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Frå venstre: Ordførar Sigve Sørheim, prisvinnarane Aud Jorunn og Pål Atle Baustad og prostirådsleiar Mali Smemo
Hjemdal. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ektepar fekk Frivilligprisen
I samband med Prosten i Sunnhordland
si nyårsmottaking, vart Frivilligprisen i
Sunnhordland prosti for 2013 delt ut til Aud
Jorunn og Pål Atle Baustad, Etne.
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Dette er ellevte året prisen vert delt ut til frivillige
medarbeidarar for trufast, kreativ og nyskapande teneste.
Mali Smemo Hjemdal, leiar i Prostirådet, stod for
prisutdelinga. Ho gjorde greie for tildelinga og sa
mellom anna:
Prisvinnarane i 2013 er eit ektepar med ei omfattande,
trufast og kreativ teneste. Dei har ein lang CV over variert
frivillig teneste. Det er hovudvekt på arbeid for barn og
unge, men og ulike oppgåver retta mot alle aldersgrupper.
Prisvinnarane har vist kreativitet i tenesta i ei årrekkje,
og har fleire gonger starta opp arbeid som er prega av
kreativ nyskaping.

Prisvinnarane har vist stå-på-vilje og engasjement over
mange år, og etter at eigne barn slutta å delta aktivt.
Dette vitnar om eit sterkt ynske om at særleg barn og
unge skal få eit godt møte med kyrkja og bedehuset.
Dei er og aktive i rådsarbeid og arrangement, og i drift
av bygningar som vert nytta til arbeidet.
Det var representantar frå Etne kyrkjelyd som kom med
framlegget til prisvinnarar dette året.
Prisen er eit diplom med grunngjevinga for tildelinga,
laga av Per Flatøy; og eit bilete, i år laga av Magne
Kjellesvik.
Prostirådsleiaren bad ordføraren i Etne, Sigve Sørheim,
ta del i utdelinga. Ordføraren leste grunngjevinga på
diplomet og kom med ei helsing.

Tildelinga av Frivilligprisen kom overraskande på
prisvinnarane. Aud Jorunn og Pål Atle Baustad var
Prostirådet vil spesielt nemne det arbeidet dei har gjort
invitert til nyårsmottakinga fordi koret deira Etne Soul
med å:
- Children skulle syngja.
- arrangere leirar
- drive ulike klubbar, retta både mot gutar og jenter
På mottakinga var det mange som gledde seg over
- starte og drive kor for barn
tildelinga og ville gratulera prisvinnarane, mellom anna
slekt og vener og korsongarar.

For så elska Gud verda at han gav son sin, den einborne, så kvar den som trur på han ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv.
																		

Joh. 3.16
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Helsing frå prosten

Nytt om personell i Sunnhordland:
Fitjar: - Nytilsette frå 01.01.14: Birgitte Drønen Brenne,
kyrkjetenar, 40 % stilling. Harald Rydland, kyrkjeverje,
50 % stilling. Vigdis Aarre Olsen, frivillig
kontormedarbeidar ein dag i veka.
- Birgitte Drønen Brenne er vikar for kyrkjelydspedagog
Silje Fyllingen i hennar permisjon i samband med fødsel.

Tenlege lokale
Vi har mange fine kyrkjer i Sunnhordland.
Her kjem folk saman i glede og sorg. Vonar
mange vil finna vegen til kyrkja i påskehøgtida.
år er det totalt 73 gudstenester i prostiet, fordelt
på 36 kyrkjer.

I

Tenlege lokale

I år er «Saman i kyrkja i tenlege lokale» gjennomgangstema i Sunnhordland prosti.
Dette var tema på Nyårsmottakinga. Same tema vil bli drøfta på Prostidagen siste
torsdagen i september. Kyrkjehusa våre vert regelmessig nytta til gudstenester
og kyrkjelege handlingar, til trusopplæring, samlingsstad til dømes ved sorg og
krise og til konsertar og andre kulturtiltak. Nokre kyrkjer er gamle og underlagt
strenge reglar for kva ein kan gjera med dei, andre er nye og ofte meir tilpassa dei
behov ein har i dag. I fleire kyrkjer har ein gjort mindre endringar, til dømes tiltak
for universell utforming, leikekrok og plass til barnevogner samt betre tilhøve
for fellesskap rundt kyrkjekaffien. I nokre kyrkjer har ein gjennomført naudsynte
rehabiliteringar, fleire stader har ein då fått eit meir fleksibelt kyrkjerom, kjøken
og betre toalettforhold. Alt dette er viktig for at kyrkjene våre skal vera tenlege
lokale tilpassa dei behov ein har i dag.

Andre perspektiv

Ein kan lyfta fram andre perspektiv på kyrkjene, til dømes kyrkjene som historiske
bygg, antikvariske bygg og museumsbygg. Det er eit stort ansvar og forvalte
kyrkjene våre. Eg er samd i at det viktigaste perspektivet er om kyrkjebygga er
tenlege lokale når ei levande kyrkje kjem saman.

Gudstenestereforma

I vår kyrkje er det for tida mange reformer. I samband med gudstenestereforma
har kyrkjelydane laga lokale grunnordningar. Her er involvering eit sentralt ord.
Nokre stader treng ein gjera grep for å legga til rette for involvering av m.a. kor og
ulike musikkgrupper. I dette bladet kan ein lesa om eit døme på slik involvering,
når Stord Trekkspelklubb no kan spela ved gudstenester i Stord kyrkje.

