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Julehelsing frå prosten

Prostehjørnet: 
Ringe inn jula 
Det var julestemning i heimen, det lukta julemat. 
Huset var vaska og julepynten hengt opp. Juletreet 
stod pynta i stua og alle borna hadde fått på seg 
finstasen. Mor opna vindauget og lyden av kyrkje-
klokker fylte heile rommet. 

Då kom minstemann springande og ropte:
- Jippi! No kjem is-bilen!

I Sunnhordland prosti har ein lange 
tradisjonar for å gje ut «Helg og 
Yrke» med julenummeret «Fra Fjord 
og Fjære.» Bladet vert sendt til alle 
heimar i prostiet, opplaget er passert 
23 000! 

Trong for gåver!
Mykje av arbeidet vert gjort på 

dugnad. Einaste inntektsposten er 
gåver. Vi er svært takksame til alle 
som gjev, men vi ser at vi har trong 
for fleire gjevarar for framleis å gje 
ut bladet og senda det fritt til alle. 
Vi minner om høve til å gje gåver til 
bladet, det ligg ved giroblankett.

Bømlo:
- Liv Merete F. Pedersen er tilsett som 
kyrkjelydspedagog, ho tok til i august.
Etne: 
- Torleif Håheim har slutta som hel-
gekyrkjetenar, nye tilsette er Hans 
Jørgen Hjemdal og Erling Storesund.
Fitjar:
- Nobukazu Imazu har sagt opp stil-
linga som kyrkjelydsprest, han er til-
sett som kapellan i Olsvik.
Stord:
- John Atle Malkenes har sagt opp stil-
linga som arbeidsleiar på gravplassen.
- Heidi Wannberg har teke imot tilbod 
om fast stilling som arbeidsleiar på 
gravplassen. 
- Morten Simonsen har teke imot 

tilbod om fast stilling frå 1. januar 
2015.
- Lærling Håkon Råen Røkenes har 
tatt fagprøve i anleggsgartnarfaget, 
den grøne delen, han er den første 
som har gjennomført læretida si på 
gravplassane i Stord.
Prostiet:
- Bjørgvin bispedømeråd har tilsett 
Jan Ove Anders Totland som sokne- 
prest i Fjelberg og Eid sokn. Inn-
setjing 11.01.15 kl. 11.00 i Eid kyrkje. 
- Sokneprest Sven Harald Nilsen, 
Kvinnherad, har meldt at han sluttar 
31.01.15.
Denne stillinga og stillinga som  
sokneprest i Husnes og Holmedal 
sokn vert lyst ut i januar.

Sigve Sæverud døyde 30. oktober etter 
«ein tøff kamp mot kreftsjukdommen 
dei siste åra», slik sokneprest Asbjørn 
Gundersen formulerte det i gravferda 
i Bremnes kyrkje 7. november.

I meir enn 20 år var Sigve engasjert 
i utgjevinga av «Helg og Yrke». I dei 
13 åra eg har hatt redaktøransvaret 
for «Helg og Yrke» inklusiv julenum- 
meret «Fra Fjord og Fjære,» hadde 

Sigve ei særs god hand om arbeidet 
med sats og lay-out. Sigve var alltid 
positiv og fleksibel, han takla særs godt 
korte tidsfristar og utførte det faglege  
arbeidet solid og profesjonelt. Det var 
ei stor glede å samarbeide Sigve.

Fred med minnet til Sigve Sæverud.

Svein Arne Theodorsen

Julegåve
Fyrste helga i advent fekk eg med meg fleire fine bidrag 
i NRK sitt program «Salmeboka minutt for minutt.» 
Honnør til alle som tok del, mellom anna Osternes 
mannskor frå Fitjar som har 80 – års jubileum i år.  
Mi oppmoding i julehelsinga i fjor var å gje den nye 
salmeboka «Norsk salmebok 2013 – for kyrkje og 
heim» i julegåve. NRK – programmet synte etter  mi 
meining at det framleis er ein god  tanke.

Busserullgjengen
Mitt høgdepunkt i NRK – programmet var då Busserullgjengen frå Hønefoss 
song salme 342.
Busserullgjengen vert presentert som ei song-, musikk- og dansegruppe med 
psykisk utviklingshemma. I programmet frå Vår Frue kirke i Trondheim såg og 
høyrde eg dei syngja den engelske teksta med flott tekstuttale, reint og med stor 
innleving. Eg kjente tårene kom.

Amazing Grace
Eg er glad i songen om Guds forunderlege nåde. Den har ein fin melodi og ei 
tekst som på ein sterk måte får fram det radikale i evangeliet. Ekstra tydeleg vert 
det når vi tek med livshistoria til forfattaren John Henry Newton. Newton var 
engelsk sjøkaptein som dreiv med slavehandel på 1700 – talet. Møte med evan-
geliet forvandla livet til slavehandlaren. Tenk at Guds nåde var for han og, han 
som hadde gjort så mykje gale. Så skreiv han songen om den forunderlege nåden 
– Amazing Grace. Han tok til å studera teologi og vart etter kvart ordinert til prest. 

Eit vrak som meg
Fleire har omsett Amazing Grace til norsk. Edvard Hoem si omsetjing står  
i Salmer 1997. Newton syng: «Amazing grace! How sweet the sound that saved a 
wretch like me!» Hoem skriv: «Forunderleg, eit vrak som meg kan nådens kalling 
nå!» I omsetjinga “eit vrak som meg” kjem den opphavlege teksta og erfaringa til 
slavehandlaren som møtte Guds nåde tydeleg fram. Forstått som eit heilskapleg 
uttrykk for vårt kristne menneskesyn, kan ein forstå at uttrykket kan opplevast 
som spesielt. Nytta i ei salme der kyrkjelyden si tru skal koma fram, kan eg forstå 
at ein i den nye salmeboka vel å ta inn Trygve Bjerkrheim si meir milde tekst:  
«Å nåde underfull og stor som fann meg i mi synd.»

Amazing Graze
Det har vore mange fine konserter i kyrkjene i Sunnhordland i desember. Til ein 
julekonsert fekk vi ei gong melding om at programmet vart avslutta med den 
kjente tonen: Amazing Graze. Graze her ikkje skreve med den vanlege c’en, men 
z. Det kan vel best omsetjast med Forunderlege beite! Då gjekk tankane mine til 
dei spesielle markene som Lukas talar om i juleevangeliet. 

Amazing Graze – forunderlege beitemarker
Desse markene vart arena for noko heilt spesielt. Her møttes himmel og jord  
i eit lys og dei som var der kunne høyre bodskapen: Ver ikkje redde! Ei stor glede, 
ein frelsar er fødd! Amazing Graze, forunderlege beitemarker. Kven var det som 
hadde denne opplevinga og fekk denne bodskapen frå himmelen? Det var ikkje 
dei velutdanna i Jerusalem, det var ikkje dåtida sine teologar og prestar, det var 
gjetarane som var opptekne med si teneste. Gjetarane som høyrde til mellom dei 
lågaste på den sosiale og religiøse rangstigen, dei som gjekk for å vere upålitelege 
og ikkje kunne vera vitne i rettssakar – dei vart vitne til det største under: Gud 
vart menneske.

Eg ynskjer dykk ei god julehøgtid – i undring over kva som hende der på desse 
markene. Det kan vere ein god inngang til å syngja Amazing Grace - Forunderlege 
nåde.

