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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

Diakonvigsling på 
Stord

Side 7

Framleis er det mange som vel kyrkjeleg konfirmasjon 
i Sunnhordland. I år vart til saman 700 ungdomar 
konfirmerte i dei ulike kyrkjene i prostiet. I Nysæter 
kyrkje på Stord var det fire konfirmasjonsgudstenester 
der dei mange som tok del fekk oppleva gode samlingar 
med flotte konfirmantar. I løpet av konfirmanttida har 
dei unge vore med på omfattande og varierte opplegg 
og teke regelmessig del på gudstenester. I mange 
kyrkjelydar er det tradisjon for at sokneråda stellar til 
fest for konfirmantane med foreldre i samband med 
avslutninga av konfirmantåret, slik og i Nysæter.

Omfattande opplegg
Det kyrkjelege konfirmantopplegget er omfattande. I den 
nye trusopplæringsplanen heiter det: «Konfirmansjonstida 
varer over eit tidsrom på minst 8 månadar og har eit 
omfang på om lag 60 timar.» Ein ynskjer å gje ungdomane 
ei brei innføring i ulike sider ved vår kristne tru, der 
konfirmantane får ta del med sine ulike livsspørsmål.

Varierte tilbod
Dei om lag 200 konfirmantane på Stord kunne i år 
velja mellom ulike tilbod. I tillegg til Basic - tilbodet 
med undervisning og deltaking i gudstenester og anna 
i kyrkjelyden, var det grupper med tilbod om sport, 
forming og baking. Her var og opplegg med nokre 
dagar der ein tok del på ein leir eller festival. I fleire år 
har konfirmantar frå Stord saman med konfirmantar på 

Bømlo og Sveio teke del i eit konfirmantopplegg med 
deltaking på TT – Tenåringstreff - på Gjøvik i juni månad.

Nytt tilbod
I år var det eit nytt tilbod som konfirmantane på Stord 
og i andre kyrkjelydar kunne ta del i. Tilbodet vart kalla 
Konfcamp. I fyrste del av påska var mange konfirmantar 
samla i Etne. Det var Acta – barn og unge i Normisjon 
som arrangerte i lag med Bjørgvin bispedøme. Her fekk 
konfirmantane god undervisning i varierte samlingar 
kombinert med ulike aktivitetar og høve til skiturar i 
Røldal. 

Nye opplegg
Det vert stadig utvikla nye tilbod. I Stord og Nysæter er 
det vel 190 som har meldt seg til konfirmantopplegg det 
komande året, dei kunne mellom anna velja eit opplegg 
der ein Londontur er med, dette tilbodet er i samarbeid 
med Sjømannskyrkja. 
På Bømlo har dei om lag 130 konfirmantar. Her tek 
dei konfirmantane til sjøs, i august skal dei mønstra på 
«Statsraad Lehmkuhl» nokre dagar.

Trusopplæring
Konfirmasjonen har ein sentral plass i trusopplæringa 
i vår kyrkje. I «Helg & Yrke» presenterer vi i kvart 
nummer varierte drypp frå dette viktige arbeidet. 

Mange konfirmantar

Trusopplæring i
Sunnhordland       

Side 4 - 5

Det verdifulle 
mennesket

Side 3

Sommarens 
gudstenester

Side 8

Prostiprest Egil Larsen og kyrkjelydspedagog Brynhild Meyer Stautland i lag med konfirmantar i Nysæter.
Foto: Sigrid Theodorsen
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I Sunnhordland prosti har 
ein lange tradisjonar for 
å gje ut Kyrkjelydsbladet 
”Helg og Yrke”. 

Alle heimar
”Helg og Yrke” vert 
sendt til alle heimar i 
Sunnhordland prosti, 
opplaget er no passert 23 
000! 

Heile året
Kyrkjebladet kjem 
normalt ut med fire 
nummer, inklusiv 
julenummeret ”Frå Fjord 
og Fjære.” I dei siste åra 
har ein nytta fargetrykk. 
”Helg og Yrke” vert trykt 
hjå trykkeriet til Bladet 
Sunnhordland. 

Mykje dugnad
Elles vert det meste av 
arbeidet med Helg og 
Yrke utført på dugnad. 
Målet er i kvart nummer 
å ha med noko som er 
aktuelt for dei som bur i 
dei ulike kommunane i 
Sunnhordland. Prostirådet 
evaluerar kyrkjebladet 
regelmessig.

Trong for gåver!
Bladet vert sendt gratis til 

alle husstandane i prostiet. 
Einaste inntektsposten for 
”Helg og Yrke” er gåver. 
Vi er svært takksame til 
alle som regelmessig gjev 
gåver til bladet. Samtidig 
ser vi at vi har trong for 
fleire gjevarar for framleis 
å gje ut bladet og senda 

det til fritt til alle.
Vi minner difor om 
høve til å gje gåver til 
”Helg og Yrke”, ein 
kan nytta vedlagte giro, 
sjå og informasjon om 
kontonummer nedanfor.

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

Kyrkjelydsblad for 
Sunnhordland

Redaksjon:
Svein Arne Theodorsen
Hamnegata 48
5411 STORD
Tlf. 53 40 34 30
svein.arne.theodorsen@kyrkja-stord.no

Sats, lay-out:
Sigve Sæverud
Telegrafveien 15
5427 Urangsvåg
Trykk:
Bladet Sunnhordland
Stord
Opplag: 23 000

Neste nummer kjem i desember. 
Frist for innlevering av stoff er 20. november 2013. Minne om høve til å gje gåver, ein kan nytta vedlagte giro.
.

