
I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Luk. 2, 11
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Ny kyrkje i Etne 
Fellesrådsleiar Harald Lindevik gjev 
nøkkelen til soknerådsleiar 
Pål Baustad.                        Side 8

Ordføraren på Tysnes,
Kjetil Hestad

Side 12

Kick Off Sunnhordland
Kyrkja sitt ungdomsår vart markert 
på ein heilt spesiell måte.

Side 6 og 7
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Sundag 10. november var det 
avskjedsgudsteneste i Skånevik 
kyrkje. Då hadde Harald Grønnevik 
si siste gudsteneste som sokneprest 
i Skånevik. Grønnevik, som sidan 
august 2009 har vore sokneprest 
i Skånevik med Skånevik sokn og 
Etne sokn som tenestestad, vert no 
pensjonist.
Etter gudstenesta inviterte Skånevik 
sokneråd til kyrkjekaffi. Her var 
det mange som bar fram helsingar 
til Harald Grønnevik. Harald vart 
varmt takk for god teneste. Ein gav 

uttrykk for glede over at han og 
kona Torbjørg vert buande i soknet.

Bømlo:
Julaftan 
Lykling kl. 14.15, 
Espevær 14.30, Moster 14.30, 
16.00, Bremnes 15.00, 16.15, 
Bømlo 16.00
1. Juledag 
Moster kl. 12.00, 
Lykling 11.00
2. Juledag 
Bremnes kl. 11.0 0, 
Bømlo 11.00
Nyårsaftan 
Moster kl. 23.00 
Nyårsdag 
Bremnes kl. 12.00

Etne:
Julaftan 
Fjæra kl. 13.30, Frette 14.30, 
Etne 16.00, Skånevik 16.00 
1. Juledag 
Stødle kl. 12.00, 
Skånevik 12.00
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. 12.00

Fjelberg og Eid:
Julaftan 
Eid kl. 14.30, 16.00, 
Fjelberg 16.15 
1. Juledag 
Eid kl. 12.00
Nyårsaftan 
Eid kl. 16.00

Husnes:
Julaftan 
Husnes 15.00, 16.15, 
Holmedal 14.30, Valen 16.00
1. Juledag 
Husnes kl. 12.00
2. Juledag 
Holmedal kl. 11.00
Nyårsaftan 
Valen kl. 16.00
Nyårsdag 
Husnes kl. 12.00

Uskedal:
Julaftan 
Uskedal kl. 14.00

Kvinnherad:
Julaftan 
Rosendalstunet kl. 11.00, 
Åkra 13.30, Hatlestrand 
13.30, Ølve 14.45, 
Kvinnherad 16.00, 
Varaldsøy 16.00, Ænes 16.00

1. Juledag 
Kvinnherad kl. 11.00, 
Ølve 15.00
2. Juledag 
Varaldsøy kl. 11.00
29.12 
Julekonsert Åkra kl. 19.00 
Nyårsaftan 
Minnegudstenester Ølve kl. 
13.00, Kvinnherad 16.00

Stord:
Julaftan 
Stord kl. 13.30, 14.45, 16.15, 
Huglo 13.30, 
Nysæter 14.30, 16.00 
1. Juledag 
Stord kl. 12.00, Nysæter 12.00 
2. Juledag 
Stord kl. 11.00, Knutsaåsen 
bu- og servicesenter 11.00
29.12 
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, Valestrand 14.30, 
Førde 15.30, Eikeland 16.30, 
Sveio 14.30 og 16.00
1. Juledag 
Sveio kl. 12.00
Nyårsaftan 
Sveio kl. 23.15
Nyårsdag 
Valen kl. 18.00
   

Tysnes: 
Julaftan 
Reksteren kl. 14.00, 
Onarheim 15.30, 
Uggdal 16.00, Tysnes 16.15 
1. Juledag 
Tysnes kl. 12.00
Nyårsdag 
Onarheim kl. 11.00

Bømlo:
- Aud Haldorsen, sekretær for kyrkjeverja, har tatt ut 
AFP i halve stillinga frå 1.10.2013. Stillingsreduksjo-
nen blir balansert med endringar internt på kontoret.
– Det er tilsett tre teknikarar til styring av lyd og 
bilete i kyrkjene frå nyttår.

Fitjar:
- Tre i staben sluttar ved nyttår: Endre Inge Stokken, kyrkjegards-arbeidar, 
100% stilling, Olaug Irene Gloppen, organist, 25% stilling, Harald Johan 
Sandvik, kyrkjeverje, 50% stilling.
- Nytilsette:
Kristian Skumsnes, kyrkjetenar/ kyrkjegardsarbeidar, 60 % stilling frå 
1. desember 2013, Birgitte Drønen Brenne, kyrkjetenar, 40% stilling frå 
01.01.2014, Harald Rydland, kyrkjeverje, 50% stilling frå 01.01.2014.
I tillegg byrjar Vigdis Aarre Olsen som frivillig kontormedarbeidar frå 
01.01.2014. Ho kjem ein dag i veka. 

Stord:
Arbeidsleiar på gravplassane, John Atle Malkenes har fått 1-års permisjon 
frå 1. januar 2014. Noverande nestleiar, Heidi Wannberg overtek leiar-
ansvaret i permisjonstida. 
Det vert tilsett ein person i vikariat som gravplassarbeidar i same periode.

Prostiet:
- Sokneprest Stein Ove Skaldal er tilsett som sokneprest i Skånevik. Inn-
setjing i Skånevik kyrkje sundag 23.03.14
- Sokneprest i Uskedal sokn, med Uskedal, Husnes & Holmedal og Fjelberg 
& Eid sokn som tenestestad vert lyst ledig med søknadsfrist 21. januar 2014.

Julehelsing frå prosten

Prostehjørnet: 
Ei mor på Sørlandet fekk til jul ei brødfjøl som 
sonen hadde laga på sløyden. På fjøla hadde guten 
brent inn denne helsinga med svi-penn: 

«Ære være Gud i høyden,
denne laget jeg til mor på sløyden.» 

Ny salmebok 
til jul?
Jula er ei høgtid med mykje fin song og musikk. Det 
er høgsesong for konsertar. Kor vi er kan vi høyre song og 
musikk som høyrer jula til. Mange tek del i ulike arrangement der ein syng jule-
songar. Og i heimane er det gode tradisjonar for å ta fram ein julesong – i det minste 
julaftan når «ho mor, ho kveikjer alle ljos».

Virkemiddel
Biskopen vår seier: «Julesangene er kirkens viktigste virkemiddel i julen.» Til alle 
tider har jul og song høyrt i lag, like frå englesongen den fyrste julenatta. Sidan er 
det laga mange julesongar som med variasjon fortel den gamle juleforteljinga. Når 
vi samtidig kan syngje dei med gode melodiar, vert julesongane med å formidle 
juleevangeliet til nye slekter. Kva for ein julesong er favoritten din?

Ny salmebok
Til fyrste sundag i advent fekk kyrkja vår ny salmebok. Ei stor hending, det er om 
lag tretti år sidan sist. Eit stort arbeid er gjort for å finna ut kva salmar som skulle 
med. Boka er komen, no er det tid for å bli kjent med ho. Før Norsk salmebok 2013 
kan takast i bruk i kyrkjene, må soknemøte gjera vedtak om at den nye salmeboka 
kan nyttast. Så skal boka kjøpast inn. Nokre kyrkjelydar i Sunnhordland har teke 
salmeboka i bruk i adventstida.

Julesalmar
Under avsnittet Jul er det 46 nummer i den nye boka, mot 44 i salmeboka frå 1984. 
I den nye boka er salmar med tekst både nynorsk og bokmål ført på same nummer. 
Berre 5 av julesalmane i 1984 – utgåva er ikkje med i den nye boka. Her er det kome 
med 16 nye salmar, mellom dei ei tekst frå 1866: Du grønne glitrende tre, goddag! 
Dei fleste av dei nye er salmar som er omsett frå ulike språk; nokre av desse er 
gamle, andre nyare. 2 av salmane er omsett både til nynorsk og bokmål, mellom dei 
«Stille natt, heilage natt.» Med unnatak av ei salme, er dei andre omsett til nynorsk.   
 

Nye julesongar?
Vi som har så mange fine julesongar, treng vi eigentleg nye? Eg syng gjerne dei 
gamle, kjære julesongane. Samtidig er eg blitt glad i fleire av dei nye, dei beste evner 
på ein god måte å relatera den gamle juleforteljinga til vår eiga tid. 

Prøysen
Ein av dei nye julesongane som etter mykje debatt er blitt med i den nye salmeboka, 
er «Nå har vi vaska golvet og vi har børi ved,» Alf Prøysen 1951. Eit sentralt spørs-
mål i debatten har vore kva er ei salme. Eg trur Prøysen ville blitt glad over å få ein 
av sine songar i salmeboka til Den norske kyrkja. Etter mi meining har Prøysen 
evna å formidle sider av juleforteljinga på ein nær og fin måte. Eg ser at vi skal 
syngja denne på julaftan i Onarheim kyrkje på Tysnes. 

Andre nye?
Vi kan nemne «Nå er den hellige time» med tekst av Eivind Skeie. Bjørn Eidsvåg 
si «I en natt så klar og kald» er med, det er og «Djupaste mørker ligg over jord» av 
Arnfinn Haram.