Svein Arne Theodorsen

Fra Fjord og Fjære

Nytt om personell i Sunnhordland

Sigve Sæverud



3Jula 2014fra fjord og fjære

Faktabasert julefeiring
I dei dagane lét keisar Augustus lysa 
ut at det skulle takast manntal over 
heile verda. Dette var første gongen 
dei tok manntal, og det hende medan 
Kvirinius var landshovding i Syria. 
Då fór alle heim, kvar til sin by, og 
skulle skriva seg i manntalet.

Også Josef drog då frå byen Nasa-
ret i Galilea og opp til Judea, til 
Davidsbyen, som heiter Betlehem, 
for han høyrde til Davids hus og ætt 
og skulle skriva seg der saman med 
Maria, som var lova bort til han. Ho 
venta då barn. Og medan dei var 
der, kom tida då ho skulle føda, og 
ho fekk son sin, den førstefødde. Ho 
sveipte han og la han i ei krubbe, for 
det var ikkje husrom for dei.

Det var nokre gjetarar der i området 
som var ute på marka og heldt vakt 
over flokken sin om natta. Med eitt 
stod ein Herrens engel framfor dei, 
og Herrens herlegdom lyste kringom 
dei. Då vart dei gripne av stor redsle. 
Men engelen sa til dei: «Ver ikkje 
redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod 
om ei stor glede, ei glede for heile 
folket: I dag er det fødd dykk ein 
frelsar i Davids by. Han er Messias, 
Herren. Og det skal de ha til teikn: 
De skal finna eit barn som er sveipt 
og ligg i ei krubbe.» Brått var det ein 
stor himmelhær saman med engelen; 
dei lova Gud og song: «Ære vere Gud 
i det høgste, og fred på jorda blant 
menneske Gud har glede i!»

Då englane hadde fare attende til 
himmelen, sa gjetarane til kvaran-
dre: «Lat oss gå inn til Betlehem og 

sjå dette som har hendt, det som 
Herren har kunngjort for oss.» Så 
skunda dei seg dit og fann Maria og 
Josef og det vesle barnet som låg i 
krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde 
dei alt som hadde vorte sagt dei om 
dette barnet. Alle som høyrde på, 
undra seg over det gjetarane for-
talde. Men Maria gøymde alt dette 
i hjartet sitt og grunda på det. Og 
gjetarane vende attende. Dei lova og 
prisa Gud for alt dei hadde høyrt og 
sett; alt var slik som det var sagt dei. 
Luk 2, 1-20

Har du kjøpt Tuss og Troll eller Smør-
bukk til jul? «Det var ein gong..» Slik 
begynner eventyra. Dei kan skapa 
stemning og fellesskap i heim og 
familie. Spennande forteljingar om 
eventyrlege hendingar og uvanlege 
resultat. Oskeladden vinn prinsessa 
og halve kongeriket. Det mektige trol-
let må alltid gje tapt. Smørbukk kjem 
alltid ned med beina på jorda. Han har 
alltid ei løysing til slutt. - Men det er 
altså berre eventyr, ikkje fakta!

Julebodskapen er annleis: Jul hand-
lar om Guds fakta, Guds forklaring og 
Guds utfordring.

Bibelen sitt juleevangelium fortel 
om den gongen. «I dei dagane let 
keisar Augustus lysa ut», les vi i Luk.2. 
Juleevangeliet fortel om Guds hending 
på ei bestemt tid og på ein bestemt 
stad, i Betlehem i Judea. Fire gonger 
gjentek Lukas at han fortel fakta: 
Det er eit faktum at Jesus blei fødd i 
Davidsbyen. Det er eit faktum at det 
skjedde medan Augustus var keisar 

i Romarriket og Kvirinius var lands-
hovding i Syria. Det er eit faktum at 
englane song for gjetarane ute på Bet-
lehemsmarkene. Det er eit faktum at 
gjetarane fann barnet, Maria og Josef 
slik englane fortalde. Jesus blei fødd i 
Guds time. Staden var kunngjort hun-
dreår i førevegen. (Mika 5,1). 

Guds forklaring er denne: «I dag er 
det fødd dykk ein frelsar i Davids by. 
Han er Messias, Herren.» (vers 11). 
Altså: Vi møter augnevitna sine fakta 
om det dei såg. Vi  møter også  Guds 
forklaring på kva dette tyder. Jesus 
er verda sin frelsar. Guds faktum er 

størst. «Frå krybba til krossen, gjekk 
vegen for deg. Slik opna du porten til 
himlen for meg.» Det er dette jul hand-
lar om. Evangelisten Johannes uttryk-
kjer faktumet slik: Det er eit faktum 
at Ordet (Jesus) blei kjøt (menneske) 
og tok bustad mellom oss. (Johannes 
1,14). Det er koseleg med juleeventyr 
og spenning. Men julebasert fakta 
med Guds forklaring er noko heilt 
anna.

Så står juleutfordringa igjen. Maria 
gøymde alt ho høyrde og opplevde i 
hjarta sitt,  «og grunda på det», les vi i 
vers 19. Å følgja hennar eksempel kan 
bli meir enn stemning og fantasireise 
hos oss også. Som opplyste menneske 
vil vi vel byggja livet på fakta og ikkje 
hylla oss inn i eventyr?

Juleverset kan realisera utfordringa 
i ditt og mitt liv denne jula. Her har vi 
framtid og håp. Etter denne bøna får 
vi gledeleg jul: Han er Frelsar min!

Kom, vesle barn, til meg,

Eg lengtar etter deg!

Kom, du som sorg kan linna, 

Stig inn om her er smått, 

Lat meg deg sjå og finna, 

Då får eg det så godt!

/: Drag meg etter deg!: /

Av generalsekretær h.v. i Indremisjons-
forbundet, Karl Johan Hallaråker

Karl Johan Hallaråker.  
Foto: E. J. Danielsen

Bømlo:
Julaftan 
Lykling kl. 16.00, 
Espevær 14.15, 
Moster 14.30, 16.00,  
Bremnes 15.00, 16.15,  
Bømlo 14.30

1. Juledag 
Bremnes kl. 12.00,  
Bømlo 11.00

2. Juledag 
Moster kl. 11.00, 
Lykling 11.00

28.12 
Bremnes kl. 19.00 
Romjulsgospel - 
Bømlo Gospel

Nyårsdag 
Bremnes kl. 12.00

Etne:
Julaftan 
Frette kl. 13.00,  
Fjæra 13.30, 
 

Etne 14.30, 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 
Fjelberg kl 14.00, 
Eid 15.30, 17.00

1. Juledag 
Eid kl. 12.00

Nyårsaftan 
Eid kl. 16.00

Husnes:
Julaftan 
Husnes kl. 15.00, 
16.15,  
Holmedal 15.00, 
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

28.12 
Konsert Åkra kl. 19.00 

Nyårsaftan 
Minnegudstenester 
Hatlestrand kl. 14.00,  
Kvinnherad 16.00

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

1. Juledag 
Stord kl. 12.00,  
Nysæter 12.00 

2. juledag 
Stord kl. 11.00

28.12 
Minnegudsteneste 
Stord kl. 11.00,  
Nysæter 19.00

Nyårsaftan 
Stord kl. 23.15

Nyårsdag 
Nysæter kl. 12.00,  
Huglo 11.00

Sveio:
Julaftan 
Sveio Omsorgssenter 
kl. 11.00,  

Eikeland 14.30,  
Førde 15.30,  
Valestrand 16.30,  
Sveio 14.30, 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

Gudstenester i Sunnhordland prosti i jul og nyttår 2014
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 veke 50

3. I vår stad
Les Jes 53,8–12 

Kvifor måtte Jesus døy? Kunne ikkje 
Gud berre tilgi synda vår? Straffa for 
å synde mot Gud, er døden, og for å 
vise at dei angra syndene sine, måtte 
jødane ofre eit lam. Jesus vart sendt 
til jorda for å vere «Guds lam som bêr 
verdas synder.» Krossfesting var ei 
straff som vart brukt på dei aller verste 
forbrytarane. Jesus bar all verdas synd 
då han hang på krossen, og var verdas 
verste forbrytar for at vi skulle gå fri.