Prostehjørnet:
Presten i bygda kom ein kveld syklande utan 
lys. Lensmannen fekk sjå dette, han bad pre-
sten stoppe og seier: «Du får kr. 500 i bot for 
ikkje ha lys på sykkelen!»
Presten tenkte seg om, så svarte han: «Men 
Jesus lyser for meg.»
Då var lensmannen rask med fylgjande replikk: 
«To på ein sykkel, då vert det til saman kr. 1000 
i bot!»
 

Og i år kan vi gled oss over stor oppslutnad om konfirmantarbeidet i kyrkjelydane 
i Sunnhordland. Tala er gledeleg stabile og vi får mange gode tilbakemeldingar 
på aktuelle opplegg for konfirmantane. Dei siste åra har det samla talet på 
konfirmantar i vår kyrkje vore om lag 700 i Sunnhordland. Oppslutnaden om 
kyrkja sitt konfirmantopplegg varierer frå 80 % på Bømlo og Stord til 90 % av 
kullet i dei mindre kommunane. 

Kyrkjelydane har satsa på fellesarrangement for konfirmantane. Konfirmantfestivalen 
på Langevåg med god hjelp av KFUK-KFUM er eit godt døme som i år var fyrste 
helga i februar. Her vart opninga av biskopen sitt ungdomsår - U2013 markert i 
Sunnhordland.

I konfirmanttida er mange unge regelmessig i kyrkja. Det gjeld ikkje berre ved dei 
spesielle gudstenestene knytt til konfirmasjonen. Og i det vanlege gudstenestelivet 
er konfirmantane med, ofte har dei oppgåver i gudstenestene. Det er mitt håp at 
eit godt arbeid rundt U2013 saman med eit systematisk arbeid med utviklinga av 
gudstenestene, vil bidra til at dei unge held fram med eit aktivt gudstenesteliv.

Framleis er det ei utfordring for kyrkjelydane å bevara ein god og nær kontakt med 
ungdomane etter at dei er konfirmerte. Dette vert det arbeidd med på ulike måtar, 
mellom anna i utviklinga av kyrkja si trusopplæring. I 2011 fekk kyrkjelydane i 
Sunnhordland vel fire millionar årleg til trusopplæring for alle døypte frå 0 – 18 
år. Ein føresetnad var at dei utvikla lokale planar for trusopplæringa. Målet er: Ei 
systematisk og samanhengande trusopplæring som fremjar kristen tru og bidrar 
til livstolking og livsmeistring. Etter mi meining ligg det ei særleg utfordring i å 
utvikle gode opplegg for tida etter konfirmasjonen.

Ungdomsåra byr på mange utfordringar. Den nasjonale planen fokuserer på å 
gje dei unge ”ei reflektert forståing av den kristne trua, sett i forhold til eiga 
livshistorie og framtid.” Ein sikter mot ”trygg sjølvforståing og identitet” og 
ynskjer å gje dei unge hjelp til livsmeistring. Etter mi meining er vi her ved særs 
viktige kjerneord: Identitet, sjølvforståing, sjølvbilete og livsmeistring. Vi er midt 
i det store livsprosjektet der ungdomstida er både viktig og krevjande. Nokon har 
sett fylgjande lapp på ungdomen: Stengt på grunn av ommøblering. Ei tid med 
endringar på mange plan, det er så ein kan ha meir enn nok med å finna seg sjølv. 

Eit grunnleggjande perspektiv i vår kristne tru er at vi er skapte i og til relasjon 
med andre. Ei side ved dette er at det er i møte med andre at eg kan finna ut kven 
eg sjølv er. Samtidig treng vi tid for oss sjølv for å kjenna etter og reflektera.

For kyrkja er det særleg viktig å forankra sjølvbilete i tanken om at vi er skapte 
i Guds bilete. Vår verdi som menneske ligg ikkje primært i kva vi kan yta, i 
våre prestasjonar, ei heller i korleis vi ser ut. Vi er skapte i Guds bilete, vi ber 
Guds merke med oss og i oss, det gjev oss ein uendeleg verdi, ein verdi som vart 
stadfesta av Jesus Kristus. Det er viktig at dette vert tydeleg i kyrkja sitt arbeid 
for og saman med unge. 

Vi er midt i kyrkja sitt ungdomsår - U2013. Eg vonar sokneråd, frivillige og 
tilsette får høve til å drøfta og utvikla ungdomsarbeidet dette året. Ein god hjelp 
til dette kan ein få på vår felles prostidag midt i september der ungdom og tiltak 
for og ungdom er i fokus. Kick Off Sunnhordland er namnet på dagen, saman tek 
vi sikte på ein god start på hausten og på den vidare satsinga i ungdomsarbeidet
.
 
Med ynskje om ein god sommar!

Svein Arne Theodorsen

Saman med 
unge i kyrkja

Helsing frå prosten Nytt om 
personell i 
Sunnhordland:  
Ledige prestestillingar
Desse to ledige prestestillingane vart lyst ut i vår. Det 
kom til saman to søkjarar, men ingen av dei tok i mot 
stilling i Sunnhordland. Desse stillingane vert lyst ut att 
til hausten:
- Sokneprest i Uskedal sokn, med Uskedal, Husnes & 
Holmedal og Fjelberg & Eid sokn som tenestestad
- Sokneprest i Skånevik sokn, med Skånevik og Etne 
sokn som tenestestad. 

Kyrkjebladet «Helg og Yrke»

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2 - 2012

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

Bispevisitas i Tysnes
Side 6 - 7

Så er det høgsesong for kon rmasjons-gudstenester att. Det er fest i kyrkja når me denne dagen feirar desse  otte ungdommane som allereie er godt i gong med livet. Gud stadfestar at den gåva han gav i dåpen, den står framleis ved lag for alle som vil ta imot. 

