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Det hev ei rose sprunge ut av ei rot so grann,
som fedrene hev sunge av Jesse rot ho rann.
Og var ein blome blid midt i den kalde vinter
ved myrke midnatts tid.
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Jeg vil på vegne av oss i redaksjonen for Kjerkebla’ takke for i år - 
et spennende år med blant annet nytt navn og ny grafisk utforming. 
Og så vil vi ønske alle våre lesere en riktig god julehøytid og et godt nytt år!

På egne vegne vil jeg samtidig takke for meg etter mange år i redaksjonen 
og som redaktør. Det har vært utfordrende, travelt og kjekt – ikke minst 
takket være dyktige medarbeidere, mange gode bidragsytere og mye 
positiv respons fra våre lesere! Tusen takk!!

Får vi besøk av englar denne jula?
Vi gjør det om vi slepp juleforteljinga 
inn på oss. B. S. Ingemann som omsette 
”Glade jol”, opna seg for juleforteljinga. 
Han undra seg over at englane kom så 
stillferdig  til fattige gjetarar og til ein enkel 
familie. Han hadde forstått at englar verkar 
i det stille. Dei verkar til beste for andre. 
Dei vert ikkje påkalla. Englar er bodbera-
rar som Gud sjølv sender.  Dei syng om 
fred og bringer fred. Dei bringer noko av 
paradis til jord. Dei bringer oss eit fortetta 
nærvere av Gud. Englane si hovudoppgåve 
er å peika på Jesus.

Får vi besøk av englar denne jula?
Ja, om vi opplever det englane er til for. 
Jula skal gi oss fred. Den skal få oss til å 
arbeide stillferdig til beste for andre. Den 
skal gje oss eit fortetta nærvere av noko 
som er annleis, heilagt, guddommeleg. 
Heldigvis skjer det ofte i jula at menneske 
handlar slik englar gjer. Slik får mange 
besøk av englar i jula. Viss vi denne  jula 
får sjå Jesus tydelegare, har vi verkeleg 
hatt englar på besøk. 
”Koffor ska då englane gå rondt midt iblant 
oss og vera hemmelige og usynlige?”, spør 
Broremann i Ajax-forteljinga ”Lønnlig 
iblant oss”.  Hu Johanna veit svaret – riktig 
nok etter å ha klødd seg heile to gonger på 
leggen. Englane er der allereie når vi syng 
julesongane, og når vi ofte ikkje ser det, 
er det fordi ”adle mennesker har ein løyen 
øyensykdom”.
Englane peiker på noko så hjelpelaust som 
eit barn: I barnet ligg håpet og framtida. 
I barnet Jesus ligg det store håpet og vår 
framtid. Ser vi det, blir det verkeleg ei 
fredfull jul.
     
                        

 

Det har vore englane sitt år i år.  Når dette vert skrive, gir 
Google 4,� millionar treff på ordet engel. Stikkordet angel 
gir ikkje mindre, �10 millionar treff. Snakk om populært 
tema. Når jula er over, har tala auka kraftig. For juleevan-
geliet set englane i fokus, og julesongane minner oss stadig 
om dei. Den julesongen som er mest vanleg i verda, ”Glade 
jul” (Stille Nacht, Holy night) handlar om englane i alle vers:

Lønnlig iblant oss

Biskop Ernst Båsland har skrevet 

årets julebetraktning

Det er høysesong for ønskelister. Forventningsfulle 
unger skriver lange lister som henges på kjøleskapet 
eller oppslagstavla på kjøkkenet. Vi voksne blir også bedt 
om å komme med våre lister, noe vi ofte sliter med – selv 
om postkassene våre fulles med all verdens gode forslag 
hver eneste dag. Det får meg til å tenke på en sms jeg 
fikk fra en kompis på Sør-Karmøy 1.januar i år:

lykkelig er den som ikke sørger over hva han 
mangler, men gleder seg over hva han har.

Jeg er vanligvis kjapp med å slette sms-er, men denne 
har jeg beholdt, for den traff meg. For selv om jeg kan ha 
problemer med å skrive en lang ønskeliste til jul, fins det 
nok av ting jeg skulle ønske jeg hadde: Skulle gjerne hatt 
en ny bil, gjerne med 4-hjulstrekk – jeg begynner å bli 
passe lei Mondeoen fra -94.  Og så skulle jeg absolutt hatt 
en ny mobiltelefon, jeg skjemmes nesten av den gamle 
Nokia-en min. Ønsker meg ny med 5 mpixel kamera, 
GPS m.m. Og så skulle jeg gjerne hatt ny hytte på fjellet, 
for ikke å snakke om en større båt.....

Det er den greske filosofen Demokrit som levde 400 år 
f.Kr. som kom med visdomsordet om å være lykkelig. 
Det er artig å tenke på at det som en gresk filosof sa 400 
år før Kristus, i år 2007 flyr gjennom lufta fra Skudenes til 
Torvastad. Det er også pussig å tenke på at menneskene 
som levde for 2500 år siden også var mer opptatt av å 

Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler, men gleder seg over hva han har.

sørge over det de manglet, enn å glede seg over det de 
hadde. Erfaringene de fleste av oss har gjort, er jo at vi 
ikke blir noe særlig gladere eller lykkeligere om vi får ny 
bil, ny mobiltelefon, parkett i stua eller boblebad. Oftest blir 
det  kun en kortvarig glede som vi fort tar for gitt – mens vi 
allerede er i gang å drømme om nye ting vi så gjerne skulle 
hatt. Ingenting tyder på at materielle goder kan gjøre oss 
glade og lykkelige.