4. Det er håp
Les Jes 61,1-4 

Kva tenkjer du når du ser bileter frå 
stader der krigen har herja? Det er trist 
og vondt å sjå ruinar og redde og såra 
menneske. Det verkar heit håplaust. 
Men her er det ein tekst som gir håp 
til dei som er såra, har eit knust hjarte 
og som sørgjer. Gud er dei særskilt nær 
dei, og han vil ein dag kome og gjere 
alle ting nye. I mellomtida er vi kalla 
til å vere gode mot kvarandre, og vise 
kjærleik til alle dei som treng det!

1. Ein av oss
Les Jes 53,1–3

Om Gud skulle sende ein som skulle 
befri verda, er det naturleg å vente seg 
eit imponerande menneske med makt 
– ein konge eller ein hærførar. Jødane 
venta på Messias, og då Jesus kom, var 
det ikkje mange som trudde at han var 
den dei venta på. Men hadde dei lest 
og huska denne profetien, hadde dei 
skjønt det. Jesus vart fødd i ein stall og 
var verken rik eller velutdanna. Kvifor 
trur du det var slik?

2. Siger!
Les Jes 53,4–7

Om du skulle vere med og bestemme 
korleis Gud skulle befri verda, ville du 
ha tenkt at krossfesting og død var 
måten å gjere det på? Mange av oss 
ville nok stemt imot den løysinga. Men 
Gud kjente fienden, og visste korleis 
han kunne sigre over Satan. Hans 
våpen var ondskap og død. Jesus haldt 
ut ondskap og liing utan å synde,  og 
han sigra over døden då han sto opp 
av grava. Og i Jesus har vi òg siger!

5. Guds folk
Les Jes 61,5-9 

Jødane er blandt dei folkeslaga i 
verda som har vore mest forfulgte. 
Mange vart drepne under den andre 
verdskrigen, og det var først etter 
krigen at Israelsfolket fekk sitt eige 
land. Etter det, har det stadig vore nye 
krigar. Gud kalla Israelsfolket for sitt 
folk, og denne profetien handlar om 
dei. Uansett kva som har hendt og kva 
dei har gjort, er dei Guds eige folk, og 
ein dag skal dei få oppleve fred.

6. Feiring
Les Jes 61,10-11 

Når vi har noko vi skal feire, tar vi på 
oss fine klede, vi legg vekk kvardagen 
og er berre glade. Desse versa er som 
ei feiring. Takka vere Jesus, er vi frelste 
frå synda og døden. Vi er Jesu eige 
utvalte folk – brura hans. Ein dag skal 
han kome igjen og hente oss. Vi skal få 
leve saman med han i hans evige rike. 
Når vi syng lovsonger til Jesus og gler 
oss over å vere kristne, har vi starta 
feirina, og den fortsette i all eva.

Profetiar om Messias    Skribent: Jorunn Singstad Djupvik

W W 
J  D

Samtale:
Det kan vere venskeleg å tru 
at verda skal kunne bli annleis 
enn den er no. Men Bibelen 
fortel oss at alt skal verte nytt 
ein dag.

• Jesus sigra over det vonde då 
han døydde på krossen. Kva 
var det vonde Jesus bar med 
seg opp på krossen?

• Kva syns du er vondt og 
vanskeleg i livet ditt?

• Når Jesus kjem att, skal det 
vonde bli borte for alltid?

• Kva gler du deg aller mest til 
at vert borte?

UGLY
24 a) Kva gjorde dei første kristne med 
eigedomane sine?
24 b) Kva heitte den porten den lamme 
mannen sat ved?

Jesus kom som lys i mørkret. Kva er det det du opplever som mørkre i livet ditt? Det er mykje som 
kan gjere oss redde og urolige, og vi høyrer stadig om ondskapen ute i verda. Jesus har sigra over det 
vonde, og ein dag skal han kome att og gjere alle ting nye. Er du klar til å ta imot han?

VEKSE SAMAN
 AKTIVITETAR DU KAN GJERE SAMAN MED FAMILIEN DIN ELLER ANDRE DU ER GLAD I  :-)

Jes 53,5

«Men han vart såra for våre 
brot, knust for våre synder.
Straffa låg på han, vi fekk fred, 
ved hans sår vart vi lækte..»

STAFETT MED VATN:
Del opp bibelverset og skriv det på lappar. Putt lappane i tomme 
kinderegg-kapslar og legg dei på botnen av to vasar eller høge glas.
Del inn i to lag. Kvart lag får ei bøtte med vatn og ei skei. Still opp eit 
stykke frå vasane (lag gjerne ein startstrek og sett bøttene der.) Lag 
ein stafett der de bruker skeia og bærer vatn bort til vasane, og fyller 
dei med vatn. Når nr. 1 har bore bort ei skei med vatn og kjem attende, 
overtar nr. 2 skeia, bærer ei skei vatn bort til vasen osv. Når kapslane har 
kome opp til toppen av vasen, opnar de dei og sett saman lappane i rett 
rekkjefølgje.

Huskelek:Ukas Bibelvers:

TA VARE PÅ LYSET

Del inn i to lag som sit på kvar si side av bordet. 
Kvart lag har eit tent lys foran seg (bruk stødige 
stakar så det ikkje vert brannfarleg, og legg avis-
papir under så det ikkje kjem stearin på bordet). 
Laga skal prøve å passe på sitt eige lys, og blese 
ut dei andres. Vert lyset slokt, skal de prøve å 
tenne det att.

Lyset er et bilete på trua vår. Har de opplevd at 
noko eller nokon har prøvd å dra dykk bort frå 
trua på Jesus? 

LYS I MØRKRET

Jesus kom som lys til verda, og vi skal òg vere lys. 
Når vi ber for menneske, er vi med på å spreie lys 
frå Gud.

Ha eit brett som de fyller med utente telys, og 
sett eit tent kubbelys midt på brettet. Ta ei bøne-
stund, der de ber og tenner lys for dei menneska 
de vil be for. Start gjerne med at alle ber 
stille kvar for seg, men det er fint å 
avslute med å be saman. 

LAG EIT 
LYSBILETE

Teikn omrisset av eit stort lys på 
eit ark, enten ei sol eller eit tent 
lys. Ta farga silkepapir i gult og 
oransje, og lag små kuler. Lim dei 
tett i tett på teikninga.

UGLY
24 a) Kva gjorde dei første 
kristne med eigedomane sine?

24 b) Kva heitte 
den porten den 
lamme mannen 
sat ved? 
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I Sunnhordland er det mange 
kyrkjelydar 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 overnat-
ting i kyrkja. I «Fra fjord og 
fjære» i år har vi fått bilete 
frå tre stader der dei nyleg 
har hatt Lys Vaken: Nysæter, 
Hatlestrand og Bremnes.