Dette året har eg fått ha ansvaret for to av kon rmant-gruppene i Husnes og Holmedal sokn. Det er ikkje alltid eg trives så godt i sjølve undervisnings-rolla, og eg føler ofte eg kjem til kort når eg skal prøve å «…læra den unge den vegen han skal gå,…» (Ordt 22,6). Men du verden kor  ott det er å på denne måten få bli litt betre kjent med nokre av kon rmantane. Og så var det veldig  ott å få vera med og ha preika under sjølve kon rmasjonsgudstenesta.

Dei to Husnes-gruppene sin kon rmasjons-dag var siste søndagen i april. Dagen kom med strålande sol, og den festkledde kyrkjelyden stråla og i kapp med hovudpersonane i gudstenesta. Høgdepunktet, slik eg opplevde det, var då to og to av kon rmantane kom fram til altarringen 

for å bli bedne for. Det var ulike bøner for vandringa vidare gjennom livet. Måtte desse  otte ungdommane få leva livet sitt i Guds nåde og tilgjeving. Måtte dei få leva livet sitt slik at dei kan få vera til velsigning både for Gud og sine medmenneske. 

Det var  ott å stå der framme og sjå ut over forsamlinga etter kvart som kon rmantane kom fram. Så mange stolte og takknemlege ansikt! Det er mange som er svært glade i dåke, ungdommar! Håpar berre de tar det til dåke, og vågar å kjenne på den gode opplevinga av å vera elska! 
Så var det ikkje eit «eventyr» me fekk vera med på denne dagen, slik overskrifta kan antyde. Det var ikkje ei oppdikta førestilling, nei, det var heilt på ekte. Gratulasjons-helsingar vart det mange av på kyrkje-trappa. Og eg vil henge meg på med ei helsing til alle som står kon rmantar denne våren: Gratulerer! Og lykke til vidare i livet!

Med venleg helsing 
Jan-Ove Fagerheim
Kyrkjelydssekretær

Vårens vakraste eventyr…

Prostidag 
27. september       

Side 5

Frå sokneprest til 
prostiprest

Side 4

Sommarens 
gudstenester

Side 8

Foto: Atle Helland
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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 
Lisbeth Nygård på Stord. Lisbeth 

er nyleg vigsla til diakon i Nysæter 
og Stord sokn.

 
Lisbeth Nygård har arbeidd tjue år som 

sjukepleiar, dei siste åra med lindrande behandling for døyande 
kreftpasientar.  Ho kom til Stord i haust, før det budde ho i 
Oslo. 

Lisbeth Nygård tok sjukepleier - utdanninga på Stord. Ho er 
oppvaksen på Husnes, no bur foreldra hennar på Tysnes.

Salme 8,6:
«Du sette han lite lågare enn Gud og krona han 

med herlegdom og ære.»

Sefanja: 3,17:
«Herren din Gud er hos deg, ein helt som frelser.

Han gleder og frydar seg over deg, viser deg atter 

sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd som på 

ein høgtidsdag.»

Sjølvbilete
Eg opplever at det er mange som strevar med dårleg 
sjølvbilete. Mange slit og er deprimerte fordi dei ser 
ned på seg sjølv. Dei kjenner seg ikkje «gode nok.» 
Mange måler sin verdi i til dømes prestasjonar eller 
utsjånad, og kjenner at dei kjem til kort. Eg trur at 
det er mykje av dette i vår tid.

Eit verdifullt menneske
Då eg var ung, fekk eg ei god oppleving av dei 
to bibeltekstane i Salme 8, vers 6 og i Sefanja 
kapittel 3, vers 15. Eg var elev på Nordhordland 
folkehøgskule på Frekhaug då eg kom over desse 
bibelversa. Eg fekk augo opp for at eg er eit 
verdifullt menneske, eg er skapt av Gud, eg er skapt 
i hans bilete. Dette opplevde eg som ein frigjerande 
bodskap som sette mot i meg og gjorde meg 
tryggare.

Vart viktig for meg
Det kan vere at desse tekstane tala spesielt til meg 
fordi eg sjølv hadde kjent korleis det er å ha dårleg 
sjølvtillit, å tenka at ein ikkje er god nok. I den 

konkrete situasjonen er var i, vart saka og bibelversa 
viktige for meg. Dette møtte meg fleire gonger, både 
i forkynning, bibelgruppe og undervisning. Slik vart 
sjølvbiletet mitt sterkare og betre. Eg opplevde at eg 
er god nok slik Gud har skapt meg.

Svært godt!
Då Gud hadde fullført skapinga av mennesket, les vi 
at han «såg på alt det han hadde gjort.» 1 Mosebok 
1, 31. Her står det vidare: «Og sjå, det var svært 
godt!»

Ein uendeleg verdi
Det ligg på meg at menneske skal få sjå seg sjølv i 
dette lyset, sjå at dei har ein uendeleg verdi. Dei er 
skapte med dei talentar og den utrustning som Gud 
har lagt ned i dei. Eg har eit ynskje om at folk skal 
kjenna seg verdifulle.

Snakka nedsetjande
Eg tenkjer at det er alt for mange som går rundt og 
snakkar nedsetjande om seg sjølve, dei gjer det fordi 
dei tenkjer at dei ikkje er gode nok. Her ynskjer eg å 

vera til hjelp. Eg tenkjer at vi må lyfta det verdifulle 
menneske opp og fram.

Kvila
Eg opplevde at eg fekk hjelp til å kvila i desse 
bibeltekstane. Eg trur at fleire treng å koma til Gud 
og få kvila, kjenna på fridom frå krav og åk. Som 
kristne lever vi i nåden og har ingenting å frykta. 
Gud har skapt oss slik han vil at vi skal vera, det 
skal vi få kvila i. Vi skal få kvila i at vi er hans barn. 