For kyrkje og heim
Vår nye salmebok har undertittel: «For kyrkje og heim». I år er det 44 julaftan-
gudstenester i Sunnhordland (ny rekord!) med fine julesongar. Håper det vert mykje 
god julesong i heimane og, gjerne frå den nye salmeboka.
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I 2013 har vi ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. I 
møta våre med ungdom hentar vi ofte fram dette 
biletet som står saman med andakten. Det passar 
som hand i hanske med juleevangeliet. 
Biletet viser Jesus og den egyptiske munken 
Menas frå ca. år 600. Det blir gjerne kalla «Jesus og 
vennen hans» og heng i dag i Louvre i Paris. 
Ofte når Jesus blir skildra i kunsten er han tydeleg 
større enn menneska som omgir han. Men i dette 
biletet er dei jamlike. Jesus og munken er omtrent 
like høge, og Jesus legg handa si rundt munken 
sine skuldrer. Dei er venner og går vegen saman.
Dette er eit bilete om som fell i god jord hos 
ungdom, fordi det viser venner som bryr seg om 
kvarandre, der den eine ikkje gjer seg stor på den 
andre sin kostnad.  
Jesus vil ikkje vere fjern, men nær. Jesus vil ikkje 
vere eit uløyst mysterium, men ein venn som gir 
seg til kjenne og vil vere den fortrulege følgje-
sveinen gjennom livet vårt. 
Biletet minner oss om Jesu ord i Johannes-
evangeliet: «Eg kallar dykk ikkje tenarar lenger, for 
tenaren veit ikkje kva herren hans gjer.  Eg kallar 
dykk vener, for eg har fortalt dykk alt eg har høyrt 
av Far min». (15,15)
Då Jesus blei fødd og lagd i krubba, blei noko av 
Gud sjølv overgitt i hendene våre. I Jesus kom Gud 
oss så nær som det er mogeleg. Han blei ein av oss, 
ein bror og ein venn.
Ungdom i dag, som ungdom i går, er opptekne 
av vennskap. Mange har nære venner som betyr 
mykje for dei, men mange har også opplevt at 
venner sviktar. Somme veit kanskje ikkje om dei 
har ein verkeleg venn. 
I ungdomsåret 2013 har det vore målet vårt at 
ungdom, og alle andre, skal få høyre at det her og 
no finst ein som alltid og under alle forhold vil 
vere vennen deira, slik han var det for munken 
Menas for mange hundre år sidan. Jesus er ein 
venn som ikkje sviktar og som aldri blir klok av 
skade. 
Kan du sjå at munken skjeglar litt med venstre 
auge? Det er neppe ein glipp frå målaren si side. 
Med eitt auge ser han mot Jesus og med eitt auge 
ser han på vegen som ligg framfor. Slik fortel 

biletet noko om kva det er å vere ein kristen.
Speler Gud ei rolle i livet ditt? Betyr Jesus noko for 
deg? Viss ikkje, er det bra at du les dette og får sjå 
biletet av Jesus og vennen hans. Jesus er vennen 

som aldri gir oss opp, heller ikkje når vi går bort. 
Ville det ikkje vore fint å vere vennen hans? 

Halvor Nordhaug
Biskop i Bjørgvin

Venner for livet?

(C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Hervé Lewandowski

Gudstenester i Sunnhordland prosti i jul og nyttår:

Avskjed med Harald Grønnevik

Organist S. Sørheim og sokneprest H. 
Grønnevik
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3. Skryt av Gud
Luk 1,46–56 

Maria fortel kor fantastisk Gud er. Det 
ho seier, er henta frå ulike deler av Det 
gamle testamentet, og  minner om 
noko Hanna sa mange år tidlegare. 
Hanna var gift, men kunne ikkje få 
born. Ho bad lenge til Gud om å få ein 
son, og Gud gav henne ein gut som ho 
kalla Samuel. Då ho fekk Samuel, takka 
ho Gud og fortalte kor fantastisk han er 
(1 Sam 2) Skryter du av Gud? 

4. Kva heiter barnet?
Luk 1,57–66 

I Israel var det vanleg å kalle opp 
ein son etter faren. Naboane og 
slektningane var samla for å gratulere 
Sakarja og Elisabet, og alle gledde seg 
med dei. Sakarja gjekk rundt utan å 
seie eit ord, men då folk byrja å kalle 
guten Sakarja, fann faren raskt fram ei 
tavle. Kan du hugse kva han skreiv? Kva 
brukte han dei første orda sine på, då 
han fekk stemmen tilbake?  

1. Det Gud har sagt
Les Luk 1,34–38

Maria var jomfru – ho hadde aldri hatt 
sex. Ikkje rart ho undra seg over korleis 
Gud hadde tenkt at ho skulle føde ein 
son. I 1 Mos 1 les vi om då Gud skapte 
heile universet. Korleis gjorde han det? 
Han brukte orda sine. «Då sa Gud: ‘Det 
skal bli lys!’ Og det vart lys» (1 Mos 
1,3). Det Gud seier, det skjer. Gud sa 
at Maria skulle bli gravid, og det var 
nettopp det som skjedde.   

2. Maria og Elisabet
Luk 1,39–45

Korleis kunne Elisabeth vite at Maria 
var gravid? Maria hadde ikkje sagt det 
til nokon, og plutselig ropar gamle 
Elisabet ut heile greia. Gud veit jo alt, 
og nokre gonger får vi vite løyndomar! 
Elisabet visste ikkje at Maria var gravid. 
Men Gud sa det til henne. 
Når Den heilage ande lar deg få vite 
ting du ikkje kunne vite av deg sjølv, 
kallast det kunnskapsord eller profeti. 

W W 
J  D

Vi les frå lukasevangeliet       Skribent: Hilde Joy Vestøl

Tenkjer du at det ville vore betre om Jesus framleis var på jorda, slik at du kunne sjå han? Jesus sa 
at det var betre at han dro til himmelen, for då kunne han sende Den heilage ande til oss. Den kan 
vere alle stader samtidig.  Jesus sa: «Ta imot Den heilage ande!» (Joh 20,22). Du kan seie det til han 
no: «Heilage ande, eg tar imot deg. Lær meg å høyre kva du seier!» (Les meir i Luk 11,11–13)

5. Skryt òg av Gud 
Les Luk 1,67–75

Sakarja var ikkje redd for å skryte av 
Gud. Det han sa var òg henta frå Det 
gamle testamentet. Han snakka om 
Guds redningsplan. Jødane venta på 
at Messias skulle kome og redde dei. 
Når Johannes vart vaksen, skulle han 
«rydde veg for Herren». Han skulle 
seie til folk at Jesus var Messias, den 
redningsmannen som Gud hadde lova. 
Gud hadde ein fantastisk plan.  

6. Framtida
Les Luk 1,76–80

Trur du foreldra dine veit  kva du skal 
bli når du blir stor? Sakarja visste kva 
Johannes skulle bli. Den heilage ande 
kan seie oss ting lenge før dei skjer. 
Etter kvart som Johannes vaks opp, fekk 
han musklar i armar og bein, men det 
står og at han «vart sterk i ånda» (vers 
80). Du kan og bli sterk i ånda, viss du 
fortset å lesa i Guds Ord, snakke med 
Gud og lytte til han. 

LESEPLAN FRÅ 
BARNEBIBEL:
FRA «DEN STORE 
BARNEBIBELEN»

 (DET NORSKE 
BIBELSELSKAP)

Jesus blir født s. 157

De tre kloke kongene s. 163

Jesus i tempelet s. 169

Les bibelverset for veka!

UGLY
51 a) Kvifor var det eit under at 

Elisabet fekk born?

51 b) Kva ville dei andre at 

Elisabet og Sakarja sin son 

skulle heite?

veke 51 

I Sunnhordland er det mange kyrkje-
lydar som har Lys Vaken arrangement 
som ein del av trusopplæringa. Tids-
punktet kan variera noko. Opplegget 
går frå laurdag ettermiddag til sundag 
etter gudstenesta, med overnatting i 
kyrkja. 

I år har vi fått bilete frå fire stader der dei nyleg 
har hatt Lys Vaken: Skånevik, Fitjar, Nysæter og 
Stord.

Skånevik
Trusopplæringsmedarbeidar Astrid Askeland 
Johnsen skriv at i Skånevik kyrkje var det samla 
frivillige medarbeidarar og mange flotte, vakne og 
kjekke 11- åringar frå Etne og Skånevik til ei fin 
helg med leik, song, dans, bibelforteljing og mykje 
meir, det var yrande liv i og rundt kyrkja. Ei av dei 
frivillige var Liv Tungesvik som var pådrivar for å 
få i gong Lys Vaken i Skånevik. Ho feira 80 år på 
fredag og sov på golvet i kyrkja i sovepose på eit 
tynt liggeunderlag. Ein viktig del av Lys Vaken er 
å førebu og ta del i gudstenesta, slik og i Skånevik 
kyrkje 1. sundag i advent. 

Fitjar
Kyrkjelydspedagog Silje Fyllingen seier at dei 
samla 15 flotte born til Lys Vaken. Vi leika, høyrde 
om kyrkja, åt god mat, såg film, om kvelden hadde 
vi godnattsamling der alle borna fekk kvar sin 
Bibel og sist men ikkje minst så sov vi i kyrkja. 
Både vaksne og born hadde ei fantastisk kjekk Lys 
Vaken helg der vi var vakne for å vise omsorg for 
kvarandre og kva Gud vil seie til oss. Sokneprest 
Olav Oma skriv: «Ei strålande helg. Og ei flott 
gudsteneste med stor medverknad frå Lys Vaken 
deltakarane. Svært kjekt.»