Nysæter
Kyrkjelydspedagog Randi Lønning 
Matre skriv: «I helga var me samla ein 
heil gjeng i Nysæter kyrkje. Me starta 
kvelden med samling inne i kyrkja. 
Der vart me litt betre kjent med kva-
randre og kyrkjerommet. Gjennom 
leik og stafettar vart me enno betre 
kjent med kvarandre. Konkurranse-
instinktet var det ingenting i vegen 
med. Stemninga stod i taket. Kvelds-
maten med taco, fall i smak. Etter 
maten kom presten vår, Arnt Johan, 
på besøk, saman med kyrkjetenar 
Ole Magnus. Arnt Johan fortalte om 
gudstenesta me skulle vere med på 
og mange fekk oppgåver til gudstene-
sta. I kjellaren var det ulike aktivite-
tar å være med på. Alt frå Playstation 
til pynting av lys. Det vart tid til litt 
laurdagsgodt før me pussa tennene og 
gjorde oss klar til å sove i kyrkja. 

Søndagsmorgon vakna me til lukta 
av varme rundstykke og nykokte egg. 

Etter frukost var det tid til å gjere oss 
heilt klar til gudstenesta. Hovudputer 
og liggeunderlag måtte pakkast vekk, 
men korleis kan eg få denne store 
soveposen i dette litle trekket? 

Gudstenesta var ein fin avslutning 
på helga saman med 11-åringane. Alle 
gjorde oppgåvene sine på ein flott 
måte. Og det var veldig kjekt å gi alle 

ein bibel i gåve frå Nysæter kyrkje-
lyd.  Eg må ikkje gløyme den nydelige 
songen til dei tre jentene i kyrkjekaf-
fien. Tusen takk for ei flott helg til alle 
saman. Eg håpar eg ser dykk igjen. 
Om ikkje lenge kjem det ein ny invita-
sjon i posten. Håpar du blir med på 
Kode B. Fram til dess: Ha ei velsigna 
god adventstid!»

Hatlestrand
Linda Raa Alvheim var leiar på Lys 
Vaken i Hatlestrand kyrkje i lag med 
Tone Johansen, Lillian Eikeland og 
sokneprest Sven Harald Nilsen. Linda 
har sendt oss bilete og eit referat frå 
arrangementet 29. – 30. november.

Det var 13 barn i alderen 11-12 år 
som deltok, med frammøte i kyrkja 
kl. 18. Dei starta med ein liten sam-
tale med presten, Sven Harald, inne 
i alterringen. Alle fekk utdelt T-skjor-
ter. Så åt dei pizza i gamleskulen på  
Hatlestrand. Etter dette laga dei englar 
av kongler, ungane var flinke og del- 
tok positivt. Målsettinga var å lage 
englekor sidan dei skulle få utdelt 
salmebok dagen etter. Så hadde dei 
lesestund og leik. Deretter gjekk dei 
i kyrka for å øve inn programmet til 
Lys Vaken - gudstenesta. Etter øvinga 
hadde dei rebus ute med faklar og 
tema-bibelhistorie. Avslutta med god-
nattsong og overnatting i kyrkja. 

Etter frukost i gamleskulen og ein 
liten andakt og song neste morgon, 
var det gjennomgang av gudstenes-
teprogrammet. Så fekk Lys Vaken 
arrangementet ei god avslutting med 
gudsteneste og kyrkekaffi.

Lys Vaken

Sokneprest Sven Harald Nilsen og Lys Vaken – deltakarar i Hatlestrand kyrkje

Lys Vaken – deltakarar i Nysæter kyrkje.
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Dei siste to åra har det blitt utført 
omfattande vedlikehald og fornying 
av Bremnes kyrkje, deriblant nye tre-
doble vindauge i kyrkjeskipet, nytt 
oppvarmingsanlegg, eikegolv over alt, 
utviding av galleriet og nye stolar. Ein 
del bord som enkelt kan setjast opp og 
takast ned igjen ved behov, er kjøpt 
inn. Alt er gjort for å gjera kyrkja meir 
tenleg til alle aktivitetane som er der, 
og legge til rette for nye.

15. - 16. november var det Lys Vaken 
i Bremnes kyrkje og det var samla 
mykje folk til gudsteneste på søn- 
dagen då og nyoppussinga av kyrkja 
vart markert. 

Årets Prostidag vart 
arrangert torsdag 25. 
september med tema: 
«Saman i kyrkja i ten-
lege lokale» som er 
vårt felles fokus i Sunn-
hordland prosti i år. 

Etne kyrkje
Prostidagen vart i år halden 
i Etne. Her fekk deltakarane 
oppleve den nye kyrkja, sjå 
korleis bygget har blitt og 
oppleve korleis det fungerer 
i samanheng med Enge bede-
hus. 

Tenlege lokale
Korleis kan kyrkjene våre vere 
tenlege lokale tilpassa det vi 
har trong for i dag, med til 

dømes ny trusopplæring og 
gudstenestereform? Dette 
arbeidde vi med på prosti-
dagen. I tillegg til å sjå Etne 
kyrkje, fekk vi høyre døme på 
det arbeid med kyrkjebygga 
som gjeng føre i dag - mellom 
anna Bremnes kyrkje; og som 
det er planar om – mellom 
anna Tysnes kyrkje. Vi fekk og 
høyre om Gjenbruksløa i Sveio 
til inntekt for nytt soknehus 
der.

Prostigudsteneste
I tillegg til dei nemnde faglege 
tema, avslutta Prostidagen 
med Prostigudsteneste. Her 
song Etne Soul – Children, 
predikant var sokneprest Per 
Hjemdal og prosten tok del 
som liturg.

Prostidag i Etne

Markering av nyoppussa Bremnes kyrkje 

Høylandsbygd bedehus er nyresturert 
og blir nytta til 6 gudstenester i året. 
Den gamle kyrkjeklokka i Eid kyrkje 
som etter slitasje i materialet fall ned 
først på 80 talet, er nå komen på plass. 
Sokneråd, prost og biskop har støtta 
dette prosjektet og gitt løyve til at 
klokka blei nytta her.

Det er Eirik Opedal, frå Haugesund, 
som har forma det karakteristiske 
monumentet som klokka er hengd 
opp i, bygd mellom bedehuset og min-

nesteinen som er reist for å minnast 
krigsoffera frå bygda. Symbolikken  
i monumentet er: to hender som  
strekkjer seg mot himmelen med 
klokka som kallar, mellom seg. Krossen 
er plassert bak det heile.

Klokka kan nå nyttast til å ringe 
under gudstenester i bygda, ringe inn 
store høgtider, når nokon går bort frå 
bygda, eller gifter seg. Ein fin måte å 
nytta ei gamal klokke på.

Høylandsbygd bedehus - 
einaste bedehuset i landet 
med eiga kyrkjeklokke?
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Soknerådsleiar Berit M. Hallaråker. 

Markering av nyoppussa Bremnes kyrkje 

Ei tid etter ein fekk nytt orgel 
i Bremnes kyrkje, kom Jostein 
Molde som kantor. Han starta 
opp kantoriet med første 
øving i februar 1989. Året 
1989 blei starten på ein ny 
kyrkjemusikalsk epoke  
i Bremnes.