Trusopplæringsreforma

Har vi eigna lokale til å gjennomføra trusopplæringsreforma? Dette er ei viktig
problemstilling i Sunnhordland no som alle kyrkjelydane har fått godkjende
trusopplæringsplanar. Det er viktig at barn og unge vert kjende med og glade i
si eiga kyrkje. På mange trusopplæringstiltak har dei behov for mat og drikke.
Det seier seg sjølv at ein òg treng tilfredsstillande toalettforhold. Dette er viktige
sider å ha med når ein spør etter tenlege lokale å samlast i.

Planar

Nokre stadar i Sunnhordland har ein planar for rehabilitering av kyrkjer, i nokre
kyrkjer held ein på med slik rehabilitering og i nokre sokn vurderer ein å byggja
kyrkjelydshus. I slike tider er det viktig med gode ordskifte lokalt, då høyrer
emnet: «Saman i kyrkja i tenlege lokale» med.

Saman i kyrkja

Vi vonar mange vil nytta høve til å ta del i ulike samlingar i kyrkjene våre denne
påska. Her er rom for stille undring, lytta til påskebodskapen, feira nattverd, ta
del i bøner, syngja og høyra musikk – oppleva fellesskap i vakre kyrkjebygg.
Med ynskje om ei velsigna påskehøgtid!

Kyrkjelydsblad for
Sunnhordland

Under vignetten «Samtale over ein
open Bibel» vil vi samtale med
einskildpersonar om ein aktuell
bibeltekst.

Svein Arne Theodorsen

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

Sveio: Sveio kyrkjelege fellesråd
- har tilsett Inger Bente Strand Nilsen som kyrkjetenar i 35 % stilling, ho skal
ha alle kyrkjene som arbeidsplass.
- har gjort avtale om frikjøp av sokneprest Gisle Sørhus i 20 % stilling i 2 år
som trusopplærar. Prostiprest Egil Larsen er vikar. Kyrkjeverje Eva Birkeland
har sagt opp stillinga, ho tek til som kyrkjeverje i Tysvær.
Stord: Stord kyrkjelege fellesråd har tilsett Juan Maria Luna Moreno frå

Sevilla i Spania, no busett på Tysnes, i et årsvikariat som fagarbeidar på
gravplassen. Heidi Wannberg tok til som arbeidsleiar på gravplassen 01.01.14
medan John Atle Malkenes har permisjon i 1 år.

Prostiet: - Sokneprest Stein Ove Skaldal vart innsett som sokneprest i
Skånevik sokn med tenestestad Etne og Skånevik sokn sundag 23.03.14
- Bjørgvin bispedømeråd har tilsett Lina Håland som sokneprest i Uskedal
sokn, med Uskedal, Husnes & Holmedal og Fjelberg & Eid sokn som
tenestestad. Ho tek til 01.08.14 og vert ordinert 24. august 2014.

Kyrkjebladet «Helg og Yrke»
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 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», sjå
informasjon om kontonummer etc.
nedanfor.

Prostehjørnet:
Denne historia fekk eg nett høyra av svigerson Mats-Mikal:
Presten og prosten var på fisketur i eit vatn. Etter ei tid gjekk dei tom for
mark. Prosten tilbaud seg då å henta ny mark.
Til presten si store overrasking gjekk prosten
rett ut av båten, spaserte bortover vatnet og
etter ei tid kom han tilbake med ny mark. Dei
agna og fiska vidare.

Denne gongen har vi møtt Lina
Håland. Lina er frå Julabygda
i Sandnes kommune. Ho likar å
synga og syng no i eit gospelkor.
Lina har studert teologi på Misjonshøgskulen i Stavanger, dette
semesteret held ho på med avsluttande praktikum. I denne
samanheng hadde ho stiftspraksis i Sunnhordland nokre veker i
vår og budde i eit husvære nær Valen kyrkje.

Jesaia 40, 28 – 31:
28 Veit du ikkje, har du ikkje høyrt?
Herren er den evige Gud
som skapte endane av jorda.
Han blir ikkje trøytt og ikkje sliten,
ingen kan utforska hans forstand.
29 Han gjev den trøytte kraft,
og den som ikkje har krefter,
gjev han stor styrke.
30 Gutar blir trøytte og slitne,
unge menn snublar og fell.

Bjørgvin bispedømeråd tilsette nyleg Lina Håland som prest
i Sunnhordland prosti. 1. august tek ho til som sokneprest i
Uskedal sokn med dette soknet samt sokna Husnes & Holmedal
og Fjelberg & Eid som tenestestad. Lina Håland vert ordinert
til prest sundag 24. august av biskop Halvor Nordhaug.

31 Men dei som ventar på Herren,
får ny kraft,
dei lyfter vengene som ørna,
dei spring og blir ikkje slitne,
dei går og blir ikkje trøytte.

Gud sviktar ikkje
Dette er ei særs fin tekst for meg, seier Lina. Denne
bibelteksta har fylgt meg sidan eg var 14 år og
tok det viktigaste valet i livet mitt: eg ville bli ein
kristen. Denne fine bibelteksta har vore viktig for
meg heile tida og er viktig for meg i dag og.

Gud er med

Aktuell erfaring

Kristen heim

Gud sviktar ikkje

Snart prest

Eg vaks opp i ein kristen heim. Som trettenåring
vart eg sjuk, eg fekk nyresvikt. Året etter var eg
på eit kristent møte. Då vart eg bedd for. Eg vart
ikkje fullstendig frisk med ein gong, men etter kvart
vart eg fri frå desse plagene. Eg som var sjuk fekk
oppleva det bibelteksta seier: eg fekk ny kraft, eg
fekk ny styrkje. Det same har eg opplevd vidare i
livet. Det er eg særs glad og takksam for, dette er
viktig for meg i livet mitt.