Nysæter
Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre skriv: 
«Me hadde ei flott helg. Kl. 19.00 laurdagskveld 
kom det mange spente 11-åringar. Dei hadde med 
seg sovepose og liggeunderlag. No var det deira 
tur til å sove i kyrkja. Først vart me litt kjent med 
kvarandre, etterpå var det stafett. Då blir me og litt 
betre kjent med kvarandre. Engasjementet var stort 
og det skilte ikkje mykje mellom laga. Taco gjorde 
godt etter ein stafett.  Kvelden fortsette med besøk 

av presten. Han fortalte om gudstenesta og kva 
nattverd er. Då klokka nærma seg 23.30 fekk med 
besøk av Kari Bolette Lundal. Ho fortalte frå bibe-
len. Det var ei magisk stemning i kyrkjerommet. 
Og ein god start på natta. Me ynskjer at dei skal 
oppleve at kyrkja er der heile livet og til alle tider. 
Også om natta er kyrkja ein god stad å være. Det 
var ei god stemning heile helga. Blide og fornøyde 
11-åringar var med å laga ei flott gudstenste på 
søndagen.  Dei leste tekstar, tente lys og var med i 
rytmeorkester. I gudstenesta fekk dei ei bok i gåve 
frå Nysæter kyrkjelyd.» 

Stord
Matre seier at det var over 30 11-åringar som kom 
til Lys Vaken i Stord kyrkje. Det var god stemning 
og godt engasjement i konkurransen. Etter å ha 
ønska velkomen, starta me med konkurransar. 
6 lag konkurrerte i ein stafett der ein skulle dabbe 
ball, springe med løk i skei, springe baklengs og gå 
trillebor. Det fortsette med song konkurranse før 
me fekk mat. Me laga langbord i midtgangen, og 
sat på golvet og åt. Nesten litt slik som på Jesu tid. 
Veit ikkje om dei hadde pizza for 2000 år sidan, 
men den smakte iallfall veldig godt den me fekk 
servert. Alle var med å planla og øvde til  guds-
tenesta. Det var mange som ville være med å gjere 
ei oppgåve. Presten kom på besøk og snakka så 
flott om nattverd at han fekk applaus. Heilt på slut-
ten av kvelden hadde me ei kose samling. Alle fant 
teppene sine og fant seg ein god plass å sitte. Dei 
fekk høyre om Samuel i tempelet. Me samla dei i 
grupper og snakka med dei om det dei hadde høyrt 
og korleis dei har det. I Stord kyrkje er det ikkje 
høve til overnatting. Søndag møtte dei klokka ti 
i kyrkja – lys vakne. Dei var med og gjorde guds-
tenesta til ei flott  oppleving.

Lys Vaken

Småbarns-
gudsteneste 
Sveio
Nytt av året i Sveio er songguds-
teneste for dei minste. Sveio små-
barnssong og aspirantkoret i Sveio 
barne-kor song for og med kyrkje-
lyden. Barn frå eitt til tre år i heile 
kommunen var særskilt invitert til 
gudsteneste i Sveio kyrkje. Etterpå 
var det pølser og leik i bedehuset, 
der det gjekk for seg med liv og 
lyst! Gudstenesta og arrangementet 
etterpå var godt besøkt og fleire slike 
vil følgja framover, den første i mars 
2014.

Lys Vaken frå Fitjar kyrkje

Lys Vaken frå Stord kyrkje

Lys Vaken frå Nysæter kyrkje

Lys Vaken frå Skånevik kyrkje
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I samband med kyrkja sitt ungdomsår, 
vart prostidagen i år heilt spesiell: 150 
ungdomar og leiarar i Sunnhordland 
samla til Kick Off samling på Stord laur-
dag 14. september med fokus på arbeid 
for og med unge – ein viktig dag til fel-
lesskap og inspirasjon. 

Biskop Halvor Nordhaug utfordra kyrkja i Bjørgvin 
til å gjera 2013 til eit ungdomsår. Han rådde til at 
vi dette året hadde eit spesielt fokus på ungdom. 
Prostirådet og Prosten i Sunnhordland i lag med 
organisasjonar med arbeid for unge i området, 
inviterte til Kick Off Sunnhordland. Målet for Kick 
Off var: «Samla ungdom, leiarar i ungdomsarbeid 
og andre, t.d. medlemer av råd og utval, til inspi-
rasjonsdag i starten av semesteret.» KRIK, Laget, 
IMS og TenSing bidrog til å gjera dette til ein 
utbytterik dag.

Prostidagen tok til med Kick Off samling i Stord 
kyrkje. Det var flott å møta ungdomar frå heile pro-
stiet i lag med ungdomar frå Estland - frå Sangaste, 
vennskapskyrkelyden til kyrkjelydane på Bømlo. 
Sokneprest Arild Steinsland hadde ein inspire-
rande andakt der han nytta alle U2013-effektane: 
Venner for livet – armbandet, misjonsprosjektet 
som synar at vi og er venner med menneske i 
den tredje verda, U2013 refleksen: vi skal vere lys 
i mørkret, vi deler evangeliet om Jesus verdsens 
lys. Nøkkelbandet: vi har nøkkelen som har opna 
Guds rike for oss. I dåpen, nattverden og i vårt 
eige U2013 Nye testemante kor vi blir kjente med 
han som har opna himmelens dører for oss: Jesus 
Kristus. Gripekrossen hjelper oss å halda fast i Han 
som seier han vil vera venn med oss og bed oss om 
å elska kvarandre og vera venner for livet som det 
står på ryggen til t-skjorta og hettejakka til Ung-
domsåret.

Det var invitert til desse valfrie seminara, for alle 
med interesse i den type arbeid dei driv:

1. KRIK v/distriktsmedarbeidarane Astrid Hausken 
og Elise Hunnes
2. Laget v/ lagsarbeidar Øyvind Fagervoll Sortland
3. TenSing-seminar v/Harald Helland og Camilla 
Iversen
4. IMS v/dagleg leiar Marit H. Ådnanes m.fl.
5. Ung leiar? v/ leirarbeidar/lærar Johannes Olsen 
m.fl.

På prostidagen vart det feira Kick Off - gudsteneste 
i Stord kyrkje der vel 200 fekk ei flott oppleving. 
Mange tok del ved varierte oppgåver, Ten-Sing 
– seminaret song og predikant var sokneprest 
Arnt Johan Vistnes som har vore prosjektleiar for 
biskopen sitt ungdomsår. Det var nattverd, bøn og 
lovsong leia av eit band frå Leirvik bedehus. Etter 
gudstenesta inviterte IUF til kafe på bedehuset.

Vi har fått mange gode tilbakemeldingar på Kick 
Off, mellom anna er det meldt om to nye KRIK-lag!

Fredag 23. august 2013 var 126 spente 
konfirmantar frå Bømlo samla på Leirvik 
klare til årets konfirmanthappening, tur 
med seglskipet Statsraad Lehmkuhl.

Konfirmantane hadde warm-up, bli-kjent-leikar, 
teambuilding og ein matbit før ein skulle mønstre 
på seglskuta. Det var ein strålande seinsommardag 
med over 20 grader, alt låg til rette for eit strålande 
flott konfirmantopplegg og fin tur til Stavanger. 
Heime kunne foreldre og føresette halde seg opp-
datert på konfirmantane si eiga facebookside. 

Klokka nærma seg 22.00 då konfirmantane gruppe-
vis fekk gå om bord i seglskuta. Kvar gruppe hadde 

med seg eminente foreldrevakter som passa på 
og hjelpte til så alt gjekk fint føre seg. Då alle var 
komne om bord, la Lehmkuhl frå land og gjekk ein 
liten halvtimes tid ut i Halsnøyfjorden for å legge 
seg på anker for kvelden. Konfirmantane fekk 
utdelt kvar sine hengekøyer og fekk instruksar på 
korleis ein skulle komme seg oppi og utav køyene. 
Det var nok dei aller færraste som fekk nok timar 
søvn denne natta, og grytidleg laurdag morgon var 
det klart for å heise anker og sette kursen sørover 
mot oljebyen.
 
Ettersom turen var ei transportetappe, var det ikkje 
tid til at konfirmantane fekk prøve seg som mann-
skap, men undervegs fekk dei som ville klatre 
i rigg. Konfirmantane fekk også besøke mann-

skapets opphaldsrom, men det som var 
mest utfordrande var å pakke saman 
hengekøya ein hadde brukt på natta. 
Det skulle sjølvsagt gjerast skikkelig, 
noko som viste seg å vera ei utfordring 
sjølv for konfirmantar frå sjøfartskom-
munen Bømlo.

Ved kaien i Stavanger venta bussa som 
frakta konfirmantane til Tasta kyrkje 
der det var Bibelteater med Sigurd 
Idland som forresten også skal ha 
førestillinga «Bibelen på ein time» i 
Bømlo Kulturhus 28. mars. Etter bibel-
undervisning og konkurranse fekk 
konfirmantane pizza frå den lokale 
Pizzabakeren. Sidan bar det heimover 
med buss med ei stor oppleving rikare i 
bagasjen både for konfirmantar, prestar, 
andre tilsette og mange gode foreldre-
vakter. Takk for ein flott tur!

På facebook finn du fleire bilete. https://
www.facebook.com/Konfirmant-
Bomlo2014 
      
   Trygve Leigland

Stadig fleire kyrkjer i Sunnhordland 
er på facebook, siste tilskot er dei fire 
kyrkjene Lykling, Bømlo, Moster og 
Bremnes som har hatt eigne sider sidan 
oktober i år. 