Dirigenten og korarbeidet
Kva kan Jostein få til med det nye  
kyrkjekoret? Ei blanda gruppe med 
varierande korerfaring, i starten må det 
bli enkle arrangement, ikkje meir enn 
tre stemmer. Men Jostein har ein plan. 
Han vil utvikla den enkelte songar og 
koret både når det gjeld songteknikk 
og samklang, fyrst og fremst for å gjera 
gudstenestelivet rikare. Han vil og ta 
koret og kyrkjelyden inn i det store kyr-
kjemusikalske skattkammeret. Kunne 

framføre korverk av Bach, Mozart, 
Händel saman med orkester og solis-
tar. Han starter med notekurs for dei 
som treng det. Snart framfører koret 
verk av dei store meistrane saman med 
orkester og solistar. Konsertar som har 
gjeve både koristane og kyrkjelyden 
gode opplevingar. Den viktigaste opp-
gåva er deltakinga i gudstenestene. Jos-
tein har alltid vore tydeleg på dette: At 
salmesong og musikk er ein integrert 
del av liturgien. Val av musikk blir 
ikkje tilfeldig, tekstar og tonespråk skal 
underbyggje tema for dagen.

Konsertane
Etter eit godt halvår med innøving og 
trening i songteknikk, var me klare til 
den første konserten i Bremnes kyrkje. 
Programmet hadde stor variasjon med 
negro spirituals og folketonar, tonar 
frå J.S Bach, Händel, C. Frank og frå 
vår eigen Knut Nystedt. Me imponerte 
med rein og presis song i fylgje konsert- 

omtalen i Bømlo Nytt. To år seinare 
hadde me den første konserten i sam-
arbeid med lokale musikarar med 
musikk av Mozart i høve 200 års mar-
keringa av hans død. Sidan har me hatt 
mange kyrkjekonsertar i samarbeid 
med musikarar, solistar og også andre 
kor. Av høgdepunkt her kan me nemna 
framføringane av Händels Messias  
i samarbeid med Stordkoret, og Petter 
Dass-programmet som me gjorde 
saman med Ola Bremnes.

Gudstenestene
Mange i kyrkjelyden og tilhøyrarar 
elles vil kunne fortelje om dei store  
konsertopplevingane. Likevel vil nok 
dei fleste trekkja fram den verdien 
koret har hatt for gudstenestelivet som 
det viktigaste. Koret har delteke på alle 
høgtidsgudstenestene i Bremnes ved 
jul og påske og på dei fleste gudstenes-
tene gjennom åra elles, anten som heilt 
kor eller i grupper. Det er vel ingen 

som kan tenkja seg konfirmasjons- 
gudstenestene utan at koret stemmer 
i frå galleriet ”Dette er dagen som 
Herren har gjort” av Egil Hovland.

Jubiléumsåret
I vår hadde me ein fin jubiléumsfest, 
der me var så heldige å ha prost Svein 
Arne Theodorsen som festtalar. Dei av 
medlemmene som har vore med i koret 
heilt frå starten, vart spesielt heidra på 
festen. 

Høgdepunktet var jubiléumskon-
serten i Stord og Bremnes kyrkjer  
i september, «Ei musikalsk minnebok» 
som vart halden saman med ei gruppe 
musikarar, samt solistar frå eigne  
rekkjer. Her framførde me eit breitt 
utval av verk, salmar og songar som 
koret har hatt på repertoaret. Dette var 
ein stor inspirasjon og ein spore til å 
strekkja seg mot nye høgder. 

Utviklinga frå starten har vore impo-
nerande, takka vere Jostein sin innsats 
og engasjement. Han har til fulle opp-
fylt føremålet med koret: «å fremja 
forståing for og kjærleik til gamal  
og ny kyrkjesong og med denne tena 
og inspirera kyrkjelyden og guds- 
tenestelivet. Korarbeidet skal gje den  
einskilde songar opplæring, medverka 
til musikalsk modning, og fremja eit 
godt medmenneskeleg fellesskap.» 
Koret tel 45 medlemmer. Det er vår 
von at arbeidet vårt skal vere Gud til 
ære og menneske til oppbygning. 

Helen Leversund

På kyrkjekaffien etter gudstenesta 
var det mellom anna helsingar av 
soknerådsleiar Berit Hallaråker, Karl 
Mæland, leiar av Bømlo kyrkjelege fel-
lesråd, ordførar Odd Harald Hovland 
og prost Svein Arne Theodorsen. 

Bremnes kantori 25 år
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Kyrkjelydane i Sveio starta opp Gjen-
bruksløa i Førde med stor opningsdag 
30. august og i skrivande stund har vi 
selt gjenbruksvarer for over 350.000 
kr. Pengane skal gå til å reisa eit nytt 
soknehus i Sveio sentrum kor barn, 
ungdom og vaksne skal ha en skikkelig 
arena for kyrkjelydsarbeid.

Gjenbruksløa ligg sentralt plassert midt i krysset 
som går til Førde sentrum. Alle som har kjørt på 
E39 har nok sett den okergule Løa. Fyrst blei sjølve 
hovudrommet i løa nytta, men tilgangen på varer 
og kundar har vore så stor at ein har utvida med 
trapp ned i møkkakjellaren som no er blitt møbel-
avdeling.

Løa har også blitt ein fin møteplass for folk kor 
ein serverer vaflar og kaffi og det er fint å setja 
seg ned for ein prat. Løa er open kvar fredag frå 
14.00-18-00 og kvar laurdag frå 10.00 til 14.00. Den 
siste laurdagen i månaden vert det halden auksjon 
på fine varer kl. 12.00. I opningstidene tar man og  
i mot varer. 

Løa frå sør.

Laurdagsauksjon med sokneprest Arild Steinsland som auksjonarius og Per Bjørn Habbestad, leiar for Gjenbruks-
løa, som auksjonsmedhjelpar.

Frå hovudetasjen Kø for å kome inn.

Gjenbruksløa i Førde  
er ein braksuksess
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Tysdag 25. november var  
det feiring i Valestand kyrkje, 
då sette ein fokus på alt som 
har skjedd dei 10 åra kyrkja 
har vore kulturkyrkje  
samtidig som kyrkja vert 
nytta til gudstenester  
og kyrkjelege handlingar.

Variert program
Det var eit variert og rikhaldig pro-
gram denne kvelden. Musikalsk var 
det bredde med lokalt mannskor, 
flygelspel, orgel, fiolin og trekkspel. 
Kyrkjeverje Eva Birkeland, kalla kul-
turkyrkja si mor orienterte om den 
omfattande verksemda desse 10 åra. 
Sokneprest Arild Steinsland leia 
mellom anna eit intervju med Jorunn 

Skåden, ordførar då kulturkyrkja vart  
etablert, Ruth Grethe Ø. Eriksen, 
noverande Sveio – ordførar, Svein 
Arne Theodorsen, prost og Eva Birke-
land. Dei gav uttrykk for glede over alt 
ein hadde fått til og hadde håp om at 
dette måtte halda fram. Prosten trakk 
og fram det viktige arbeidet som er 
gjort med kyrkjebygget og som har 
gjort kyrkja til eit meir tenleg lokale. 

Den lokale forfattaren Einar Økland 
leste sjølv eit fint bidrag han hadde 
skrive i samband med jubileet. Kyrkja 
var fullsett, til slutt var det god mat og 
jubileumskake. 

Valestrand kulturkyrkje 10 år

Frå venstre kyrkjeverje Eva Birkeland, prost Svein Arne Theodorsen, ordførar Ruth Grethe Ø. Eriksen, tidlegare ordførar Jorunn 
Skåden og sokneprest Arild Steinsland, intervjuar.

Einar Økland. 
Foto: Edvin Reiersen

Uskedal kyrkje 100 år

Fyrste rekke frå høgre: Sokneprest Lina Håland, biskop em. Ole D. Hagesæter, prost Svein Arne Theodor-
sen og tidlegare sokneprest Ole Kristian With Due.
Andre rekke frå høgre: Pensjonert sokneprest Tor  Ø. Holm, sokneprest Jan-Ove A. Totland, pensjonert sok-
neprest Gunnvald Bjotveit, klokkar Oddbjørg Heimark, organist Eva G. Megyesi og kyrkjetenar Magne Eik

Uskedal kyrkje sitt 
100 - årsjubileum 
vart feira med fest-
gudsteneste og jubi-
leumsfest sundag 28. 
september.