Kjærleiks - handling
At Gud gav Sonen sin til å døy på korset er den 
største kjærleiks - handlinga, det er godt å ta dette 
innover seg og leva i det.

Det verdifulle menneske
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veke 34 

3. DEI SMÅ TINGA
Les Luk 21,1–4

Vi tenkjer ofte at det berre er dei 
store tinga som tel, dei som kostar 
mykje eller verkeleg er imponerande. 
Denne historia fortel oss at det er ikkje 
stemmer. Viss du gjer det lille du kan, 
ser Gud like stort på det som på dei 
store tinga dei rike og mektige kan få 
til. Viss alle gjer det dei kan for miljøet 
eller for dei som er fattige, vil vi kunne 
forandre verda.

4. SØLV ELLER GULL...
Les Apg 3,1–8

I denne forteljinga møter vi ein mann 
som var fattig og som tagg om pengar. 
Men det mannen eigentleg hadde bruk 
for, var å verte frisk slik at han kunne 
jobbe. Det er ikkje alltid at pengar er 
løysinga for å hjelpe folk. Av og til treng 
dei  rett og slett hjelp til å kome i gang 
for å hjelpe seg sjølve.  Det er difor 
mykje vi kan gjere for dei som er fattige 
i tillegg til å gje dei pengar og ting.

1. DEL! 
Les Luk 3,10-11

«Han er mi-i-in!» – Når små ungar 
leikar, høyrer ein ofte at dei slåst 
om leikene. Men det er ikkje berre 
småungar som har vondt for å dele. Vi 
menneske har lett for å tenkje mest på 
oss sjølve. Det er grunnen til at verda 
har vorte full av forureining og urett. 
Skal vi forandre verda, må vi difor byrje 
med oss sjølve. Vi må dele på det vi 
har. Er det noko du har mykje av som 
du kan gi bort til nokon som treng det?

2. DET VI SÅR…
Les 2 Kor 9,6–11

Ein får ofte som fortent. Smiler du, får 
du lettare smil tilbake, og er du ein 
god og snill ven, får du gode vener. 
Men tenkjer du berre på deg sjølv, vil 
ingen andre få lyst til å vise omsorg for 
deg. Gud ber oss om å dele det vi har 
med andre, ja, sjølv med dei som ikkje 
fortener det. Når vi gjer det, vil Gud 
signe oss attende og sjå til at vi alltid 
har det vi treng. 

W W 
J  D

Tema: TA VARE PÅ JORDA!                                 Skribent: Jorunn Singstad Djupvik

NB! Syns dette vert vanskeleg, kan du bruke 
lesplan frå barnebibel på neste side i staden.

• Kva kan de gjere i 
kvardagen for å ta vare på 
miljøet? Lag ei liste!

• Ei utfordring: Finn fem 
ting som er bra for 
miljøet! Prøv å gjere det 
i ein månad (og etter ein 
månad har det kanskje 
vorte ein god vane…). 

Til dømes: Kjøpe brukte 
klede i staden for nye, 
reise kollektivt i staden 
for å køyre bil (viss det er 
mogeleg der de bur…), bli 
flinkare til å slå av lyset i 
rom de ikkje bruker… o.s.v

Samtale:

UGLY
34 a)  Kven var det som svarte folket 

i Luk 3,10? 

34 b) Kva var det som feila mannen 

som vart frisk? (i Apg 3)

Jesus ber oss om å vise omsut for dei vi har rundt oss.  Men det er ikkje berre det vi gjer som tel. 
Både det gode og det vonde vi gjer, startar i hjartet vårt, det byrjer med det vi tenkjer. Tenkjer vi 
berre på oss sjølve, vil vi oppføre oss egoistisk. Det vil gå ut over andre. Be difor om hjelp til å tenkje 
på dei andre fyrst.

5. KVA KAN VI GJERE?
Les Fil 4,8–9

Kva kan du gjere for miljøet og for å 
skape ei meir rettferdig verd? Du føler 
kanskje ikkje at du får gjort så mykje. 
Men alle dei små tinga i kvardagen tel. 
Å  ikkje kaste søppel på gata, å slå av 
lyset i rom du ikkje bruker, å ta bussen 
eller toget i staden for å køyre bil, å 
kjøpe brukte klede i staden for nye, - alt 
dette hjelper.  Kanskje du kan kutte ned 
på godteriet og gje pengane til dei som 
treng dei meire enn deg?

6 ALT SKAL BLI NYTT
Les Åp 21,1–4

Mange er redde for framtida. Når 
jorda er så forureina no, korleis vil det 
sjå ut om femti år? Korleis vil det gå 
med jorda vår og med oss menneske? 
Bibelen gjer oss svaret. Ein dag vil 
Jesus kome att og alt det vonde skal 
bli borte. Alt skal  bli vakkert, reint og 
godt igjen, slik det var i byrjinga før vi 
menneske rota det til.   

Vekse saman
 AKTiviTETAr du KAn gjErE sAmAn mEd FAmiLiEn din ELLEr AndrE du Er gLAd i  :-)

2 Kor 9,6: 
«Den som sparsamt sår, skal 
òg hausta sparsamt, og den 
som sår med velsigning, skal 
òg hausta med velsigning. »

FØLg TrÅdEn:
Del opp bibelverset og skriv det på lappar. Fest lappane til ein lang 
tråd eller hyssing som de surrar kring møblar og andre ting i huset.  
Dei andre du er saman med kan så prøve å følgje tråden og lese 
lappane. Sett saman bibelverset til slutt, og prøv å lære det utanåt.