Stadig fleire brukarar har gjort sitt inntog i det 
velkjente sosiale media, facebook, og stadig fleire 
fangar opp arrangement, nyhende og liknande på 
dette fora. Då er det kjekt å sjå at også kyrkjene tek 
i bruk dette verktøyet for å nå fleire.

Nokre av kyrkjene har oppretta eigne sider der 
det vert lagt ut kunngjeringar som er knytt til 
gudstenester, arrangement i kyrkja og trusopp-
læringstiltak. Andre har oppretta grupper, medan 
enno andre har oppretta sider som berre publiserer 
nyhende om trusopplæringstiltak. Som ein også 
kan lese i denne utgåva av Helg og Yrke, vart face-
book brukt for å halda foreldre og føresette opp-
datert undervegs på konfirmantturen med Stats-
raad Lehmkuhl.

Dersom du er på facebook, søk opp og sjå om du 
finn di lokale kyrkje, lik, og hald deg oppdatert. 

Kyrkjer som no er på facebook er:
Kyrkja på Fitjar (Side)
Kyrkja Stord og Nysæter (Side)
Bremnes Kyrkje (Side)
Lykling Kyrkje (Side)
Bømlo Kyrkje (Side)
Moster Kyrkje (Side)
Trusopplæringstiltak i kyrkjene i Kvinnherad 
(Side)
Kyrkja i Sveio (Gruppe)
Kyrkja i Etne
Konfirmant Bømlo 2014 (Side)

9. november var det duka for 
hardrockkonsert i Bremnes kyrkje. Då 
kom rockebandet Sarepta frå Karmøy 
på besøk. Konserten vart arrangert i 
tilknyting til ungdomsåret i Bjørgvin 
bispedøme. Arrangørane var Brem-
nes Sokneråd i samarbeid med det 
nyoppretta lokallaget Skjærgårds LIVE 
Sunnhordland, konserten var open for 
ungdom i alle aldrar.

Kyrkjelydspedagog Trygve Leigland hadde 
opning der han snakka om at rock også kan vere 
med på å lovprise Gud. Han reklamerte for arbei-
det som vert gjort av organisasjonen Skjærgårds 
som kvar sommar arrangerer ein stor kristen 
musikkfestival for ungdom. Han nemnde også 
at Skjærgårds LIVE driv med lokalarbeid rundt 
om i Noreg, og at ein i framtida ynskjer å få til 
fleire ungdomskonsertar lokalt på Bømlo og i 
Sunnhordland. Mest truleg vert det ny konsert 
i midten av januar, då med gruppa Humming 
People.

Klokka 20.15 entra Sarepta scena. Gutane leverte 
allereie frå starten av og innfridde Leigland sine 
ord om at dette kom til å bli den mest høglydte 
konserten i Bremnes kyrkje dette året. Dei fleste 
av songane var henta frå albumet deira, Smokin’ 
Vineyard. Dei spela også den nye singelen Still 
Awake. Lead gitarist og songskrivar Kristoffer 
Davidsen II leverte fleire fantastiske gitarsoloar 
og tok tidleg turen ned kor-trappa for å få gitar-
soloen så tett på dei frammøtte som mogeleg. 
Vokalisten, med den fantastiske songstemma, 
Mats Pedersen, hadde fleire flotte vitnesbyrd der 
han fortalte kva som var formålet med bandet, 
og kor mykje trua på Jesus betyr for medlem-
mene. Bak ved alterringen fekk trommis Jango 
Nilsen, som forresten har spela fast for artistar 
som Lene Marlin, Elisabeth Andreasson og Sig-
vart Dagsland, fleire gongar hjelp frå konfirman-
tar til å telje opp til samkjøring av bandmedlem-
mene når nye songar skulle setjast i gong.

Det var ei flott og annleis konsertoppleving i 
Bremens kyrkje denne laurdagskvelden. Etterpå 
var store deler av bandet med til Gilje Bedehus 
der dei vart intervjua og framførte sin cover-
versjon av Julie Millers sin song All my tears.

Hardrock-konsert 
i Bremnes kyrkje

Konfirmanttur med 
Statsraad Lehmkuhl

Kyrkjer på facebook

Kick Off 
Sunnhordland
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Ei historisk hending fann stad i Etne 
sundag 1. september. Då vart Etne 
kyrkje vigsla av biskop Halvor Nord-
haug. Det er 285 år sidan sist ei ny 
kyrkje vart vigsla i Etne, og Etne kyrkje 
er ei av tre kyrkjer som vert vigsla i år, 
den einaste i Sør-Noreg.

Reidun Sande skriv slik i «Kyrkjeposten»: Biskop, 
prost, prest og tidlegare sokneprestar leia prose-
sjonen som høgtideleg skreid inn i kyrkja til flott 
orgelmusikk. Det vart ei gripande stund, og mange 
hadde problem med å halda tårene tilbake. Dette 
som me hadde venta på så lenge, var endeleg ein 
realitet. Nesten uverkeleg. Ei fullsett kyrkje (484 
stolar!) deltok i salmesong så taket mest letta, ei 
fantastisk oppleving. Barn var forsongarar ved inn-
gangssalma og ungdomar frå kyrkjelyden tok del 
med musikk og song. Biskopen heldt ein tale full 
av lovord både om kyrkja og alt arbeidet som har 
vore lagt ned. Biskopen syns kyrkja minna om ei 
borg. Ei borg der folk skal kunne finna livd og vern 
i livets mange ulike fasar og utfordringar.

Kyrkjekaffi og helsingar
Etter eit godt måltid mat, var det tid for mange 
helsingar, takketalar og nøkkeloverlevering. 
Arkitekt, byggjenemnd, byggeleiar, dugnadsgjeng, 
sokneprest og mange fleire fekk ros for vel utført 
arbeid og for stor innsats gjennom mange år for å 
få prosjektet vel i hamn. Ordførar Sigve Sørheim 
var imponert over det nye kyrkjebygget og la til at 
han var glad for å vera ordførar i ei bygd med slik 
ei dugnadsånd. Soknerådsleiar Pål Baustad fekk 
overrekt den symbolske nøkkelen til Etne kyrkja 
og gav uttrykk for at det no var viktig å fylla kyrkja 
med folk og aktivitetar.

Prost Svein Arne Theodorsen kom med denne hel-
singa: Til lukke med Etne kyrkje!
«Dette er dagen som Herren har gjort. Lat oss jubla 

og gleda oss no.» (Sal 118,24) I dag er det til for 
jubel og glede: Det er sundag, oppstodedagen, Jesus 
lever! Det er gudsteneste, takk til alle for ei flott 
gudsteneste i lag! Det er kyrkjevigsling, varm takk 
til biskopen som kom og vigsla Etne kyrkje!
Dette er dagen!
I 12 år har eg vore prost her. Om lag annan kvar 
gong eg møtte sokneprest Jens Olav Mæland var 
ny kyrkje tema. Mest kvar gong eg har møtt felles-
rådsleiar Harald Lindevik har ny kyrkje vore tema, 
same tema har vore med i møta med ulike repre-
sentantar frå Etne kommune.
I den siste tida har det vore mange viktige samtalar 
om Etne kyrkje med den nye soknepresten – Per 
Hjemdal. No kan vi alle gled oss over den nye 
kyrkja.
Lat oss jubla og gleda oss, djupt takksame til alle 
som har vore med på mange ulike vis.
Saman i kyrkja i tenlege lokalar.
Saman – flott oppleving i dag. Eg måtte svelgje eit 
par gonger ekstra når vi kom inn i prosesjonen, 
fullsett kyrkje med folk i alle aldrar.
Saman i kyrkja – ein god stad der himmel og jord 
møtast. 
I tenlege lokalar – det har de fått her i Etne, til 
gudsteneste, til trusopplæring, til fellesskap. Eg har 
merka meg at her er det eit lite prestesakristi og eit 
stort og godt kjøken. Her er tenlege lokalar til fel-
lesskap på mange plan.

Look to Etne!
Her er mykje som gjev grunn til å sjå til Etne, både 
historisk og aktuelt, De gjere det i Etne!
- Ny tenleg kyrkje med god plass for born og unge, 
bygd rimeleg med god økonomistyring.
- Samarbeid kyrkje – bedehus; motstraums, med 
gode røter - som sekretær Bjarne Eide i Indremisjo-
nen: Der kyrkja og bedehuset samarbeider, der når 
Guds rike lengst. Og med gode erfaringar, slik vil vi 
framleis gjere det i Sunnhordland!
Sjå til Etne:
- kyrkjeverjene i prostiet kjem saman her i kyrkja 
om fjorten dagar

- om tre veker kjem alle prestane i prostiet
- besøk i den nye kyrkja må vere eit godt reisemål 
for ulike lag som eldrelag, kvinnelag, kor, etc.
- eg rår til at Samarbeidsrådet for Sunnhordland 
snart legg eit møte her, eg kjem gjerne tilbake!

Markering og fest i 5 dagar!
Programmet for vigslingshelga var variert tilpassa 
ulike aldersgrupper. Torsdag ettermiddag var det 
fest for dei godt vaksne. Fredag var det born og dei 
unge sin tur med eit forrykande show med tryl-
lekunstnar og høve til å male soknepresten sin bil. 
Laurdag var det familiedag med variert program, 
på alle samlingane var det god mat, og høve til å 
gje pengar til den nye kyrkja. Måndagskvelden var 
det nytt arrangement, då inviterte kyrkja til Skal-
kefestgudstenste med gode kaker servert på kyrkje-
torget og tid til mang ein god drøs. 