Sjølv dei sterkaste kan bli trøyte, sjølv dei beste kan
bli slitne. Det kan skje kven som helst. Då kan vi
oppleva at Gud er med, at Gud er nær, at han kjem
til oss og gjev oss ny kraft.

Eg kan nok ha ein tendens til å springa på i livet, det
er så mykje eg likar, det er så mykje eg vil. Så kan
eg og bli sliten og trøyt. Då er det godt å på nytt att
kjenna at Gud sviktar ikkje, han er der i livet mitt.
Han gjev meg ny kraft. Og eg kan «snubla og falla.»
Så er han der då og!

Det har vore mykje no i slutten på eit krevjande
studium. Eg skal ha kreftar til mykje no i innspurten.
Då har det vore godt på nytt å erfara korleis Gud
kjem til meg med nye krefter.

Kva tenkjer du om dette bibelordet når du no snart
vert prest?
Eg trur at eg sjølv treng desse bibelversa, seier Lina.
Eg som har så lett for å bli involvert i mykje, som
har lett for å springa på, eg treng å stansa opp, lytta
og søkje styrkje og kraft hos Gud. Eg kan gå på ein
smell, det går ikkje slik eg hadde planlagt. Då er det
godt å veta at Gud sviktar ikkje.

Gje vidare til andre

Som prest har eg lyst til å gje vidare til andre dette
bilete av Gud som ikkje sviktar. Livet er ikkje berre
ein dans på roser. Eg ynskjer å vera med å gje folk ei
erfaring av Gud som kjem nær med styrkje og kraft,
han sviktar ikkje.

Då dei på nytt gjekk tom for mark, tilbaud presten seg å henta meir mark. Han gjorde som
prosten hadde gjort, men gjekk under i vatnet.
Då han kom opp att, sa prosten: «Det er godt
med sterk tru, men det hjelper og å veta kor
steinane er!»

Kyrkjelydsbladet vert sendt til alle
heimar i Sunnhordland.
Send di gåve til:
HELG og YRKE
v/Helge Ottesen,
Eldøyvegen 100
5411 Stord
Bankgiro: 8420 05 25328

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

Neste nummer kjem i mai.
Frist for innlevering av stoff er 5. mai 2014. Minner om høve til å gje gåver til «Helg og Yrke».

Ordinasjon
Sundag den 24. august vert Lina Håland ordinert
til prest av biskop Halvor Nordhaug. Ordinasjonen skjer i Husnes kyrkje, her er plass til folk frå
heile Kvinnherad. Gospelkoret Abraham (som
og skal ha konsert i Kvinnherad på laurdagen)
vert med i ordinasjonsgudstenesta.
Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med
velkomstfest til den nye soknepresten. Denne
samlinga er open for alle og vert mest truleg i
Husnes bedehus.
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Konfirmantleir i London
I slutten av mars var 30 konfirmantar frå Stord og 15 konfirmantar
frå Bergen på konfirmasjonsleir i
Sjømannskyrkja i London.
Onsdag 26. mars var dagen me hadde venta på i
mange månadar: avreise til London for konfirmantane som var så heldige å få det som sitt konfirmantopplegg. Me reiste frå Sandvikvåg onsdag
morgon, tok fly frå Flesland og kom fram til Sjømannskyrkja på ettermiddagen. Då me var framme,
stod London Eye på programmet. Det var ei fantastisk oppleving å sjå London i mørket, lys overalt!
Torsdagen var me klare for ein ny dag. Fyrst var det
frukost. Etter det hadde me undervisning, det handla
om Les Miserables, sidan me skulle sjå musikalen
same kvelden. Me tok undergrunnen til byen. Det
stod mykje turistattraksjonar på programmet, og det
var litt av ei oppleving! Me fekk sjå Horse guards
parade, Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly circus,
China town og National gallery. Etter det gjekk me
på Les Miserables. Fantastisk!

gjekk me i grupper og handla, og heldt oss for det
meste i Oxford Street, der kvar gruppe kunne velja
sjølv kva dei ville gjera. Dei fleste shoppa. Kvelden
kom og det var Stord sin tur til å ha underhaldningskveld. Kjekk kveld, kjekke folk. Rett og slett ein
fantastisk gjeng.
Søndag var det morgonstell, pakking, frukost og
gudsteneste. Etter gudstenesta fekk me vaflar og
lunsj før me måtte sei ha det til bergensgjengen. Det

Tårnagenthelger på Bømlo

var trist å reisa og ta farvel med kyrkja, opplegget,
folka og byen London. Det var veldig kjekt å sjå
korleis dei jobbar på ei norsk sjømannskyrkje.
Etter denne turen sit me igjen med minne. Det har
vore ei utruleg oppleving. Vennskap, kjærlighet og
læra om kven me er som personar har vore ei utruleg
god erfaring. Det er noko me skal ta med oss vidare
i livet. Tusen takk for turen.
Martine Engelsen Vrålid og Ingvild Skumsnes

Klokka nærmar seg 16.00 laurdag, 1.
februar. Det skal vera Tårnagenthelg
i Bremnes Kyrkje. Den fyrste av dei i
alt fire kyrkjene på Bømlo som skal ha
Tårnagenthelg i 2014.
Nokre av leiarane har vert med på Tårnagenthelger
sidan soknet starta med dette, for andre er det fyrste
gong. Spenninga er stor!
Fleire og fleire agentar kjem til kyrkja. Der vert dei
samla i dei bakarste benkene for litt informasjon
før ein og ein agent vert lest opp, får sitt agentnummer og hemmelege passord, og må bryne seg på ein
labyrint mellom kyrkjebenkene fram til kyrkjekoret.