Bibelvers for veka: Huskeleik:

LAg LOmmEBOK Av mjØLKEKArTOng!
Aktivitet:

LEsEPLAn FrÅ 
BArnEBiBEL:
Frå «BiBel For Born»

(iko/verBuM)

• «Den Hellige Ånd» s. 230

• «Stefanus» s. 232

• «Saulus» s. 233

• «Saulus reiser til 
Damaskus» s. 234

• «Ananias hjelper Saulus» 
s. 236

• Les ukas bibelvers

Eit lite reiknestykke:
Finn ut kor mange det er som bur i gata di eller i grannelaget ditt. Viss alle 
hadde kasta frå seg eit sjokoladepapir eller anna søppel i vegkanten kvar dag, kor 
mykje vart det i løpet av ei veke? – Ein månad? – Eller eit år?

no er det ingen 
som ser meg… eg kastar 

dette papiret i grøfta!! det 
kjem sikkert nokon frå  
kommunen og plukkar 

opp!

1. Klypp av øvste del og botnen 
av kartongen.

3. Brett litt meir enn 1/3 av  
kartongen nedanfrå og opp. 
Klypp langst sidene på det 
som skal bli lokk, sjå bilde. 
Kartongbiten du no har klypt (t.h 
på biletet) skal brettast nedi sjølve 
lommeboka (t.v på bildet).  
Ein treng ikkje lime, det er nok at 
denne fliken blir trykkt godt nedi. 
Lommeboka får då to rom.

2. Lim gavepapir rundt 
kartongen og litt innover. 
Brett sidene som på biletet.

4. No er det berre knapp 
igjen. Du kan sy på ein vanleg 
knapp og lage ei hyssingløkke 
som på biletet. Det går òg an å 
få kjøpt trykk-knappar på 
hobbybutikkar.

Kva synest du 
om det Alfred 
seier her?

Har du andre døme på kva ein kan bruke 
mjølkekartongar til? Eller syltetøyglas? 
Eller hermetikkboksar?
send det inn til Alfa super, så kjem det i 
bladet!

26 27

Trusopplæring i Sunnhordland

Mål: Samla ungdom, leiarar i ungdomsarbeid og andre som er opptekne av 
unge i kyrkja, til ein inspirasjonsdag i starten av haustsemesteret. 

14.00 Kick Off samling i Stord kyrkje

15.00 – 17.45  Valfrie seminar:
 1. KRIK, Hystad skule
 KRIK – gruppene i prostiet saman med andre som er interesserte i KRIK-arbeid. 
 Leiarar: Distriktsmedarbeidar Astrid Hausken og Elise Hunnes, KRIK. 
 2. Laget, Nordbygda Ungdomsskule
 Skulelaga i prostiet saman med andre som er interesserte i lagsarbeid.
 Leiar: Lagsarbeidar Gjermund Øystese.
 3. TenSing - seminar, Stord kyrkje
 TenSingkora i prostiet kjem saman til eit TenSing – seminar i regi av KFUK/KFUM,   
 opent og for interesserte som vurderer å starte TenSingkor.
 4. IMS, Leirvik bedehus 
 Ungdom frå IMS sine ungdomslag og andre som er interesserte i denne type arbeid.
 Leiar: Barne- og ungdomsarbeidar Marit Hårklau Ådnanes og medarbeidarar frå    
 Indremisjonen.
 5. Ung leiar? Leirvik bedehus
 Leiarkurs for unge som er leiarar eller som kan tenkje seg leiaroppgåver i kyrkje og   
 organisasjon.
 Leiarar: Fleire med leiarerfaring i Sunnhordland.

19.00  Kick Off gudsteneste i Stord kyrkje
 TensSing - kora i prostiet tek del og medarbeidarar frå dei ulike organisasjonane, nattverd. 

 Kafé på Leirvik bedehus etter gudstenesta.

Dette vert årets Prostidag i Sunnhordland, der sokneråd, løna og uløna medarbeidarar 
og alle som er opptekne av ungdomsarbeid i kyrkja er velkomne!

I samband med ungdomsåret, vert det eit stort 
opplegg på Stord laurdag 14. september.

	

«Tårnagentar har funne skatten» frå Tårnagenthelg i Sveio.  Foto: Haldis Rolfsnes Stueland
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I dei ulike kyrkjelydane i Sunnhord-
land har det vore mange flotte trus-
opplæringstiltak denne våren. 

I dette nummer av Helg og Yrke kan du sjå bilete frå 
ulike tiltak i Sveio som kyrkjelydspedagog Haldis 
Rolfsnes Stueland har sendt oss. 
Frå Kvinnherad sokn har vi fått bilete av Berta 
Haugland, leiar av trusopplæringa i sokna i 
Kvinnherad, bileta er frå Babysong i Rosendal.

Planarbeid
Denne våren har det vore intensivt arbeid med å 
gjera ferdig planane for trusopplæringa i dei ulike 
sokna i prostiet. 15. juni var fristen for å sende 
planar til Biskopen. 
Eit stort og viktig planarbeid er gjort der både 
tilsette, medlemer av trusopplæringsutval og 
sokneråd har vore med.

Sveio
Kyrkjelydspedagog Stueland seier at i deira 

planarbeid nyttar dei overskrifta «Størst av alt» og 
brukar den sentrale trusopplæringslogoen.

Kvinnherad
Berta Haugland melder frå Kvinnherad at dei har 
landa på denne formuleringa: «Ei levande kyrkje – i 
Kvinnherad!»