Ei flott vigslingshelg er over, og folk held fram med 
å koma til Etne kyrkje. Ved ei gudsteneste i novem-
ber knytt til trusopplæringa var kyrkja igjen full-
sett. Neste høve ti å fylle kyrkja er julaftan!

Førde kyrkje sitt 75-årsjubileum vart 
feira med festgudsteneste og jubileums-
fest sundag 10. november.

Til jubileet var det laga eit jubileumsskrift som vart 
gjeve gratis til alle husstandane i soknet. «Førde 
kyrkje 75 år» er forfatta av Gunnar Salomonsen, 
prost emeritus og tidlegare sokneprest i Sveio. Foto 
og lay-out arbeidet er utført at sokneprest Arild 
Steinsland. Det er blitt eit fint og informativt hefte.

Rehabilitering
I samband med jubileet er det utført eit omfat-
tande rehabiliteringsarbeid. Inne er det blitt nytt 
fint og praktisk kjøken. Utvendig er alle dørene 
rehabiliterte og takrenner er nye. Råte panel er 
skifta og taket er reparert. I tillegg er hovudtrappa 
reparert og skråninga mot nord dekorert med rul-
lestein. Saman med nye steinkantar, ny fiberduk og 
ny singel har kyrkja fått eit fint uteområde.

Stor innsats frå bygdefolket
Sveio kommune gav 100.000 kroner som tilskot, 
bygdefolket har gjeve om lag 150.000. I tillegg har 
om lag 50 personer vore med i eit omfattande dug-
nadsarbeid.

Festgudsteneste
Førde kyrkje var fullsett til festgudstenesta. Vale-
strand og Førde barnekor song, organist var Ingrid 
Furdal og Inger Lise Salomonsen gjorde teneste 
som klokkar. Liturgar var Arild Steinsland og 
Gunnar Salomonsen og prost Svein Arne 
Theodorsen heldt preika.

Jubileumsfest
Etter gudstenesta vart alle invitert til jubileums-
fest på Førde samfunnshus med middag og stort 
kakebord. Arild Steinsland leia festen og det var 
mellom anna helsingar av ordførar Ruth Eriksen, 
kyrkjeverje Eva Birkeland, dugnadsleiar Hjalmar 
Lokna og prosten.

Kyrkjevigsling 
i Etne

Den lange og imponerande innsatsen 
for å gjera 100-åringen Fjæra kapell 
ferdig til fest blei avslutta med to 
dagars grundig feiring.
 
Fjæra og Fjorden er einaste staden eg veit som 
innimellom kan visa til meir enn 100 % fram-
møte i kyrkjelivet. Det kjem sjølvsagt av at utflytte 
fjordafolk er sterkt knytte til bygdene og kyrkja og 
vender heim til høgtider og særlege hendingar. Slik 
også denne gongen. Laurdag 19. oktober heldt me 
kyrkje- og bygdakveld på idrettshuset. I ein fullsett 
sal fekk me høyra Oddny Irene Miljeteig sin tale 
om Gudstru mellom bratte fjell, eit høgdepunkt 
under feiringa, fylgd av Leif Andenes si teologiske 
fortolking av fjordalandskapet då han fortalde og 
les dikt om Allvaldsnuten. 

Anne Grethe Rullestad og Jon Arne Markhus 
sto for storarta musikalske innslag og Lars Eirik 
Tjeldflåt fortalde slåser frå Fjorden. Marit Karin 
Markhus las prologen ho skreiv då kyrkja var 75 år 
og allsong med Åkrafjordsongen og Fjærasongen 
høyrer til.  Midt oppi alt dette serverte lokale folk 
og Skånevik sokneråd oss betasuppe og marsipan-
kake med kaffi. Prosten avslutta samveret før me 
retta oss inn mot gudstenesta neste morgon ved å 
syngja Grundtvigverset ”Vi er Guds hus og kirke 
nu, bygget av levende stener - - - - ”

Hovudfeiringa  i det nyrestaurerte kyrkjerommet 
søndag 20. oktober blei leia av prost Svein Arne 
Theodorsen og dei lokale prestane. Organist 
Solveig Sørheim, Anne Grethe Rullestad og 
Skånevik kyrkjekor sto for det musikalske og 
mange tidlegare prestar hadde funne vegen tilbake. 
Det hadde og Vigbjørn Matre, den einaste som er 
prestevigd i kapellet. Men viktigast av alt fylde 
folket kyrkja til siste plass og vel så det. Om lag 
150 feira jubileumsgudsteneste for kyrkja si. Det 
vitnar om Gudstru mellom bratte fjell.
Idrettshuset var klargjort til meir fest og me heldt 
kyrkjekaffi med kaffi og nye kaker. Etne sokneråd 
var servitørar denne gongen. Mange helsingar og 
minner blei borne fram, og Olav Markhus fortalde 
og song salmen ”Det er makt i de foldede hender”.
Eg er sikker på at mange ser med glede og takk-
semd tilbake på ei stor helg. Og så ser me framover 
til mange gode møte i det gamle, og nye huset. 

Harald Grønnevik

Glad stemning etter jubileumsgudstenesta. Frå venstre i den 
oppstilte flokken: Organist Solveig Sørheim og prestane 
Harald Grønnevik, Asbjørn Salte, prost Svein Arne Theodor-
sen, Vigbjørn Matre, Harald Eintveit, Per Hjemdal, Kirsten 
Olsen og Jens Olav Mæland.               Foto: Torbjørg Grønnevik

Fest i Fjæra

Førde kyrkje 75 år

Tryllekunstnar Ruben Gazki i aksjon. Foto: Dag Kjær Smemo Foto: Dag Kjær Smemo

Etne kyrkje vart vigsla av biskop Halvor Nordhaug sundag 1. september.    Foto: Dag Kjær Smemo

Ei fullsatt Førde kyrkje under festgudstenesta då 75 års-jubileumet vart feira.                       Fotograf: Gunvor Steinsland
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Laurdag 7. desember vart Stord kyrkelyd sin 
stall opna på torget på Leirvik, og dette året 
med flott  musikk av Langeland skulekorps. 
Dei mange frammøtte tok del i songen og fekk 
servert gløgg. Opnar i kyrkja sitt ungdomsår 
var lærarstudent Margrete Lauksund, ein aktiv 
ungdom frå Sagvåg med leiarerfaring både frå 
kyrkje og samfunn.

Margrete sa mellom anna: Jula er ei herleg tid! Å sjå 
snøen, dei fine julelysa og ha levande lys heime i stova 
med familien. Det likar eg best, lysa, og sitje i sofaen og 
lesa gode bøker og sjå på gode filmar. Eg har ikkje hatt 
så mykje tid til dette, for eg er midt i eksamenstida mi, 
men 20. desember skal eg lena meg tilbake og sjå filmar 
og lese dei bøkene eg vel sjølv.
Advent er ei forberedelsestid til jul, venta på å feira at 
Jesus vart født. Ingen klarar å tenkje på dette heile tida. 
Mange tenker på pakkane som skal kjøpast eller lagast, 
kor me skal vera i jula og prøve å få med seg mest 
mogleg av det som skjer rundt om kring. Alt dette sam-
stundes. Derfor er det godt å stoppe opp og sjå på denne 
flotte stallen, reflektere over kva jula eigentleg handlar 
om. 
Jula handlar om nestekjærleik; å tenkje på andre, men 
også på seg sjølv. Det handlar om å tenkje utanfor bobla 
våras, tenkje på kor godt me har det. Å tenkje på dei 
som kvir seg til jul av forskjellige grunnar; kanskje 

nokon ungar har det vondt i heimen? Kanskje nokon 
ikkje har familie i det heile? Kan me gjera noko for dei? 
Eg las om ei eldre dame som hadde annonsert i avisa at 
ho etterlyste nokon som kunne vera med ho i juletida. 
Eg synest me skal tenkje litt på dei også, kanskje nokon 
her er ein slik person eller familie som ikkje har noko 
imot å vera med i besøkstenesta som kyrkja arrangerer? 
Eg tenkjer ikkje berre i juletida, men heile året; det er 
fleire som føler seg aleine. Unge og eldre, av heilt for-
skjellige grunnar. Nokon føler seg ekstra einsame på 
denne tida, for mange handlar jula om vener og fami-
liar. Me skal kosa oss med familien våras. Men me bør 
ha augo opne for dei som ikkje kosar seg på denne tida. 
Eg meiner at denne tida er tida for å slappe av og gjera 
det ein vil. Eg har ikkje familie for meg sjølve, og veit 
ikkje kor stressandes det er for dei på denne tida. Så 
eg seier til dykk som ikkje har familie; me får nyta tida 
medan me kan. Og til dykk med familie; prøv å slappe 
av.  
Jula handlar mykje om pakkar, finne dei riktige. Eg trur 
at mange er som meg at dei blir veldig glad for å ”berre” 
få Freias mjølkesjokolade, lakris og julebrus! Mange 
blir glade for å få heimelaga presangar, strikka vottar, 
gåvekort på heimelaga kaker. Mitt poeng er: denne tida 
handlar om å vera med kvarandre fordi me vil det, og 
å gi presangar fordi me vil det, og ikkje fordi me må. 
Dette fordi denne tida handlar om feiring og nestekjær-
leik. Å visa familien og venane våras at me er glad i dei. 
Og kanskje gi ei oppmuntring til dei som ikkje likar jula 
fordi dei føler seg einsame. 