Festgudsteneste
Kyrkje var fullsett til fest-
gudstenesta. Prost Svein 
Arne Theodorsen inti-
merte, biskop emeritus Ole 
Danbolt Hagesæther heldt 
preika og den nye sokne-
presten – Lina Håland var 
liturg. Ho deltok og med 
song.

Jubileumsfest
Etter gudstenesta var om 
lag 70 med på jubileums-

fest på Helgheim. Festleiar 
var soknerådsleiar Møyfrid 
Kristoffersen, ho fram-
førte og prolog saman med 
Magne Eik. Den nye kyrkje-
verja – Erlingur Nielson, 
heldt festtalen. Mange tok 
del med helsingar, mellom 
anna ordførar Synnøve Sol-
bakken. 

Jubileumsprogram
Soknerådet og jubileums-
komiteen har gjennomført 
eit omfattande jubileums-
program med mange flotte 
arrangement gjennom heile 
jubileumsåret. Ei flott jubi-
leumsbok «Høyr kor kyrkje-
klokkar lokka» er gjeve ut  
i samband med jubileet. 
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I juni drog prestane i Sunnhord-
land prosti på studietur til Krakow 
i Polen. Turen var ein viktig del i 
eit eigenutvikla studieopplegg 
med tema «Kyrkja i ei ny tid.»

Bildet syner ein guide saman 
med heile gruppa utan fotografen 
Aksel Lygre:

Frå venstre: Pål Dale, Jørgen 
Knudsen, Nobukazu Imazu, 
Stein Ove Skadal, Eirik Aadland 
Tappel, Svein Arne Theodorsen, 
guiden, Kåre Stølsnes, Olav Johan-
nes Oma, Arnt Johan Vistnes, Jan 
Ove Totland, Gisle Sørhus, Arild 
Steinsland, Egil Larsen, Roald 
Drønen, Terje Nag, Marit Isaksen 
Espedalen, Asbjørn Gundersen og 
Per Hjemdal. 

Prost Svein Arne Theodorsen 
vigsla Espevær gravplass  
1. sundag i advent.

Gudsteneste og orientering 
Sokneprest Roald Drønen leia ei fin 
gudsteneste i kapellet. Deretter gav 
kyrkjeverje Arne Salmelid ei god inn-
føring i ulike sider ved arbeidet med 
gravplassen. Bømlo kyrkjelege felles-

råd og Bømlo sokneråd har vore på 
synfaringar og møtt representantar 
frå Grendautvalet på Espevær. Ein 
landa på eit nytt område. Salmelid var 
godt nøgd med valet, han sa: «I for-
skriftene til gravferdslova står det at 
en gravplass skal være inngjerdet. Og 
det fant vi: Et fantastisk område som 
Skaperen sjølv har tilrettelagt som 
det siste hvilestedet. Her er det natur-
lig fjell pynta med eføyer, dette fine 
området fremtrer i dag urørt og uten 

synlige sprengningsskader.» 
Salmelid orienterte vidare om 

arbeidet med anbod: Grunnarbeidet 
og landskapsarbeidet ble tildelt Bømlo 
Maskin og prosjektering og oppføl-
ging ble tildelt Akvator på Stord. Han 
takka alle for godt utført arbeid. Ragn-
frid Sønstabø takka på vegne av espe-
væringane. Andreas Tislavoll, leiar 
i Bømlo sokneråd, klipte snora ved 
porten til den nye gravplassen.

Vigsling
Ved vigslinga song kyrkjelyden «Deg 
være ære» leia av kantor Øystein Skul-
lerud. Svanhild Vespestad, medlem 
av Bømlo sokneråd og sokneprest 
Drønen tok del med tekstlesing. Prost 
Theodorsen talte om døden som ikkje 
får det siste ordet, leia forbøna og lyste 
velsigninga. 

Prestar på studietur

Vigsling av Espevær gravplass

Sundag 24. august vart Lina Håland ordinert til sokne-
prest i Uskedal av biskop Halvor Nordhaug. Det vart 
ein stor høgtidsdag i ei fullsett Husnes kyrkje. Gospel- 
koret Abraham med dirigent Bjarte Lending tok del med 
Lina som solist, dei hadde og ein flott konsert i Valen 
kyrkje kvelden før. Mellom anna desse tok del saman 
med biskop og ordinand: prost Svein Arne Theodorsen, 
sokneprestane Jan Ove Totland og Terje Nag, Anne Beth 
Gilja Johansen frå Misjonshøgskulen og sokne – og fel-
lesrådsleiar Torsten Aarthun. Eva Megyesi var organist, 
klokkar var Liv Slettemark og Alf Jarle Langeland var 
kyrkjetenar.

Etter gudstenesta var det fest på Husnes bedehus der 
mange kom med gode helsingar og gospelkoret song.

Ordinasjon av 
Lina Håland

Foto: Geir Einarsen
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Opning av julestallen

Laurdag 6. desember vart 
Stord kyrkjelyd sin stall opna 
på torget på Leirvik. Dei 
frammøte tok del i songen  
og fekk servert gløgg og 
peparkakar. Opnar i år var 
Reidun Rasmussen Mjør, ho 
er klinikkdirektør på Stord 
sjukehus. Ho haldt denne 
talen som vart godt motteke:

Tradisjonar er nok aldri viktigare enn 
i jula. På Stord har det sidan 2001 vore 
ein tradisjon med stallen på torget. 
Kyrkja flyttar ut der folk ferdast. Laur-
dagar så er tilsette i kyrkja på plass  
i stallen og deler ut peparkaker og 
serverer gløgg. Eg synest det er ein 
fin møteplass, ein møteplass som gjer 
dørterskelen inn til kyrkja litt lågare 
og dei geistlege litt meir folkelege. For 

dotter mi som er 14 år er det natur-
leg å bli servert gløgg av presten, eller 
sjølvaste prosten, når ho passerer forbi 
stallen i førjulstida. Mor mi har fortalt 
at då ho var 14 år, for to generasjonar 
sidan, så var det slik at dei gjekk av 
sykkelen, såg ned i vegen og neia når 
dei møtte presten. Noko har forandra 
seg. Til det betre spør du meg. Det er 
ikkje sikkert mormor mi ville vore 
einig i det. 

Eg synest det er flott at kyrkja er 
å treffa der folk møtest. På torget før 
jul eller på friluftsgudstenester andre 
årstider. Eg synest og det er veldig 
positivt at kyrkja, nærmare bestemt 
sjømannskyrkja, er tilgjengeleg for 
mange nordmenn som bur i utlandet 
eller oppheld seg der i kortare perio-
dar. Dei høge besøkstalla i norske 
kyrkjer i utlandet er slik eg ser det eit 
bevis på at mange set pris på å treffa 
kyrkja i andre settingar enn dei tradi-
sjonelle. 

Vekedagar og søndagar no i advents-
tida er ikkje stallen betjent, men den 
står der som ei påminning om jule-
evangeliet. Når me strenar forbi på 
veg til julekakeutsalet på torget, som 
for mange av oss reddar julebaksten, 
eller på veg for å få gjort unna jule-
handelen, står stallen der som ei stille 
påminning. Eit symbol på det sentrale 
i julebodskapen. 