Stord
Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre 
skreiv fylgjande på kyrkja sine heimesider då 
trusopplæringsplanen var sendt:

Torsdag 13.06.13 var ein stor dag på kontoret. Det 
var ein så stor dag at det var kjøpt inn champange. 
Alkoholfri, sjølvsagt. Men likevel med nok futt til 
å skyta korken i taket. To dagar før tida kunne me 
sende inn Trusopplæringsplanen til godkjenning 
hos Bjørgvin bispedømekontor. Ein plan me har 
jobba med i fleire år. Det heile starta august 2010. 
Då sette me i gong med eit forarbeid og søkte 
om trusopplæringsmidlar. Gleda var stor då me 
fekk trusopplæringsmidlar i 2011. Då kom det til 
fleire medarbeidarar og mange vart involverte i 
planarbeidet. Tusen takk til alle som har vore med å 
bidra. Sokneråda og kyrkjelyden i Stord og Nysæter, 
undervisningsutvalet, staben - tusen takk til alle. 
Utan dykk hadde ikkje planen blitt slik han er i dag, 
då me sende den til godkjenning. Ein flott plan me er 
stolt over. Me gler oss til å setje i gong med mange 
kjekke og spennande tiltak. 
No først er det sommarferie, og venting på at planen 
blir godkjent. Når det skjer, vert det ein enno større 
fest!

Trusopplæring i Sunnhordland
«Tårnagentar har funne skatten» frå Tårnagenthelg i Sveio.  Foto: Haldis Rolfsnes Stueland

Babysong Kvinnherad. Foto: Øyvind Utne

Frå Tårnagenthelg i Eikeland kapell april 2013. Barn frå Eikeland og Førde kyrkjelydar. 
Fotograf: Tor Helge Hardeland 
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Laurdag 1. juni inviterte foreininga 
Tora Mostrastong til foredrag i 
Langevåg. Tidlegare styreleiar i 
foreininga, Birthe Eriksen innleia 
arrangementet med å presentera Tora 
Mostrastong og det ho stod for. 

Føremålet med prisen er å setja fokus på kvinner 
med same eigenskapar som Tora Mostrastong og å 

synleggjera kvinner si rolle i historia og samtida.  
- - Kvinner som har mot og styrke og som arbeider 
med kultur og samfunnsbygging.

Prisvinnaren frå i fjor, Anne Randine Øverby heldt 
foredrag med temaet ”Mellom”. Øverby var ei av 
tre kvinner som starta Opera Bergen og har sidan 
vore leiar der i 32 år. For arbeidet i Opera Bergen 
fekk ho Toraprisen i 2012. Anne Randie Øverby har 
eit namn i operaverda både i Norge og utanlands. 
Mellom anna har ho hatt dirigent-oppdrag i Kina 11 
gonger.

Anne Randine har ei svært spennande livshistorie. 
Ho er oppvaksen i India og Bangladesh og kom først 
til Norge som 18-åring. ”Kunsten valgte meg” seier 
Anne Randine og hevda at kunsten kan hindra krig. 
Ho er oppteken av å byggja fellesskap og påpeikte at 
me alltid eksisterer i eit fellesskap.

I år var det den kjende presten og religionsforskaren 
Sunniva Gylver (46) som fekk Toraprisen. Ho fekk 
prisen for at ho i heile sitt vaksne liv har arbeidd 
for å byggja bruer og skapa dialog mellom ulike 
kulturar og religionar i Norge. Ho har vore prest i 
Grønland i Oslo i mange år. For tida er ho forskar på 
Menighetsfakultetet.

Foredraget til Gylver hadde overskriftene: 
”Troverdighet - Tilgivelse  - Tydelighet.”  Sunniva 
Gylver sa mellom anna at ”det er våre valg som 
forteller hvem vi er” og hevda at ”livsmening gir 
slitestyrke”.  Ho stilte også fylgjande spørsmål: 
” Hvorfor lever vi ? Hva gjør livet verdt å leve?” 
og peikte på viktigheten av å ha ein eksistensiell 

beredskap når det røyner på. Det handlar om 
å anerkjenna det livet som er og å skapa gode 
møteplassar, sa Sunniva Gylver m.a.

Mellom to svært inspirerande foredrag var det flott 
song av Stordkoret med dirigent Roald Sangolt. 
Sangolt er også leiar i foreininga Tora Mostrastong.

Prisen har tidligare gått til Astrid Nøkleby Heiberg, 
kronprinsesse Mette Marit og lagrettsdommar Hanne 
Sofie Greve.

Liv Kari Bru

I vårt julenummer i fjor skreiv vi om 
bygginga av ny kyrkje i Etne. Biskop 
Halvor Nordhaug la ned grunnsteinen. 
Sundag 1. september vil han vigsle den 
nye kyrkja.

Sokneprest Per Hjemdal fortel at dei planlegg ei 
vigslingshelg med rikhaldig program:
- Torsdag ettermiddag vert det pensjonisttreff’
- Fredag kveld vert det klubbkveld, trylleshow 

med Ruben Gazki, servering og aktivitetar utover 
kvelden 
- Laurdag vert det familiedag med leiker og risgraut 
og øving med barnekor til sundagen
- Måndag kveld vert det kveldsgudsteneste med 
skalkefest

Stor festgudsteneste
Sjølve vigslingsdagen vert det festgudsteneste 
der mellom anna biskop, prost og fleire prestar 
tek del. Her vert det mykje god song og musikk. 

Etter gudstenesta vert det festkyrkjekaffi open for 
alle med helsingar og varierte innslag. Sokneprest 
Hjemdal ser for seg at det kjem folk frå heile 
Sunnhordland.

Bøn i alle kyrkjene
Kyrkjevigsling er sjeldan å oppleve i vår tid. I tråd 
med gamal skikk vert det bøn for den nye kyrkja i 
alle kyrkjene i prostiet sundagen før vigslinga. 