Har du lyst å bli med på ein tur til Jesu heimland med særleg 
fokus på møte med kristne kyrkjelydar og lytte til deira livsvilkår?
 

For tre år sidan fekk eg vere med på ein slik tur og det var ei 
lærerik erfaring og ei stor oppleving. Våren 2014 er det planlagt 
ein tilsvarande tur der eg vil vere med som reiseleiar saman med 
Jens Olav Mæland (tidlegare sokneprest i Etne og forfattar av boka: 
Glemt av sine egne. Rapport frå de kristnes situasjon i Det hellige land.)
 

Ynskjer du meir opplysningar og program  
kan du ta kontakt med meg.  

Jan Ove Totland, Tlf. 90 57 11 95
jan.ove.totland@kvinnherad.kommune.no
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Kontakt med “Levande steinar”
4. - 14. april 2014

Tematur til Det Heilage Landet 
Møte med kristne kyrkjelydar,  
institusjonar og leiarar i Israel  
og Dei palestinske områda

Kjære adle saman! Fjæra kapell eitt hundre år. Ikkje 
eldre enn at både mamma og pappa var fødde då kyrkja 
stod ferdig her på flata nedom fjordens brattaste fjell, 
men gammal nok til at bestemor Anna Miljeteig fødd 
Eikemo er gravlagd i Åkra, ho døydde i barsel i 1914. 
Kapellet – allemanns- og allekvinns eige, ein heim for 
det heilage, for glede og sorg og trøyst og oppmuntring, 
i stille og storm. 
I kveld er me samla fjordafolk i fleire generasjonar, 
fastbuande og utflytte, adle med ei tilknyting til fjorden 
og til kapellet. Eg seier kyrkja frå no av. For det var til 
kyrkje me sa me skulle då me vart med kyrkjeskyssen 
inn fjorden og heimatt etterpå. I min barndom var det 
framleis slik at fjorden batt saman og ikkje skilde, og det 
var før velstanden gjorde motorbåtar til allemannseige 
og privatiserte kyrkjeskyssen og gjorde kyrkjeferda til ei 
privat handling.
Kyrkja her på Fjæra kjenner mange av oss betre enn me 
kjenner oss sjølve, i alle fall i dei livets augneblenkar når 
me er mest hudlause, når hjarta logar av forelsking og 
kjærleik eller kjennest knust av sorg og saknad. Eller når 
me ei stille stund opplever oss tett på Vårherre og får 
styrke frå ein stad me ikkje kan forklara, men som me 
vel veit kor kjem frå likevel. 
Gudstru blant bratte fjell er tittelen eg har fått. For meg 
er trua røtt i «dei villbratte høgfjell som blånar med snø 
på den glitrande tind», slik Åkrafjordsongen formulerer 
det – og så «dei femnande djup» i fjorden som fossane 
stuper i, og Långfoss aller mest og lengst; dette 
Vårherres storverk i fjorden som er i ferd med å gjera 
både foss og fjord verdskjende og turistmål.

Eg har ikkje alltid visst at eg trudde. Men eg veit ikkje 
om eg nokosinne har trudd at eg ikkje har trudd. For 
fjorden og fjella krev i grunnen at ein har ei tru i dei 
store spørsmål. Og eg har aldri fått meg til ikkje å tru, 
korkje på Gud eller Jesus. Tvilt har eg nok, og spesielt i 
dei åra i livet når me faldar oss ut, veit svar på nesten 
alt og kjenner at livet berre ligg framfor oss til å erobra 
og ta for seg av. Men når eg står heime i stoveglaset på 
Tøsse og ser ut over fjorden i storm eller stille, då vert 
eg mint om at menneskje er lite og skaparverket stort 
og mektig! Tunet på Tøsse ein sommardag er fredeleg og 
kjennest mest som ein katedral. Då kjenner eg på at viss 
nokon vil ha seg ein samtale i ro og fred og helgedom 
med Vårherre, då må dei koma over fjorden til tunet på 
Tøsse, få seg ein kaffikopp og sitja heilt stille i lag med 
meg, eller for seg sjølv, og snakka med Vårherre. For då 
er han nær. Skulle nokon likevel vera i tvil, får dei setja 
seg og sjå ned på fjorden som kan liggja flat som eit 
stovegolv. Då er det plent uråd, kjenner eg for min del, 
å fornekta sin Gud. Og når havhesten kastar seg rundt 
på fjorden ein sommardag som eigentleg var stille, eller 
når fjorden ein haustdag står i eit oske rok, då vert me 
minte om at me rår ikkje med naturkreftene om me er 
aldri så avanserte og teknologioptimistiske. 

Å tru er ikkje noko ein einast gjer til søndags eller i lag 
med andre som trur. Sjølv om me somme gonger kjen-
ner det meir enn andre gonger. Trua mi har eg heile 
tida. For meg er det slik at når eg lurer på trua, då stiller 
eg meg eitt spørsmål: Om du no får ein revolver mot 
tinninga og fylgjande spørsmål: Er du kristen – kva 
svarer du då? Då er svaret klart. Det er det eg lever etter, 
når eg tenkjer at eg er altfor skrøpeleg kristen, går for 
lite i kyrkja, les for lite i Bibelen og brukar for lite tid 
på det åndelege: kva er svaret ditt Oddny Irene, når det 
verkeleg kjem til stykket? «Når det kjem til stykket», 
seier Olav H. Hauge,» er det så lite som skal til, og det 
vesle har hjarta alltid visst». Ikkje sikkert at det kjennest  
så lite, eller om det er lite, treng det ikkje vera enkelt. 
For det handlar om kjernen, det grunnleggjande – når 
det kjem til stykket. Når forestillingar og orsakingar 
og forklaringar og bortforklaringar er skrelte vekk, kva 
kjenner me då, innerst i sjelen – som Ole Paus kom til 
å skriva det? Innerst i sjelen, i det vesle, eller kanskje 
store, som hjarta alltid har visst, der bur trua mi. 
Å tru er ei privatsak? Ikkje i den forstand at ein ikkje 
skal snakka om det – eller plaga andre med det. Eg skal 
alldeles ikkje påberopa meg å vera nokon aktiv forkyn-
nar, men eg teier ikkje still om at eg trur – ikkje om det 
heller. Slett ikkje om det. Sjølv om det er overraskande 
for mange at den høgmælte prototypen på ei SV-kjering  
knepper hendene og bøyer hovudet for sin Gud  - når 
det kjem til stykket. Og før det også. Gjerne mange 
gonger før det verkeleg kjem til stykket.  

Å tru høyrer til det åndelege regiment – og politikk, som 
eg driv med til kvardags, til det verdslege. Det er å hugsa 
å gje keisaren det som keisarens er og Gud det som 
Guds er. Det viktige i så måte, tenkjer eg, at til kvardags 
skal ikkje eg slå andre politikarar i hovudet med at dei 
fører ukristeleg politikk – men du verda så freistande 
det kan vera – og i somme slike stunder skjønar eg godt 
den med «før oss ikkje ut i freisting» - det har heitt «ut 
i freisting» på nynorsk og « inn i fristelse» på bokmål – 
nynorsken er best til Fadervårs bruk også, spør du meg. 
Og det er altså ikkje rett at Vårherre talte riksmål! Jesus 
heldt seg blant fiskarar og folk flest – blant arameiske 
dialektbrukarar. Slike som Ivar Aasen fleirfaldige hun-
dreår seinare bygde eit skriftspråk på talemålet til i 
landet høgt oppe mot nord. Han fyller forresten 200 år i 
år, Ivar Aasen. I år, 100 år eldre enn kyrkja på Fjæra. 

Kristendommen på retur i Noreg? I alle fall or kvar-
dagen. Sekulariseringa skuldast ikkje fyrst og fremst 
innvandring av menneske som vedkjenner seg til islam. 
Det er ikkje dei som ikkje vil ha kyrkjebesøk og jule-
spel med Jesusbarnet før jul. Det skal vi hugsa. Vi må 
ha respekt for kvarandre si tru og kanskje leggja oss 
på minnet at vi er Abrahams born, både vi og dei som 
vedkjenner seg til jødedommen og dei som vedkjenner 
seg til islam. Men alle må vi hugsa å gje keisaren det 
som keisarens er og ha respekt for at det skal finnast eit 
felles-verdsleg regiment. Men eg vil ikkje ha ei offentleg-
heit som er reinska for religion. Eg kjenner eg vert redd 
når eg høyrer kva intensitet somme legg i omgrepet at 
«religion er ei privatsak.» For eg meiner at forkynning 
høyrer heime i det offentlege rom. Eg var i fjor på besøk 
hos ei pastorsamling av fri-kyrkjelydar i Bergen, og eg 
høyrde brått meg sjølv formana dei om å visa fram Jesus 
meir i det offentlege rom – med lovsong og forkynning 
– på gata.  Det var no lettvint for meg, sjølvsagt, eller? 
Eg har ei flammande tru på at demokratiet sitt adels-
merkje er meiningsbryting i det opne og offentlege rom. 
Å tru kostar lite i Noreg i dag. Når det kjem til stykket, 
meiner eg at i eit velutvikla, robust demokrati har tru 
og religion sin sjølvsagde plass i samfunnsdebatten. Det 
handlar om moral og etikk også, og ingen må fortelja 
meg at ikkje tru i og religion har viktige ting å tilføra 
moral og etikk i samfunnet. Det er så enkelt som dei ti 
bod og Luthers vetle katekisme. Ikkje noka overbyråkra-
tisering i det. Og så kjærleiken – og nåden! Heller ikkje 
særleg byråkratiske, korkje i form eller innhald!