Guds lam som bêr verdas synder

Skribent: Jorunn Singstad Djupvik

VE KS E SA M A N

AKTIVITETER DU KAN GJERE SAMAN MED FAMILIEN DIN, ELLER ANDRE DU ER GLAD I :-)

1. Lam?

2. Feilfri?

Vi les mykje om sauar i Bibelen. Vi er
sauar, og Jesus er gjetaren som passar
på oss. Men i denne teksta er Jesus òg
ein del av saueflokken. Korleis kan det
hengje saman? I den lova Gud ga til
Moses, får Israel beskjed om å ofre lam
kvar morgon og kvar kveld, for å vise
at dei angrar på syndene sine. (Sjå 2
Mos 29,38–39) Kva trur du det tyder at
Jesus er Guds lam?

Når vi har gjort noko dumt, kan det
vere ei trøyst å tenkje: «Ingen er jo
feilfrie, då!» Nei, ingen menneske er
feilfrie, men det fins ein som er feilfri;
Jesus. Han gav livet sitt for å ta på
seg straffa for alt det vonde som bur
i menneska. Offerlammet måtte vere
utan feil, og han vart prøva i alt, utan
å synde. Han veit korleis det er å vere
menneske, og «gir hjelp i rette tid».

Les Joh 1,29

Les Hebr 4,14–16

3. Kvifor døden?

4. Blod

Les Op 5,9

Les 1 Pet 1,18–19

Kvifor måtte Jesus døy? Kunne dei
ikkje ha spara han for alle lidingane,
så han slapp å verte krossfesta og
døy? I 1 Mos 2,17 les vi at staffa for å
vere ulydig mot Gud, var døden, og
offerlammet måtte døy for å ta straffa
for syndene. Difor måtte Jesus døy. Og
tenk at han gjorde det, heilt frivilleg,
for at du og eg skulle leve!

Blod. – Nokre gys berre ved tanken og
kan svime av når dei ser blod, mens
andre elskar blodige filmar og spill.
Blod tyder ofte at det er dramatisk og
spanande. Men i Bibelen tyder blod
noko meir. Det er eit symbol på liv.
(Les 3 Mos 17,11) Det var ved at Jesus
døydde at vi gjekk fri, han blødde for
vår skuld, for at vi skulle leve for evig.

5. Heilt rein

6. Til minne om han

Det hender vi får flekkar som
ikkje går av, og det fins mange rare
råd for korleis vi skal gå fram for å
fjerne dei – til dømes sitroner og salt.
På same måte er det ting vi opplever
som sett varige spor i oss – ting det
er vanskeleg å gløyme. Det kan vere
dumme ting vi har gjort sjølve, eller
vonde og sårande ting andre har gjort
mot oss. Synda flekkar oss til, men det
fins råd. Jesu blod gjer oss reine – heilt
reine.

Har du høyrt denne teksta
før? Den vert ofte lese når vi skal feire
nattverd saman. I nattverden seier vi:
«Dette er Jesu lekam» og «dette er Jesu
blod» når vi får brød og vin. Du syns
kanskje det høyrest rart ut? Vi gjer det
fordi Jesus ba oss om å gjere det, til
minne om han. Når vi ét «hans lekam»
og «drikk hans blod», får vi del i hans
tilgjeving. Vi vert reina for synda og alt
det vonde vi ber på.

Les 1 Joh 1,7–9

WW
J D

Les 1 Kor 11,23–26

Sidan vert agentane delt inn i grupper som rullerer på fem ulike agentstasjonar. På symboljakt må
agentane verkeleg ha augo meg seg, for her er det
om å gjere å sjå ulike symbol! Sidan er det skattejakt der ein må løyse oppgåver for å komme fram
til kvar nokre av kyrkjas skattar er gøymde. Det er
tårnbygging av salmebøker på ein annan stasjon.
Kven klarar å få høgast salmeboktårn? Det er ikkje
plass til alle agentane i kyrkjetårnet, så medan nokre
er og utforskar den store hovudattraksjonen for
dagen, nemleg kyrkjetårnet, må nokon stoppe igjen
i venterommet der teikning av ulike symbol står på
programmet. Kjekt er det visst uansett kva stasjon
ein er på.
Etter at alle har vore rundt på alle stasjonane er det
agentmat. Og jammen meg kom det ikkje ein hemmeleg gjest innom også. Agentane gyv så laus på

Me koste oss med dei me hadde blitt kjende med
frå Bergen og dei frå vår eiga gruppe. Fredagen
starta med frukost, etter det var det undervisning
i kyrkja. Me var klare for ein ny dag i London, og
fekk sjå fleire attraksjonar. Det var utruleg kjekt. Me
gjekk på Evening song i Westminister Abbey. Det
var nydelig å høyra det flotte koret som song. Flott
oppleving. Då me kom heim til Sjømannskyrkja
stod underhaldningskveld på programmet. Det var
bergenskonfirmantane som stod for det. Det var ein
kjekk kveld, med mykje latter.
På laurdag var me på Madame Tussaud. Etterpå

påske

I enden av labyrinten må kvar av agentane bruke
forstørrelsesglas for å finne namnet sitt, som er
skrive med bitte lita skrift på ein stor plakat, for så å
sette fingeravtrykket sitt ved namnet. Fingeravtrykk
må også på plass i agentbeviset!

Samtale:
• Kva var det vonde Jesus bar
med seg opp på krossen då
han døydde?
• Kva opplever de at er vondt
og vanskeleg i dykkar liv?
Lag ein kross i papir og heng
han på veggen. Skriv ein og ein
ting av det vonde de tenkjer
at Jesus bar med seg opp på
krossen på Post-it-lapper, og
fest dei på krossen.
Takk Gud saman for at Jesus
har sigra over det vonde. Be
«hermebøn», slik at ein ber ei
bøn, og dei andre hermar –
d.v.s. gjentek den same bøna.