Tora Mostrastong-seminaret

Prisvinnaren frå i fjor, Anne Randine Øverby

I år var det den kjende presten og religions-
forskaren Sunniva Gylver (46) som fekk 
Toraprisen.

Kyrkjevigsling i Etne 1. september
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I Stord kyrkje vigsla biskop Halvor 
Nordhaug Lisbeth Nygård til diakon 
sundag 9. juni.
 
Lisbeth Nygård tok til i tenesta som diakon i 
Nysæter og Stord sokn i haust. Det var stor glede i 
kyrkjelydane då meldinga kom om at biskopen ville 
foreta diakonvigslinga på Stord. Og vigslinga vart ei 
stor høgtid for alle som tok del.
Prost Svein Arne Theodorsen leia fyrste del av 
gudstenesta, sokneprest Eirik Aadland Tappel tok 
del i vigslinga saman med soknerådsleiar i Stord 
Addy Anne Frisnes Langeland, rådgjevar ved 
bispedømekontoret Vetle Karlsen Eide og Else 
Marie Standal, ei venninne av Lisbeth.
Koret Ichtus dirigert av Egil Petterteig tok del med 
vakker song og musikk, Lisbeth er sjølv med i 
dette koret. Under nattverden gjorde den ny - vigsla 
diakonen teneste saman med biskopen.
I si helsing til Lisbeth tala biskopen om den viktige 
berøringa. Han viste til namnet på den meste kjente 
norske hiten: «Take on me», av gruppa AHA. Den 
diakonale tenesta skal møta menneska og berøra dei, 
møta dei med noko godt frå Gud. Nestekjærleik, 
teneste for andre, høyrer til diakonen si teneste, men 
det gjeld og å hjelpa andre i kyrkjelyden til å gje 
vidare kjærleiken frå Gud i kvardagen.
Etter gudstenesta inviterte sokneråda til kyrkjekaffi 
på Leirvik bedehus. Her var kyrkjeverje Liv 
Kari Bru festleiar. Mellom anna desse kom med 
helsingar: Biskopen, prosten og soknepresten, 
rådgjevar Vetle Karlsen Eide, Else Marie 
Standal, Salamon Hatlevik, Leiv Stokken og 
soknerådsleiarane Addy Anne Langeland og Toralf 
Tveit.

Vi tek her med helsingane frå soknerådsleiarane:

Kjære Lisbeth!
På vegne av Stord Sokneråd: Gratulera med dagen 
og kallet som diakon i Stord og Nysæter sokn!
Salmisten seier det så fint i Salme 118, v. 24 «Dette 
er dagen som Herren har gjort. Lat oss fryda oss og 
gleda oss på han».

Det er ca. 20 år sidan du fullførte sjukepleiarut-
danninga di her på Stord. Eg var så heldig å vera 
veiledar og lærar for deg. Du viste allereie då 
verdiar og eigenskapar som gjorde deg til ein 
dyktig sjukepleiar. Du hadde ein væremåte som var 
omsorg, pasientane var veldig glad i deg. Du var god 
på det relasjonelle og det å ta imot «den andre». 

No, så lang tid etter, fekk eg vera med å intervjue 
deg til diakonstilliga. Og du viste og formidla dei 
same verdiane, men med ei erfaring og dybde som 
livet vidare hadde gitt deg. Eg beundra deg, det var 
så integrert i deg.
Væremåten din er diakoni, Lisbeth. Det er godt og 
trygt å møta deg. Du vil møta menneske som treng 
det du har av sanne og gode eigenskapar. Eg har alt 
sett deg utøva diakoni, i forvaltninga av nattverd til 
ein sjuk pårørande. Det var ei velsigning. Vi takkar 
for deg og ønskjer deg velkomen!

Addy Anne Frisnes Langeland, soknerådsleiar i 
Stord sokneråd.

Kjære Lisbeth! 
Som du sikkert har oppdaga etter nokre år i 
utlendigheit austpå:
Vest er best!
«Beste vestkant» seier me gjerne,
og på Stord ligg Sagvåg og Nysæter i vest.

I dag er eg gjest
på denne din fest
og kjem med ei helsing frå vest.

Di gjerning er stor.
Ja, mest som ei mor
har du omsorg for liten og stor!
Du velkomen er
kor hen du fer
i Nysæter sokn især!

Diakoni handlar om så mangt:
«Evangeliet i handling uttrykt gjennom
- Nestekjærleik og inkluderande fellesskap
- Vern om skaparverket
- Kampen for rettferd»
Heiter det i visjonen for den diakonale tenesta i Den 
norske kyrkja.

Lokalt er det mykje å ta tak i:
- Frå utvalsarbeid til kyrkjeskyss
- Frå sorgarbeid til klem og suss
Du sit i styret for IKF (Internasjonalt kristent 
fellesskap)
og spreier glede, håp og trøst.

Så ver velkomen til oss i vest
og ta imot ein liten gest
ei bok som viser
i ord og bilder
at vest è best!
Og lukke til med gjerninga di!

Toralf Tveit, 
Soknerådsleiar i Nysæter Sokneråd

Diakonvigsling på Stord

Fyrste rekke frå venstre: Kantor Jan Overweg, soknerådsleiar Addy Anne, biskop Halvor Nordhaug, 
diakon Lisbeth Nygård, Else Marie Standal og prost Svein Arne Theodorsen. Andre rekke frå 
venstre: sokneprest Eirik Aadland Tappel, Egil Petterteig, dirigent i koret Ichtus, klokker Kirsti A. 
Frugård og Vetle Karlsen Eide, rådgjevar for diakoni og misjon.