Eg er vaksen opp med kristendommen som heilt natur-
leg, som ein del av kvardagen, som ein del av søndagen. 
I Eikemogrenda hadde me ikkje bedehus, men skule-
stova har alltid gjort sin misjon som bedehuslokale attåt 
å vera skulestove. Kyrkja, bedehuset og skulestova: eitt 
og det same. Til skulestova gjekk eg på møte som små-
jente, i midten mellom mamma og pappa og med små 
nevar  trygt i deira. Det var ikkje alltid at emissærane 
tenkte like godt på at småborn har livleg fantasi og 
sarte hjarte når dei med brei pensel måla fram endetid 
og helvetes pinsler. Eg hugsar spesielt ein gong, ein 
eldre emissær med ein kraftig hårmanke som ein glorie 

kring hovudet. Ein vakker mann, med gode talegåver 
og kraftig røyst som heldt møte ein vinterkveld. Eg vart 
vitskremd. Det var pappa og eg som var på møte den 
kvelden, og eg hugsar eg sette meg så tett inntil pappa 
som eg berre kunne, og tenkte på at når møtet var over, 
då skulle han og eg gå nedatt til Tøsse under ein stjer-
neklår himmel. Det skulla knaka under skosolane våre 
og gnistra i snøkrystallar, og eg skulle sjå opp like til 
Mjølkevegen og vita at over der, einkvan staden, der sat 
Vårherre med langt kvitt skjegg og passa på at me kom 
oss velberga dei to og ein halv kilometrane heim. Og 
dommedag og helvete skulle kjennast fjernare og ikkje 
så farleg - for Vårherre forvalta jo både nåde og tilgje-
ving og hadde attpåtil sendt sonen sin til å døy for oss 
slik at vi skulle kunna få fred  og evig liv.

I min barndom var dei store hendingar knytte til kris-
tenliv og kyrkje. Det var juletrefestar og basarar og altså 
møte. Etterkvart vart det sommarleirar på Lundaneset 
og Brandøy. Sundagsskule var Eikemogrenda for liten 
til, eg var i sundagsskule eit par gongar på Markhus. Det 
var bryllaup og gravferder. Det var «Sjå dagen sprett i 
austerætt, han livet opp vil yngja» når skulen starta og 
«Fager kveldsol smiler» når skuledagen var slutt og vi 
skulle gå heimatt. Og mon song me ikkje for maten i 
matfriminuttet også? Salmevers pugga me. I dag kan 
me vår kristne kulturarv – tonesett og på kunstnarleg 
rim. Og Sangboken var flittig brukt, også på kvin-
neforeininga der konene broderte dei vakraste dukar 
til den årvisse basaren på Kristi Himmelferdsdag. Nr 
709 – «Han tek ikkje glansen av livet»; Trygve Bjerkr-
eim kunne både sin bibel og sin vestlandsfjord: «Han 
hjelper i brattaste bakkar og stydjer når vegen vert 
smal» »Han fører deg frelst over fjorden - heilt fram 
til den himmelske strand» -  eg hugsar eg lurte på om 
det kunne vera i ein båt om lag som den Olav Djuve 
hadde.» Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra 
båten i land.» Jo då, brottsjøar veit me vel kva er. Og me 
veit at fjorden gjev og fjorden tek. Fjorden gjev grøde, 
men fjorden tek også, til og med liv. Det har fjorden 
gjort til alle tider. Det trur eg har gjeve fjordens folk eit 
naturleg og audmjukt tilhøve til liv og død. Og eg seier 
audmjukt. Ekte audmjukt og ikkje til eit slags inkje-
seiande mantra som mine politikarkollegaer og andre 
for lengst har gjort det til. Livet er ei gåve, ei kjenslevar 
gåve. Det einaste sikre me veit om livet, er at i enden på 
det er døden. Døden er like naturleg som livet, om enn 
ein sorgfull utgang.  Men det moderne samfunnet har 
framandgjort livets utgang, og menneskets krav til den 
moderne medisin minner svært mykje om eit krav om 
å oppheva døden. Eg kjenner på at det ber gale av stad, 
i alle fall i eit postmoderne samfunn der all tru og mei-
ning skal vera like gode og der menneskets feilbarlighet 
har måtta vika for menneskets uendelege rettigheter til 
å leva så godt som evig på jorda. Det er ikkje eldrebylgja 
som er vår tids fremste utfordring (utanom klimaet), 
det er det moderne mennesket her i oljelandet (ikkje på 
Oljeberget) si overtyding om at vi er så godt som udø-
delege. Feilar det oss noko, har me rett til å bli friske, og 
vert me ikkje det, skal me saksøkja dei som ikkje gjorde 
oss friske. Døyr me likevel, saksøkjer me nesten frå det 
hinsidige, i eit paradis der det er rikeleg tilgang på dei 
beste advokatar, gratis! Mi frykt er at me ikkje lenger 
er audmjuke, i alle fall ikkje nok, over å vera menneske 
og del av eit Skaparverk som krev at me ikkje berre nyt 
i augneblinken, men ser framover like til dommedags 
ettermiddag – og ikkje lit på at Vårherre ordnar opp for 
vår eskapadar med Skaparverket. Legg merke til når 
Knut Arild Hareide snakkar om Skaparverket, til ære-
frykta han har i stemma. Me skal ha ærefrykt i stemma 
når me snakkar om Skaparverket. Og dei som ikkje trur 
at Skaparverket er Skaparverket, dei burde forsyne meg 
ha endå større ærefrykt både i røyst og handling når det 
gjeld den naturen me herjar så altfor omsynslaust med, 
me som er sette til å underleggja oss jorda. Men me har 
ikkje fått fullmakt til å øydeleggja! Og naturen viser oss 
endeleg fåresignala. Heilt inn i fjorden kjem ekstrem-
veret. Me vert endeleg minte på at me ikkje må herja 
med Skaparverket! 

Men gløymer me å vera audmjuke, forsvinn også evna 
til å forsona seg med det uunngåelege. Den som er 
vaksen opp med hund og katt og sau og geit og kyr og 
grisar, veit korleis det er fatt med liv og død. Sjølv om 
ein kan vera litt usikker når det gjeld geita og forståinga 
for det uunngåelege, i alle fall når det kjem til tyngde-

krafta. I geita har Vårherre ein skapnad som utfor-
drar uinntakelege bergskorter og som beiter frimodig 
der sauene lengtande skodar opp til det freistande 
graset som alltid er grønast i bergskorta, ikkje berre 
på hi sida av gjerdet. Og der sauen går seg fast og 
kan liknast med mennesket som også går seg fast, 
der hoppar og sprett geita og kan gje oss tru og von 
om at det er mogleg å prøva seg på det umoglege. 
Men sidan me ikkje er geiter, me menneskje, må me 
ha  ein viss audmjukskap – og ta med bergingstau. 
Som  når ein er mørkeredd og skal heim om kvelden. 
«Alltid freidig når du går, veier Gud tør kjenne.» Aller 
tryggast sjølvsagt: «Aldri redd for mørkets makt, 
stjernene vil lyse.» Det var beste barndomsveninne 
Liv som lærte meg at å syngja desse versa hjelpte 
mot mørkekredsle. Det var langt mellom Tøsse og 
Eikemo når mørkret seig på. Liv fylgde halvveges, så 
sa me ha det, og så gjekk me det snaraste me kunne 
kvar vår veg, medan me song av full hals: «Aldri 
redd for mørkets makt..». Hugs at dette var lenge før 
mobiltele-fonen si tid. Og eg er heilt sikker på at Vår-
herre såg ned på småjentene med ein forståingsfull 
smil og fylgde kvar av oss heilt heim. Det er det det 
handlar om, i grunnen, med å vera trygg i trua: me 
skal bli fylgde heilt heim og sleppa å vera mørkredde 
og vita at det er lyst og lunt og fyrt med bjørkeved 
i Vårherres hus. Kanskje har han brødskive med 
sukker på også, slik eg lurte på om mamma visste då 
eg var liten, fin skive med sukker på. Jo, ho trudde 
nok at Vårherre serverte det i sin himmel. Heldigvis, 
for barnetrua. For i paradiset må dei ha det beste – i 
Vårherres bestestova.

I Åkrafjorden, blant fjord og fjell, har våre forfedrar 
og formødrer funne utkome. Vårherre har syrgt for 
fisken i fjorden og for at det var akkurat store nok 
glenner mellom fjell, berg og steinrøysar til at 
bureisarar kunne rydja seg gard til bøar og åkrar. I 
fjorden har folk måtta hjelptest åt når ein manns og 
ei kvinnes kraft vart for liten. I Åkrafjorden også har 
Vårherre gjeve mennesket vårt største utfordring: å 
vera menneske, medmenneske og forvalta Skapar-
verket. Livet i fjorden har like fram til dei seinare 
tiår vore eit liv i hardt arbeid og nøysemd: «Kringom 
steinar og brattlendte lier ligg den heim våre fedre 
oss gav, som i slit og i skiftande tider, me i kjærleik 
vil halda ut av» (Åkrafjordsongen). I kjærleik, som 
Paulus seier er det største av alt, i kjærleik. Og då 
snakka vel Paulus apostolisk, veit eg. Fjorden er liten, 
men like fullt eit stykkje av verda. Til sjuande og sist 
bur me alle i eit lite lokalsamfunn: «It takes av village 
to raise a child,» sa Hillary Clinton og snakka nesten 
apostolisk, og i alle fall om Fjæra og Tøsse og Mark-
hus og Eikemo og Rullestad og Rafdal og Bjelland og 
Eintveit og Flåto og Skålnes og Kvanndal og Kalvik. 
Ho visste det gjerne ikkje sjølv, men slik er det når 
ein snakkar nesten apostolisk.
Me har mykje å takka fjorden for. Somme gonger ten-
kjer eg at eg har alt å takka fjorden for. Og mamma 
og pappa. Ja, og Vårherre sjølvsagt. Han er sjølvsagd, 
i Fonna, fjella, fjorden, liene, slåtteteigane, grendene. 
Så det er berre ein ting som er pussig: At Åkerfjorden 
ikkje er  nemnd særskilt i Skapelsesberetninga. Kan-
skje ligg det einkvan staden ein papyrusrull med  den 
aller mest autoritative 1. Mosebok der Åkerfjorden, 
spesielt den inste delen, har sin rettkomne plass? Eg 
trur uansett Vårherre veit både om fjorden og folket, 
og den sterke trua fjorden og folket har gjeve sine 
etterkomarar i fødsels- og dåpsgåve.