UGLY
16 a) Kva seier 1 Joh 1,7 at Jesu blod
gjer med oss?
16b) Kvifor feirer vi nattverd?

Syns du det er lett å be om tilgjeving? – Eller å tilgje? Mange strevar både med å be om tilgjeving å
å tilgje andre. Men tilgjeving er viktig både for at vi skal ha det godt med kvarandre, og godt med
Gud. Jesus døydde for at vi skulle få tilgjeving frå Gud, og når Gud tilgjer, vert synda borte. Vi vert
heilt reine. Vi skulder difor å kunne tilgje andre, og kunne gje kvarandre nye sjansar.

Aktivitet:
BAK KROSSBRØD!
Oppskrift for 4 mellomstore, usyra brød/«krossbrød».
(Bak gjerne dobbel porsjon, frys ned resten og bruk
det i påska)
8 dl kveitemjøl
1 ts salt
4 ts bakepulver
100 g margarin
3 dl mjølk eller surmjølk
Forvarm omnen til 250 grader.
Bland mjøl, salt og bakepulver i ein bolle. Smuldre
i smøret med fingrane til ein grynete masse. Tilset
mjølka og rør raskt saman.
Del deigen i 4 emne og legg dei på ei smurd plate. Ta
mjøl på hendene og form og klapp ut kvart emne til
ein kross, om lag 1,5 cm tjukk.
Steik i 10 minutt midt i omnen. Kan frysast etter
avkjøling og takast ut for tining to–tre timar før bruk.

NATTVERD
Feir gjerne ein enkel nattverd saman, der de bryt krossbrødet i bitar, og brukar raud saft eller druejuice som
vin. Les 1 Kor 11,23–26 før de byrjer.

Bibelvers for veka:
1 Joh 1,9
Men dersom vi sannar
syndene våre, er han trufast
og rettferdig, så han tilgjev
oss syndene og reinsar oss for
all urettferd.

Hugseleik:
STAFETT:
Del opp bibelverset og skriv det på lappar to gonger (så det blir to
sett) og bland lappane godt. Spenn opp ei snor i den eine enden av
rommet, og sett ei korg med kleklyper under. Del inn i to lag som stiller
seg i andre enden av rommet. Fyrste deltakar på kvart lag skal finne
det fyrste ordet i bibelverset, springe bort til snora og feste det med ei
kleklype, springe tilbake og sende andre deltakar av garde med andre
ord osv. Det fyrste laget med rett vers på snora vinn.

7 og 8 åringar i
Kvinnherad kyrkje
I Kvinnherad har 7 og 8 åringane blitt inviterte til
gudsteneste i fastetida, etter eit opplegg frå Kirkens
Nødhjelp.
Borna var med på forbøn der vi brukte fargane
i regnbogen. Til slutt i gudstenesta var det
bønevandring med ulike stasjonar, fortel Berta
Haugland.

det store oppdraget
for dagen, nemleg
«Oppdrag Gudsteneste» som går ut
på å øve og førebu
seg til gudstenesta dagen etter.
Å-åh! Kom, kom igjen!
Kom, kom igjen, Tårnagentar!

Alle foto:
Jarle Havn
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Gudsteneste med
trekkspel
I samband med gudstenestereforma, er involvering eit nøkkelord. Sundag 23. februar tok Stord
Trekkspelklubb for fyrste gong del med fin musikk
på gudstenesta i Stord kyrkje. Ein viktig grunn til at
dei tok del her no, var endringar i Stord kyrkje.

Saman i kyrkja i tenlege lokale

Foto: Jan Overweg

Misjon og diakoni i Sunnhordland fokus
«La livet vinne – misjon i ei ny tid» var
overskrifta på eit seminar som vart
halde på Stord 3. april.
Misjon er tradisjonelt blitt forstått som evangelisering. Slik er det framleis, men i tillegg tyder det
diakoni, profetisk røyst og myndiggjering. Dette er
det oppdraget kyrkja har fått. Missio Dei. Gud har
sendt oss for å utføra dette oppdraget.

Næringslivseminar

Torsdag 20. mars inviterte kyrkja i Sunnhordland til lunsjseminar for kyrkje og næringsliv på
Stord hotell. Vel 50 tok del og høyrde spennande
førelesningar.
Inge Halstensen (sjå bilete),
gründer og haugianar frå
Austevoll, hadde fokus på
verdiskaping og samfunnsbygging. Gunhild Maria
Hugdal Marchen, stipendiat
i etikk ved Det teologiske
Menighetsfakultetet hadde
tema: «Tilsette, menneske
eller maskin.» Til sist var det offshoreprest Arvid
Tveit som utifrå si breie erfaring i møte med små
og store kriser hadde fokus på krisehandtering.
Primus motor for seminaret var sokneprestane
Roald Drønen og Eirik Aadland Tappel og diakon
Lisbeth Nygård. Anne – Grethe Sandtorv, leiar
i næringsrådet på Stord, takka for seminaret og
delte ut blomar.

Olav J. Oma

Fjelbergstemnet 2. pinsedag
Som tidlegare vert det og i år stemne 2. pinsedag
som kjem 9. juni. Stemnet tek til med gudsteneste
i Fjelberg kyrkje kl. 11.00. Sokneprest Terje Nag,
generalsekretær i Misjonsalliansen, Arnt H.
Jerpstad og Halsnøyrøystene vert med. Etter
gudstenesta vert det høve til å kjøpa mat og
drikke i Fjelberg prestegard.
På ettermiddagsmøtet i Fjelberg kyrkje talar Arnt
H. Jerpstad, og Halsnøyrøystene deltek med
song. Møtet vert leia av Hans Olav Tungesvik og
byrjar kl. 14.00. Misjonsalliansen er kjend for sitt
arbeid for fattige og sjuke barn, for sitt fjernadopsjonsprogram og for mikrokreditt. Det vert høve
til å gje ei gåve til Misjonsalliansen sitt arbeid.
Me håper mange vil ta med seg familie og vener
og finna vegen hit i år og.