     

Gudsteneste på  

«Statsraad Lehmkuhl»  

sundag 30. juni kl. 11.00 
I samband med Stordfest 2013 vert det skutegudsteneste sundag 30.06 kl. 

11.00 på «Statsraad Lehmkuhl». Gudstenesta vert leia av sokneprest Eirik 

Aadland Tappel, kantor Bjarte Aadland, og diakon Lisbeth Nygård. Fleire tek 

del, mellom anna: Tone og Øyvind Heggland frå Sjømannskyrkja i Sveits, 

ordførar Liv Kari Eskeland, stordfestgeneral Håkon Vatle, skipperen på 

«Statsraad Lehmkuhl», forsongarar frå kyrkjekoret «Sanctus» og musikarar frå 

Sagvåg Musikklag.  

I forlenginga av gudstenesta vert det kyrkjekaffi med vaflar laga etter dei beste 

oppskriftene frå Sjømannskyrkja. «Statsraad Lehmkuhl» vil liggja til kai i Leirvik.                                                                                                

                                          Alle er hjarteleg velkomne!          



Bømlo:
30.06: Bremnes kl. 11.00
03.07: Bremnes Middagsbøn  kl. 12.00
07.07: Bømlo kl. 11.00
10.07: Bremnes Middagsbøn kl. 12.00
14.07: Lykling kl. 11.00
21.07: Bremnes kl. 11.00
28.07: Bømlo gamle kyrkje kl. 12.00 
29.07: Moster gamle kyrkje kl. 19.00
04.08: Bremnes kl. 11.00
11.08: Lykling kl. 11.00

Etne:
30.06:  Skånevik kl. 11.00
 Gjerde kl. 11.00
07.07:  Ikkje gudsteneste
14.07:  Skånevik kl. 11.00
 Grindheim kl. 19.00 
21.07:  Stødle kl. 11.00
 Fjæra kl. 17.00
28.07:  Frette kl. 11.00
04.08:  Gjerde kl. 11.00    
 Marknadsgudsteneste
 Skånevik kl. 18.00
11.08:  Grindheim kl. 11.00

Fitjar:
23.06: Fitjar kl. 11.00 
30.06: Fitjar kl. 11.00
07.07: Fitjar kl. 11.00
14.07: Fitjar kl. 11.00
21.07: Fitjar kl. 11.00
28.07: Fitjar kl. 11.00
04.08: Fitjar kl. 11.00
11.08: Friluftsgudsteneste i samband  
 med Fitjarfestivalen kl. 11.00

 
Fjelberg og Eid:
30.06: Eid kl. 11.00
14.07: Eid kl. 19.00
21.07: Eid kl. 11.00
28.07: Halsnøy Kloster    
 Friluftsgudsteneste kl. 17.00
04.08: Eid kl. 19.00

Husnes og Holmedal: 
23.06: Husnes kl. 11.00
30.06: Valen kl. 19.00
07.07: Husnes kl. 11.00
14.07: Holmedal kl. 11.00 
21.07: Husnes kl. 19.00
28.07: Valen kl. 11.00
04.08: Husnes kl. 11.00
11.08: Holmedal kl. 19.00

Uskedal:
21.07: Skorpo 
 Friluftsgudsteneste kl. 14.00

Kvinnherad:
30.06: Kvinnherad kl. 11.00
 Åkra Vikastølen    
 Friluftsgudsteneste kl. 15.00 
07.07:  Ænes kl. 11.00
14.07:  Ølve kl. 11.00
 Kvinnherad kl. 19.30 
21.07:  Ikkje gudsteneste
28.07:  Kvinnherad kl. 11.00 
04.08:  Varaldsøy 
  Friluftsgudsteneste kl. 11.00
 Åkra kl. 19.00
11.08:  Hatlestrand kl. 11.00
 Kvinnherad kl. 19.30

Stord:
23.06:  Nysæter kl. 11.00
30.06:  Skutegudsteneste kl. 11.00
07.07:  Nysæter kl. 11.00
14.07:  Stord kl. 11.00 
21.07:  Nysæter kl. 11.00
28.07:  Stord kl. 11.00
04.08:  Nysæter kl. 11.00
 Huglo kl. 11.00
11.08:  Stord kl. 11.00  

Sveio:
30.06: Valestrand kl. 16.00
07.07: Førde kl. 11.00
28.07: Sveio kl. 11.00
29.07: Valen kapell kl. 19.00
04.08: Sveio kl. 11.00
11.08: Eikeland kl. 11.00

Tysnes:
30.06: Tysnes kyrkje kl. 11.00 
07.07: Friluftsgudsteneste 
 Solstråleøya kl. 12.00
11.07: Uggdal kyrkje    
 Babysonggudsteneste   
 kl.11.00  i samband med   
 Tysnesfest
14.07: Mandelhuset kl. 12.00   
 Dagenderpå-gudsteneste i  
 samband med Tysnesfest
14.07: Onarheim kyrkje konsert med
  Rein Alexander kl. 17.00 i  
 samband med Tysnesfest
28.07: Tysnes kyrkje kl. 11.00
29.07: Onarheim kl. 19.00 Olsokmesse 
 saman med Onarheim   
 bygdelag
04.08: Uggdal kyrkje kl. 11.00 
11.08: Solheimsdalstemne 
 på Skartveit kl. 11.00

Gudstenester i sommar:

Gjerde kyrkje

Fjæra kapell

Bømlo kyrkje

Husnes kyrkje

Ænes kyrkje

Fitjar kyrkje

Fjelberg kyrkje

Uskedal kyrkje

Nysæter kyrkje

Førde kyrkje

Valen kapell

Tysnes kyrkje