Det er dessverre slik at mange av 
oss stressar litt før jul. Sjølv om eg trur 
mange i min og yngre generasjonar 
juksar både med julebakst og husvask, 
er det mykje anna som gjer at denne 
tida er travel. Det er juleavslutningar 
i barnehagen, på skulen, på kultur- 
skulen og på ulike andre fridtids- 
aktivitetar. Det er ein travel periode  
på jobb for mange. Mykje som skal 
gjennomførast og avsluttast før nytt 
år. Mange ungdommar opplever stress 
og prestasjonspress knytt til juletenta-
men. Me skal delta på ulike typar jule-
arrangement og på julebord.

Mange er litt utlada når jula ende-
leg kjem. Opplever at lufta går litt ut 
av ballongen. Då synest eg det er godt 
å tenka på at jula er ei av dei få tidene 
i løpet av året der ein har tid til å ha 
tid. Tid til å sitta ved stovebordet og 
spela brettspel, tid til å lesa i ei god 
bok eller løysa julerebusen i Bergens 
Tidende. 

For dei fleste av oss er førjulstid 
og jul tida for lys, kos, varme og gode 
lukter frå maten som blir forberedt. 
Me gler oss til jul, og er litt spente 
og forventningsfulle sjølv om me 
blir aldri så vaksne. Det er dessverre 
ikkje alle som opplever jula slik. For 
nokon, nok mange fleire enn me liker 
å tenka på, er jul ei tung trist og tung 
tid. Nokre saknar ein av sine nær-
maste som dei har mista. Nokon har 

alvorleg sjukdom i familien. Nokon 
har ikkje økonomi til julehandel og 
ekstra utgifter. Nokon kjenner seg  
einsame. Nokon lever med vald og 
rus i nærmaste familie. Mange strevar 
med livet sitt av ulike grunnar, og opp-
lever at jula blir ekstra tung.

Mange gjer ein stor innsats for dei 
som har det tungt, spesielt i jula. I til-
legg til offentlege tenester og tilbod, 
lar eg meg imponera over den innsat-
sen som for eksempel Frelsesarmeen 
gjer. Dei deler ut posar med mat, 
ordnar med julegåver og lagar jule-
feiring for dei som ikkje har nokon  
å feira jul med. Me andre kan kanskje 
hjelpa til ved å gje ei pengegåve i jule-
gryta. 

Me kan våga å ta kontakt med dei 
som me trur har det tungt og  ikkje 
trekka oss vekk.  Me kan melda frå om 
barn som opplever omsorgssvikt og 
personar som blir utsette for vald. Me 
kan invitera på besøk nokon som ikkje 
har så mange rundt seg.  Me kan tenka 
oss om før me presenterer glansbilder 
frå livet vårt på facebook utan at det 
kjem fram at ikkje alle dagar er like 
glansa. Me kan visa respekt for alle, 
uansett kva situasjon dei er i. 

La stallen på torget minna oss om 
at me må villa kvarandre vel og ta vare 
på kvarandre. La den minna oss om 
alt me har å vera takksame for. La den 
minna oss om bakgrunnen for at me 
feirar jul. 

Den som ikkje har jula i hjarta sitt, 
vil ikkje finna den under eit tre. 

Eg ønskjer alle ei god førjulstid og 
ei god jul om litt, og opnar med dette 
stallen.

Reidun Rasmussen Mjør
Klinikkdirektør
Helse Fonna, Stord sjukehus

Foto: Sigrid T. Langøy

Sanctus 20 år
Hausten 1994 inviterte organisten i Ny- 
sæter kyrkje Turid Bakke Braut til opp-
start av kor i kyrkja som var teken i bruk 
3 år tidlegare. Det melde seg 30 songarar. 
Tanken med koret var at det skulle styrkja 
og inspirera kyrkjesongen, ha konsertar 
i kyrkja og i forsamlingshus elles. Etter 
ei tid tok koret namnet Sanctus. Denne 
hausten har koret vore aktivt i 20 år.

Kyrkjekor
Sanctus har heile tida teke del i gudstenester - mellom 
anna høgtidsgudsteneste, og slik vore til god støtte 
for kyrkjelyden. Dei har gjerne hatt ein eller to kon-
sertar eller songkveldar i året. Sidan 1998 har Bjarte 
Aadland, kantor i Nysæter, vore dirigent. Sanctus har 
mellom anna medverka på salmekveldar med Arve 
Brunvoll, Eyvind Skeie og Sindre Eide. 

Større prosjekt
Gjennom desse 20 åra har Sanctus hatt ein del større 
prosjekt. ”Det gode landet” (Eyvind Skeie og Sig-
vald Tveit) var eit stort løft. Her deltok fleire barne/
ungdoms- og vaksenkor og samla var 150 aktørar  
i sving. Andre store framføringar saman med andre 
kor, orkester, blåsarar, andre musikarar og dansarar 
er kantaten ” I denne søte juletid (Arne Dagsvik), 
”Diakoni-messe Op.145B” (Egil Hovland),  folkedans-
messa ”Träd inn i dansen” (Per Harling – Susanne 
Bågenfelt).  Den siste har vore framført saman med 
dansarar frå Stord Ungdomslag, og på norske sjø-
mannskyrkjer i Spania i 2008 og 2011. Ved større 
framføringar har ein nytta nokre dyktige songarar og 
musikarar som har vore med på prosjektbasis.

Jubileumskonsert 
20 årsjubileet vart markert med konsert i Nysæter 
kyrkje 1. søndag i advent med verket ”Frelseren er 
født” . Ein av våre fremste salmeforfattarar Eyvind 
Skeie har omsett 17 polske julesongar til norsk. Arne 
Dagsvik har arrangert dei for kor. Solistar på konser-
ten var Ingjerd Kannelønning Kolstad, sopran, Arne 
Kvarven, tenor/baryton, Barbro Høyland Andersen, 
fløyte og Tone Heide, piano. Bjarte Aadland var diri-
gent. Sanctus fekk gode tilbakemeldingar på jubi-
leumskonserten frå sokneprest Arnt Johan Vistnes 
som helste på vegne av dei mange som kom. 
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Odd Harald Hovland er ordførar i Bømlo, 
busett på Innvær på Rubbestadneset. 
Han har permisjon frå sitt arbeid som 
lensmann i Stord lensmannsdistrikt.  
Hovland har takka ja til å stilla som kan-
didat for partiet sitt for neste valperiode. 
Me stiller Odd Harald nokre spørsmål 
rundt julefeiringa.

H&Y: Kva er dine beste juleminne?
Odd Harald: Skal eg velja mellom alle gode minne 
frå eg var barn og fram til no må det faktisk bli 
på Innvær, med eigen familie, medan borna våre 
var små: Å kunna samlast og ha tid berre for kvar- 
andre, borna si spente forventing, og gleda og 
tryggleiken hjå dei. Det gjer oss vaksne veldig 
tilfredse å kunna gle borna! Dei sjølve gir også 
uttrykk for at dette er gode minne, og har teke 
opp mange av dei same tradisjonane for sin 
eigen del. At svigerforeldra mine ofte tok del  
i vår feiring, og av og til eigne foreldre, var  
også ei stor glede. 

Men også frå min eigen barndom hugsar eg 
med glede julefeiringa. Det var mange av dei 
same elementa i feiringa også den gongen for 
meg og mine to sysken. På fyrste og andre jule-
dag hadde me ofte familieselskap hjå mine beste- 
foreldre. Ingen av dei budde heilt nær oss på 
Flaktveit, så då samlast me juledagane.