Terje Nag

Knut Hallen og Beate Fagerlid frå Mellomkyrkjeleg
Råd gav innføring i Kyrkjemøte-vedtaket «Misjon
til forandring». Knut Christiansen og Gunnar
Kartveit frå Kirkens Nødhjelp tala om diakoniens
eigenverdi, altså ikkje som instrument for at folk
skal bli kristne. Og Heidi Westborg Steel fortalde
om arbeidet som organisasjonen hennar, Himalpartner, gjer i Tibet og Nepal.
Seminaret var ein del av ein prostivis turné i Bjørgvin, og er eit samarbeid mellom SMM – Samarbeid
Menighet Misjon, Kirkens Nødhjelp og Bjørgvin
bispedøme, kyrkja. Ingvald Andersen Frøyen frå
Det Norske Misjonsselskap representerte SMM
denne dagen, og rådgjevar for diakoni og misjon i
Bjørgvin, Vetle Karlsen Eide, koordinerte det heile.
Noko av det viktige med seminaret var å møta representantar for misjon, Kirkens Nødhjelp og kyrkja
saman. Difor var det også godt å oppleva korleis
dei omtalar kvarandre i gode og positive vendingar,
og viser korleis dette er organisasjonar som utfyller kvarandre i kyrkja sitt internasjonale arbeid. Frå
dåpen av er vi alle ein del av den verdsvide kyrkja.
Difor er det godt å ha kanalar som gjev gode høve til
kontakt og utveksling av det vi kan gje kvarandre.

I Sunnhordland prosti har ein dette året eit særleg
fokus på kyrkjebygga som tenlege lokale. I Stord
kyrkje har ein etter mykje strev og lang ventetid, fått
godkjenning for å ta ut nokre kyrkjebenker framme i
kyrkja og erstatta dei med høvelege stolar. Dette har
gjort kyrkjerommet mykje meir fleksibelt og tenleg
mellom anna til trusopplæring og plass til kor og
musikk-krefter.

Trekkspelmusikk på gudstenesta

Kva for instrumenter kan vi nytte i kyrkjene våre?
Kva type musikk høver på ulike gudstenester?
Kyrkjelyden i Stord gav særs gode tilbakemeldingar
på deltakinga av Trekkspelklubben. Stord Trekkspelklubb med leiar Ove Olderkjær hadde øvd inn tre
fine musikkstykke som dei spela i gudstenesta,
mellom anna til inngang slik at dåpsfamiliane kunne
gå i prosesjon til trekkspelmusikk. Trekkspelklubben
spelte og til nokre salmar på gudstenesta, mellom
anna ei av Aage Samuelsen.

Foto: Ingvild Theoodorsen

Ny sokneprest i Skånevik
Sundag 23.mars vart Stein Ove Skadal innsett som
sokneprest i Skånevik av prost Svein Arne
Theodorsen. Ei fullsett Skånevik kyrkje tok i mot
presten og på kyrkjekaffien etterpå på Bedehuset
var det mange som kom med hyggelege helsingar til
Stein Ove og kona Inger Lise. Dei hadde nett flytta
inn i prestegarden som var sett godt i stand til dei
nye prestefolka.
Frå Kyrkjeposten tek vi med fylgjande:
Stein Ove trødde sine barnesko i Ytre Arna, medan
prestedottera Inger Lise med jentenamnet Wikse
ikkje heilt veit kor ho er frå og kallar seg vestlending. Det faste punktet i eit omskiftande prestefamilieliv har vore hytta i Vikebygd. Banda dit er
sterke, og no som den er komen ganske nær, kan det
bli ein god stad på fritida.
Inger Lise har yrkesbakgrunn som sjukepleiar og
helsesøster. Hobbyane er handarbeid av mange slag.
Og ho synes gjenbruksbutikkar er spennande. Ho
arbeidde i Misjonsselskapet sin butikk i Knarvik,
og har alt vore innom vår butikk i Etne. Når Stein
Ove tar av seg kjolen og rundsnippen, er han gjerne
å finna ved dreiebenken eller steinslipemaskinen.
I prestegardskjellaren er der eigna lokale til ein fin
handverkarverkstad, har han funne ut.
Ei lang prestereise har han hatt. Etter feltprestteneste
var han distriktssekretær for NMS i Nordhordland,
kapellan i Alstadhaug med praksis frå Petter Dass
si gamle kyrkje, sokneprest i Askvoll og Vågsøy,

kapellan i Landås og Salhus. Ei kort tid, for om lag
5 år sidan, var han vikarprest i Sunnhordland og har
hatt gudstenester både i Skånevik og Etne. Men no
er han og Inger Lise her fast, og det er me glade for.
Velkomne er de mellom oss.

Harald Grønnevik

Stødle kyrkje 850 år!
Pinsedag år 33 skjedde
noko uforklarleg og
avgjerande i Jerusalem.

I samråd med Samarbeidsrådet for Sunnhordland
er det no bestemt at det vert ei felles feiring i
Sunnhordland av grunnlova. Feiringa vil skje i
Moster Amfi i pinsehelga, 7. – 8. juni.

