si jule-
feiring.