For me veit kva det er å tru og at Vårherre høyrer 
med. Når stjernehimmelen kvelvar seg over fjor-
den ein haustkveld, og månen speglar seg som det 
pure sølv i fjorden, då kjenner me at ein treng ikkje 
byggja ein katedral når ein lever i ein. Eldsteson Ola 
kom heim frå Oman og hadde overnatta under open 
himmel på stranda – det skulle vera ei nærast over-
naturleg oppleving, reklamerer reiselivet i Oman 
med. «Jo, det var jo fint, sa Ola, men eg hadde faktisk 
sett finere stjernehimmel før: på Tøsse.» I Åkerfjord-
katedralen, Tøsse er vel eit sideskip i den katedralen. 
Men om ein lever i Vårherres katedral, er det godt å 
ha ei kyrkje på Fjæra, eit kyrkje med kyrkjehus som 
høgtidar 100 år i teneste for Vårherre og sitt folk og 
som me kan tileigna siste verset i Åkrafjordsongen: 
«Ja, her bur det eit folk som vil verna
om den heim du Vår Herre oss gav   
og til slutt me ein gong vil så gjerne    
få ein heim i den evige stad.»
Lukka til med 100 års jubileet!

Oddny Irene Miljeteig

Gudstru blant bratte fjell

Oddny Irene Miljeteig                           

Opning av julestallen
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Det skjedde svære ting i dei dagane…
- Det er svære ting, seier Kjetil Hestad 
og prøver å setje ord på kva jula tyder 
for han. Orda vert så lett store og svul-
stige, eller for små. «Nei det er svære 
ting: at eit barn vart fødd inn i verda 
med eit slikt oppdrag hengande over 
seg», seier den gode Tysnes-ordføraren 
med ettertanke i blikket medan årets 
juleintervju går mot slutten…

Vi har prata saman om laust og fast, mest fast, i 
halv annan times tid. Det er førjulstid på ordførar-
kontoret og tid for juleintervju med ein av dei som 
sit med særskild ansvar i samfunnet. Ute piskar 
vind og sludd mot vindauge. Eit pynta tre utanføre 
rådhuset blinkar og smiler tappert i uværsbygene, 
lyser opp i den mørke desemberettermiddagen. 
Det har lyst opp ei vinternatt før det treet der ten-
kjer eg. Det er litt stressa stemning inne på huset. 
Førjulstid er budsjett-tid i den kommunale verda. 
Det er ikkje akkurat ei overskotsgreie no for tida. 
Harde og vanskelege prioriteringar må gjerast. Det 
er mykje godt ein må seie nei til i slike prosessar. 
Det tek ei tid før vi har lagt bak oss manglane i 
den kommunale økonomien og lener oss tilbake og 
byrjar å prate saman om julehøgtida som ligg føre, 
om tradisjonar, og om trua vår som har forma oss 
som folk og nasjon. Trua som vert eit bakteppe for 
det vi driv med og som gjev verdiar og retning i 
livet.
- Det er godt når julefreden senker seg, seier Kjetil. 
- Vi treng verkeleg høgtidene i kyrkjeåret, særleg 
jula. Då kan vi stoppe opp nokre dagar. La roen 
senke seg. Søkje fellesskap med våre. La julebod-
skapen synke inn og ta vare på kvarandre.
Eg har vore fleire julehøgtider i utlandet, på ulike 
oppdrag i Øst-Europa. Det vert ikkje jul då. Eg 
hadde ikkje juletre eingong. Skal det bli jul for 
meg, fortsett han, - må eg ha familien min rundt 
meg. Det vert ikkje jul utan dei. Heile jula er vi 
meir eller mindre samla så mange som mogleg av 
oss. Vesle julaftan pyntar vi tre. Julaftan om mor-
gonen byrjar etegildet. Då et vi frukost saman og 
gjer oss klar til graut midt på dagen. Risgraut med 
mandel i og marsipangris til den heldige vinnaren. 
Deretter er det tid for å gå til kyrkje, så er det pin-
nekjøt og riskrem til dessert. Pakkar vert opna, 
meir mat. No er det kaffi og kaker og resten av 
kvelden og natta går med til den gode samtalen og 

hyggelege timar saman. Det er dette som rammar 
inn høgtida og tradisjonane våre: Lyden av alle dei 
som er mine, lukta av pinnekjøt, og det å kunne 
dra til kyrkje. 
Presten, som for tida er utsendt bladfyk i juleut-
gåva av «Helg og Yrke», vert nyfiken. Kva er det 
som er så fint med å dra til kyrkje spør eg, full 
av forventning om å høyre gode ord om dei fine 
julepreikene mine! 
- Det er borna i kyrkja svarar Tysnes-ordføraren. 
Det er borna i kyrkja. Dei rører meg. Glansen i 
augo. Den urolege sitringa. Den umiddelbare gleda 
og forventninga. Dei minner meg om jula sin djupe 
bodskap. Gud kjem nær til oss. Dei utestengde 
bærer gudssonen inn i verda. Eg trur ikkje det var 
tilfeldig at det ikkje var rom for dei i herberget. 
Eg trur Gud har noko å seie oss med akkurat den 
hendinga. Her er ikkje forskjell på folk. I stallen 
møter han både høg og låg. Borna i kyrkja er som 
ein spegel som speglar barnet som vart fødd i ein 
stall for oss. Han kom og vart heimsens frelsar for 
oss menneske. Årstida og høgtida gjev høve til eit 
årsoppgjer og ein ny start. Det èr svære ting! 
- Kva ynskjer du deg til jul, prøver eg meg spør-
jande. 

Han dreg litt på det, Kjetil. - Eg har alt eg treng, 
seier han. - Nei, det går ikkje an å svare på det. Det 
politisk korrekte svaret, fortset han, er jo at alle må 
få det bra. At alle menneske må få gode liv, få leve i 
fred og verte respekterte for det dei er. Det er ikkje 
berre eit politisk korrekt svar, seier han, - eg meiner 
det faktisk òg. Eg har gode ynskjer for alle men-
neske. Skulle eg ynskje noko til meg sjølv, så må 
det meir vere å få lov å ha fellesskap og vennskap 
med andre, få behalde ei god helse, ja og så hadde 
det vært fint med ei kvit jul då, avsluttar han med 
eit smil. 
Han vert alvorleg og stille ei lita stund. - Det er 
fyrste jula vår etter pappa gjekk bort fortel han. 
- Vi kjem til å merke det, vi som er så opptatt av å 
treffe kvarandre og gje kvarandre fellesskap. Han 
var sjuk og skulle døy, men det er så mange andre 
som saknar nokon i jula. Det er så mange som sit 
åleine utan å ville det, som ikkje har nokon. Det 
er så lett å gløyme den einslege naboen som vert 
einsam i jula. Vi må lære oss å be dei inn i varmen, 
desse som er utanføre. Berre det å bli spurt trur eg 
kan gjere ein stor forskjell for mange.
- Nei, kva ynskjer me oss til jul? spør Kjetil ut i 
lufta igjen. - Når me var små, hadde me mange 
ynskjer. Då var det så mange ting, leiker, ski og 
skeiser, som var viktig. Pappa var uteseglar og det 
vart nokre juler han ikkje kom heim. Då fekk me 
pakkar utanfrå. Det var alltid spanande. Det kjek-
kaste eg minnest var ein ekte dampmaskin som 
me kunne fyre opp med sprittablettar og så kunne 
me kople til all slag innretningar som den kunne 
drive rundt. Elles minnest eg førjulstida når me sat 
heime og laga julepynt av glansa papir. Julelenker 
og korger til å henge på treet. Bror min var mykje 
flinkare enn meg til å få fram dei fine mønstera på 
korgene. Han var meir hendig med saksa og fekk 
til å klyppe tynnare striper til å flette korger av.
- Eit siste juleønske for lesarane av juleutgåva av 
«Helg og Yrke», har du det? hiv eg frampå. Telefo-
nane byrjar å ringe på ordførarkontoret. 
- Det kunne vere så mangt seier han. Som innbyg-
garar i Sunnhordland trur eg vi står framføre store 
endringar i åra som kjem. Eg ynskjer at vi lærer oss 
å stå saman, dra lasset saman og skape nye mulig-
heiter saman i eit fellesskap og venskap som toler 
ei uværsbyge eller to. Ute aukar vinden på, og inne 
kimar telefonen intervjuet ut.
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