Laurdag 7. juni i Moster Amfi

jinga av 1160-talet står der enno,
høgt og på kanten av Stødlebrotet så alle kan sjå ho.
850 år sidan – det er verdt å feire!
Ikkje berre er det eldste bygningen i Etne, men slik ho ligg, lett
å sjå når ein lyfter augo, har ho
alltid vore ein sjølvsagt del av
folks liv og medvite. Kva kan
vere meir naturleg enn å feire den
gamle kyrkja nettopp i samband
med pinsehøgtida?
Når Stødle kyrkje feirar 850 år,
prøver Etne sokneråd saman med
Etne sogelag, forteljefestivalen og
Etne kommune å få til eit mangfaldig og rikt program som skal
ha noko for einkvar.
I løpet av jubileumsveka kan vi
oppleve delar av sogespelet, ein
kan gå på kyrkjekonserter, høyre
forteljingar om gamle dagar eller
foredrag om kyrkja sitt liv og

historie. Sjølvsagt skal det feirast
gudstenester, både som inn- og
utgong på jubileet, men dersom
du føler deg ukjend med salmesong og liturgi, kan ein høyre Ole
Paus i staden. Det vert pilegrimsvandring frå Grindheim til
Stødle, med mat slik dei laga han
når kyrkja var ny. Det vert hyggetreff for eldre og jubileumsshow
for barn. Og alle er innbydt til å
starte dagane under jubileet med
den eldgamle liturgiske skikken
ottesong, tidleg morgon.
I skrivande stund er ikkje alle
detaljar i programmet heilt spikra,
men det vil komme. Følg med og
hald av dagane opp mot pinsedag
til feiringa av ærverdige Stødle
kyrkje!
Per Hjemdal

Hovudarrangementet i grunnlovsfeiringa vil
skje laurdag 7. juni kl. 15.00. Ein viktig ressurs
her vert Kjell Magne Bondevik som har fått
fylgjande tema: «Menneskeverd, menneskerettar
og demokrati.» Johannes Hjelland vil gje eit
utdrag av Johannes Heggland sitt Mostraspel
knyt til Kristenretten.
På denne samlinga vert Tora Mostrastong –
prisen delt ut og prisvinnaren vil halda foredrag
om Prosjekt Haiti. Det vert og eit kulturinnslag
med utdrag frå Hal MaR.
Parallelt med dette arrangementet vert det
aktivitertar for barn i Mostratunet.
Etter hovudarrangementet vert det høve til
samtale med foredragshaldarane i Moster
gamle kyrkje. Parallelt vert det historisk tablå
om grunnlova i Uteamfiet ved barn frå heile
Sunnhordland.
Kl. 18.00 vert det Hal MaR utstilling og
framsyning i Amfisalen.

Jubileumsgudsteneste

Sundag 8. juni vert det gudsteneste i Amfiet
kl. 11.00. Predikant her er biskop Ingeborg
Midttømme. Bremnes kantori og Bømlo Janitsjar
tek del.

Matservering

Både laurdag og sundag vert det høve til å kjøpa
mat.

Spennande samarbeid mellom kyrkje og vidaregåande
I Etne feirast at Stødle
kyrkje fyller 850 år, og
det skal markerast på
alle vis ei veke til ende.
Ein slik fest med så
mange arrangement,
treng ein god og synleg
logo.
Soknerådet tok kontakt med Etne
VGS, mediaklassen og inviterte
til samarbeid.

Dei tre prestane frå venstre: Per Hjemdal, Stein Ove Skadal
og Svein Arne Theodorsen. Fotograf Mali Smemo Hjemdal.

Denne våren er det feiring av grunnlovsjubileet
ved fleire høve, ikkje minst vil 17. mai - feiringa
i år ta farge av 200 års jubileet for den norske
grunnlova.

Felles feiring i Sunnhordland

Medan læresveinane til Jesus var
samla i bøn dagane etter at han
var vendt attende til himmelen,
kom Den heilage ande i form av
loger av eld og fylte alle som var
samla med si kraft. Dei steig då
ut blant folket og tala om Jesus til
alle som ville høyre.
Bibelen seier at alle som høyrde
dei, skjøna kva dei sa, for dei
ulærde mennene frå Galilea
snakka med eitt nett det tungemål
som tilhøyrarane hadde. Det var
ikkje snautt, for då snakka 12
mann minst 18 språk på ein gong!
Resultatet blei iallfall at meir
enn 3000 mann trudde apostlane,
blei døypt og lagt til kyrkjelyden.
Difor kallast pinsedag for Kyrkjas fødselsdag, for det var då dei
heile tok til.
Sidan reiste både apostlar og
andre rundt til nært og fjernt og
forkynte evangeliet om Jesus. Til
vår kant av verda kom dei etter
nokre hundreår, men det var først
då det var gått meir enn 1000
år etter Jesu fødsel at kyrkja og
bodskapen om Guds Son som blei
menneske, verkeleg fekk fotfeste.
Også til Etne kom dei, og det har
nok vore feira kristne gudstenester i bygda vår ganske tidleg. Men
det var først med Erling Skakke
og kroninga av sonen Magnus at
det blei bygd kyrkje. Kyrkja som
Erling let byggja ein gong på byr-

Grunnlovsfeiring i
Sunnhordland

Etter ei økt i Stødle kyrkje med
historie, omvisning og fotografering, fekk dei oppdraget: Lag
eit utkast til logo for jubileet. Ein
liten premie for beste bidrag, om
det blei laga nokon som var gode
nok, blei klassen også lova.
Elevane gjekk tilbake til klasserommet, og etter vegleiing frå
lærar Astrid Tjelmeland Tverå,
sette dei i gong med å tenke og

teikne. Sidan heldt dei eit internt
vurderingsmøte i klassen, der
dei 4 beste utkasta til logo blei
vald ut. Soknerådet og arrangementskomitéen fekk så desse
presentert, og samstundes fekk
dei litt hodebry, for alle forslaga
var gode.
Gjennom diskusjon enda dei på
forslaget til elev Eileen Lint, som
de kan sjå her på sida. Ho har tatt
utgangspunkt i prosesjonskrossen
i kyrkja, men tilta øvste delen av
krossen mot den eine sida, for
å få fram det poenget at sjølve
Stødle kyrkje er bygd skeivt på
aksen, med koret litt skråstilt i
forhold til kyrkjeskipet. Dette er
eit symbol på korleis Jesus vende
seg til den eine røvaren når han
hang på krossen, og lova å ta han
med til Paradis.
Det var soknepresten som fekk
gleda av å gå attende til
klassen og overrekke premien på
kr. 1500,- til ein vel nøgd elev!