H&Y: Kva tradisjonar prega feiringa dykkar?
Odd Harald: Det ville vera merkeleg dersom 

ikkje lukta frå pinnekjøtet på komfyren breidde 
seg ut i huset på julaftan. Dessert kunne vera litt 
ymse – riskrem, karamellpudding eller liknande, 
men pinnekjøtet høyrer med. Julepålegget er 
også viktig. Far min laga julesylte av grisehovud. 
Han kom frå ein gard i Sunnfjord, og det opptok 
han å ta vare på tradisjonane og å førebu jula rett. 
Men no kjøper me julesylte … Baking i forkant 
står kona og ungane for, og det er kjempekose-
leg. Eg smakar berre, og deltek ikkje i den proses-
sen. Derimot er det eg og ungane som steller i 
stand peparkakehuset, også no når borna er vorte 
store. Peparkakehuset berre må vera der! Treet 
pyntar me saman veslejulaftan, eit kjekt felles-

prosjekt! Då eg var liten hugsar eg kor spanande 
og fint dette var – ikkje minst når kontakten kom  
i veggen og lysa kom på. 

Som gutunge opplevde eg relativt ofte at jula 
vart kvit. På Flaktveit var det i mi tid mange 
gardar, med fine bakkar til å stå på ski. No ligg 
det ein travel drabantby på Flaktveit. Me hadde 
det godt, men var ikkje rike i vår familie. Gode 
ski vart likevel prioritert av far. Kvit jul ber enno  
i seg ei ekstra god stemning for meg. I 2010 hadde 
me ein fin vinter. Snøen kom 22. desember og låg 
ei stund. Dei tradisjonelle vinteraktivitetane set 
ein spiss på jula og vinteren. 

Heime hjå oss har me også for vane å samlast 
veslejulaftan med storfamilien, som me kanskje 
ikkje får treffa elles i jula. Me et graut, og nyt det 
gode fellesskapet, snakkar og oppdaterer kvar- 
andre. Roen har seinka seg og me har gått ned for 
landing etter ei travel førjulstid. 

Ikkje alle i familien går i kyrkja kvar jul. Nokon 
må stella til heime. Men som regel går nokre av 
oss. Dette er ei fin markering av høgtida, og for 
borna skapar det god stemning.  

H&Y: På kva måte opplever du at julefeiringa 
har forandra seg frå du var barn og ungdom og 
til i dag? Og kva tankar gjer du deg rundt desse 
endringane?

Odd Harald: Alt då eg var gut vart jula opp-
levd som stadig meir kommersialisert. Det vart 
- meinte ein også då - brukt for mykje pengar til 
julegåver og feiringa byrja for tidleg. Julegata 
vart opna i slutten av november eller byrjinga av 
desember. Og her har vel utviklinga gått konti-
nuerleg ein veg. Generelt har folk mykje pengar 
mellom hendene. I det siste har det vore fokus 
på julekalendrar, der ein får gåve kvar dag heile 
adventstida på veg mot jula. Så kan ein spørja seg 
om dette er galt? Kanskje er det ikkje det, eller..? 
Det er også eit gode at handelsnæringa gjer 
det godt, at dette held oppe og skapar arbeids- 
plassar, og at gåver er uttrykk for omtanke. Men 
eg er svært samd med ein som sa at omtanke, 
gåver og omsorg, det å ta vare på kvarandre,  
solidaritet og nestekjærleik, kan med fordel for-
delast ut over heile året, ikkje berre koma til 
uttrykk og nærast bli overfokusert i juletida. Og 
kan det å ikkje ha grenser for kva borna skal få, 

på sikt innebera å gjera desse borna ei bjørne- 
teneste? I vår familie prioriterte me, som sagt, 
gode ski og vintersportsutstyr, og kunne då ikkje 
få alt mulig anna.

H&Y: I vår tid er det fleire krefter i samfunnet 
som arbeider for søndagsopne butikkar. Kva ten-
kjer du om det, ikkje minst i desse juletider der 
me brukar bankkortet svært hyppig?

Odd Harald: Eg synest søndagsopne butikkar 
er ein uting. Som kunde er det lett å tenkja at det 
er fint, for då kan eg få gjort det på søndagen eg 
ikkje får gjort elles. Men eg tenkjer på dei tilsette. 
Dei skal også kunna førebu seg til jul, og ha tid 
til å koma nedpå frå stress og arbeid. Sjølv om 
omsetjinga er viktig for handelsstanden, og sjølv 
om førjulstida er sers viktig, må me ta vare på 
alle. Eg trur også dette vil gjera livet meir travelt 
for oss alle, og alle dagar vert like. Søndagen må 
få vera ein spesiell dag til å kvila. 

Eg har nettopp vore på besøk hos foreldra mine 
på Flaktveit. Der det ein gong var landleg, finn 
me no ein travel drabantby der IKEA og andre 
store forretningar pregar biletet. Og alle butikkar 
er opne også søndag. Så noko teikn til søndag var 
ikkje å sjå! Eg har sjølv som politi arbeidd ein del 
i helgane, og har kjent på at eg kom på sida av 
den rytmen resten av samfunnet fylgde. Me må 
etter mi meining og erfaring prøva å begrensa 
helgearbeidet mest mogleg.

H&Y: Jula er ei tid som forsterkar både glede 
og sorg, det gode og det vanskelege. På kva måte 
kan me vera der for kvarandre i jula? 

Odd Harald: Ja, det vert lett meg og mine  
for oss alle, så det er ei utfordring. For nokon opp-
lever jula som vanskeleg. Det kan gå på einsemd, 
eller så mange grunnar i familien og elles til at 
jula som hending vert krevjande. Serleg fordi  
forventingane kan bli så store, kan også nedtu-
ren bli ille. Men det treng ikkje vera så vanskeleg  
å gjera noko for kvarandre alltid. Me kan invi-
tera folk heim til oss. Frivilligsentralen i Bømlo  
organiserer eit bra prosjekt, der dei som treng 
besøk eller å bli invitert kan bli kopla med den 
som kan stilla opp. Me kan også hugsa på å ringa 
til kvarandre eller ha kontakt på andre måtar, 
gjennom sosiale media. Men nokre har det  
faktisk også bra åleine. Det bør me respektera. 
Og me må ikkje stakkarsleggjera kvarandre når 
me inviterer eller stiller opp på andre måtar. Ein 
del som er åleine vel også å sjå seg sjølv som ein  
ressurs og å ta ein aktiv rolle i Frelsesarmeen,  
Kirkens Bymisjon eller i andre samanhengar.  
Me får ved å gje!

H&Y: Har du elles noko du vil dela no når jula 
nærmar seg?

Odd Harald: Advent og jul er tid for refleksjon. 
Eg trur at me godt kan reflektera over kor godt 
me har det, mange av oss. Me har det ofte så godt, 
at det oppstår, som ein har sagt, «de økte forvent-
ningers misnøye.» Forventingane våre til livet, 
samfunnet og materielle gode er enorme. Dei 
som ikkje har det så bra – også i Norge finst det 
faktisk fattigdom -  vil i eit slikt samfunn kjenna 
kontrasten som ekstra stor. Og om me rettar  
blikket ut i verda, forstår me at me lever i ei boble. 
Livet fortonar seg veldig annleis andre stader!  
Eit spørsmål til ettertanke kan vera: Korleis  
handterer me velstanden vår og det faktum at  
me lever i ei verd med så store kontrastar?  

Aksel Lygre 

Julefeiring