Eileen Lint

Forteljing om ei tåre
Ei stille tåre renn nedover eit kinn. Over smilerynker og furer i eit andlet merkt av år og alder,
gleder og mykje sorg. Eg ser tåra idet eg hjelper
henne å løfte nattverdbegeret opp til munnen. Den
blanke tåra renn over kanten på begeret og blandar
seg med nattverdvinen i det eg seier orda: «Dette er
Jesu blod».
Ei tåre av smerte og liding og Jesu blod.
Ei tåre av takksemd og Jesu blod.
Ei tåre av sorg og glede og Jesu blod.
Ei tåre av uro og fred og Jesu blod

blir filtrert vekk når ein skal prøve å bruke ord om
det som hendte. Og den djupe erfaringa av nåde kan
kanskje heller ikkje heilt delast gjennom ord. Men
orda er nå det vi har når vi skal fortelje om store og
små hendingar og om heilage augneblink. Eg spurde
denne eldre kvinna om eg kunne fortelje om tåra
hennar, dele og fortelje om den heilage stunda eg
fekk oppleve i lag med henne. Kanskje skrive om

I den nye salmeboka er Bjørn Eidsvåg sin veldig fine
påskesalme kome med, nr. 362. Lat meg få dele hans
ord som og speiler heilag møte.
En tåre renner fra ikonet, en mager mann med
tornekrone. Grepet ser jeg ned, min tro, mitt håp,
min fred. Jeg ser hva jeg har gjort, og legger kronen
bort, straffen lå på deg, skammen bærer jeg.

Det er evangeliet eg får vere vitne til. Ei kvinne
alvorleg sjuk i ei sjuke-husseng, ei tåre og eit
nattverd-beger med vin. Der og då, ved senga på
Stord sjukehus, blei fortellinga om han som bur
i det høge og heilage og hjå den som er knust og
nedbøygd i ånda fortalt ein gong til. Fortellinga om
den krossfeste og oppstadne Jesus Kristus som gjev
oss sin heilage lekam og sitt dyre blod, som møter
fortellinga om sant menneskeleg liv.
Ei tåre og Jesu blod. Ordlaust og talande. Men så
treng eg ord for å fortelje om det. Det er nok slik
at noko av den heilage opplevinga i nattverdstunda

det i påskenummeret av Helg og Yrke som snart skal
sendast ut til heile Sunnhordland. Hennar svar var:
«Fortell om det. Fortell at det viktigaste i livet er å
kjenne Jesus!»

Et ord, en mann, et speil, en gåte, forundret ser jeg
speilet gråte. Så lite tro jeg har, jeg overhører svar.
Jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Skamfull ser jeg ned, det var du som led.
En mager mann som stille lider. Evig Gud til alle
tider, i himmel og på jord, min frelser og min bror.
Jeg ser hva du har gjort, og legger kronen bort.
Straffen lå på deg, nåden bærer meg.
Valborg Sinnes,
sjukehusprest

Foto: Inger-Marie Sæverud

Gudstenester i Sunnhordland prosti i påska:
Bømlo:

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

Etne:

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

Fitjar:

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

Skånevik kl. 11.00
Fjæra kl. 11.00, Etne kl. 19.00
Grindheim kl. 11.00, Skånevik kl. 18.00
Stødle kl. 23.00
Etne og Skånevik kl. 12.00 (merk tida!)
Frette kl. 11.00
Fitjar kl. 11.00
Fitjar kl. 11.00, Øvrebygda bedehus kl. 19.00
Fitjar kl. 11.00
Fitjar kl. 11.00
Friluftsgudsteneste på Dåfjorden Slipp kl. 11.00

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

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

Husnes og Holmedal:

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

Uskedalen:

Skjærtorsdag: Uskedal kl. 11.00
1. Påskedag: Uskedal kl. 18.00

Kvinnherad:

Skjærtorsdag: Varaldsøy kl. 11.00, Kvinnherad kl. 19.30
Langfredag: Hatlestrand kl. 11.00
1. Påskedag: Kvinnherad kl. 11.00, Ølve kl. 11.00, Varaldsøy kl. 15.00,
Åkra kl. 19.00
2. påskedag: Ænes kl. 11.00

Stord:

Palmesundag:
Skjærtorsdag:
Langfredag:
1. Påskedag:

Sveio:

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

Tysnes:

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

Stord og Nysæter kl. 11.00
Stord og Huglo kl. 11.00, Nysæter kl. 19.00
Stord og Nysæter kl. 11.00
Stord, Nysæter og Huglo kl. 11.00
Førde kl. 11.00
SOS kl. 11.00, Valestrand kl. 19.00
Sveio kl. 11.00
Sveio kl. 11.00
Prestavegturen, oppmøte Bua kai kl. 11.00
Reksteren kl. 11.00
Tysnes sjukeheim kl. 11.00
Onarheim kl. 11.00.
Tysnes kl. 11.00
Uggdal kl. 15.00 Samtalegudsteneste