 «Ein kan kjøpa seg mat, men ikkje mathug. Dropar, men 
ikkje helse. Mjuke senger, men ikkje svevn. Lærdom, men 
ikkje vit. Stas, men ikkje venleik. Glans, men ikkje hyggje. 
Moro, men ikkje truskap. Gråe hår, men ikkje ære. Rolege 
dagar, men ikkje fred.», skriver Arne Garborg.

Men viss vi ikke blir glade og lykkelige av materielle goder, 
hvor skal vi da lete. Som kristen faller det lett å svare. Og 
selv om jeg sjelden slår om meg med salmevers, datt det nå 
en strofe inn i hodet mitt: 
O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er!
Jeg har en Fader i det høye som faderomhu for meg bær!

Det er dette julen handler om – vår Far i himmelen som 
elsker oss så høyt at han sender sin sønn til jorden for å 
frelse oss. Og dette er en glede for hele folket, også for 
oss som lever i dag.  Så la oss ikke drukne i kjøpepress og 
gavestress, men glede oss over den store julegaven som vi 
alle har del i!

John Kristian Hausken

Har du gave   problemer??

John Kristian
Forsidefoto: Roald Østensjø .

Dust i bakgrunnen skimtes Torvastad Kirke

Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei frå Paradis,
fint og fagert dei syng Guds pris.
|: Løynleg i kring oss dei gjeng. :|

Jolebod, gledeleg bod
tonar til oss med himmelljod,
song av englar som hyrdingar såg
den gong Jesus i krubba låg.
|: Songen av englar er sæl. :|

Fred på jord, fryd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng om hans herlegdom,
han har reidd oss i himmelen rom.
|: Songen av englar er sæl. :|

Sæle fred, himmelsk fred,
jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng om den fred dei såg,
syng om han som i krubba låg.
|: Gled deg, kvar sjel han har frelst! :|
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Deilig er jorden 
Nå i desember er sangen ”Deilig er jorden” en 
av de vi kommer til å synge mest. Men 
jorden er febersyk og det haster å 
gjøre noe med det.

Biskop Martin Lønnebo var på kirke-
møtet i november og utfordret 
kirken til å bli ”stjerne¬advokater”: 
å være med og ta ansvar for den
 jorden vi bor på. Han la vekt på at vi 
har to store utfordringer i dette 
arbeidet og sammenlignet det med 
en redningsflåte som har to årer: Den 
tekniske og den etiske. Vitenskap 
og religion kan her utfylle hver-
andre og er til sammen to av 
de sterkeste kreftene vi har.

UTFORDRINGER FRa åRETs KIRKEmøTE

og vern av skaperverket er en konsekvens 
av troen på Gud som skaper, frelser og 
livgiver.

Kirkemøtets vedtak utfordrer de sentral-
kirkelige råd og bispedømmeråd til å ta 
ansvar og de utfordrer Regjeringen og 
Stortinget til å gi prioritet til miljøarbeidet. 
Se www.kirken.no for de konkrete utfor-
dringene de gir disse institusjonene. 

De gir følgende utfordringer til oss som 
menighet og enkeltmennesker:

1. Kirkemøtet utfordrer menig-
hetene og fellesrådene til:
- Å gi alle i menighetene mot og veiledning 
til å praktisere troen på en måte som viser 
at vi er en del av naturen med et spesielt 
forvalteroppdrag. I dette arbeidet kan vi 
hente mye kunn¬skap og inspirasjon fra 
urfolkenes tradisjoner.

- Å samarbeide bredt med andre lag og 
organisasjoner i nærmiljøet.

- Å leve i Jesu etterfølgelse og å se at 
nestekjærlighet i dag innebærer miljøen-
gasjement.

- Å løfte fram gleden ved å leve enklere 
i forbrukersamfunnet. Nøkkelen til 
nødvendig holdningsendring må ligge i 
forsakelsen og i gleden over et forpliktende 
fellesskap.

- Å bli grønne menigheter og arbeide med 
miljøfyrtårnsertifisering av fellesråd.

- Å bruke verktøy som ”Grønn kirkebok” 
og Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og 
rettferd aktivt i sitt arbeid.

- Å feire ”Skaperverkets dag” og å bruke 
advents- og fastetiden til å fokusere på
miljøengasjement

�. Kirkemøtet utfordrer oss 
som enkeltmennesker til:
- Å undre oss over storheten i Guds 
skaperverk, glede oss over at han kom til 
jorden i Jesus Kristus og takke for at han 
skaper og fornyer liv ved sin Ånd.

- Å se at det gode livet finnes først og 
fremst der vi bor. Vi trenger ikke å reise 
over hele kloden for å lete etter det.

- Å bevisstgjøre oss våre handlingsrom, 
være konkrete og leve enklere i eget 
hverdagsliv. Kirkemøtet utfordrer hver 
enkelt til å bli med i forbrukernettverket 
Grønn Hverdag, ta miljøsteget og kli-
matesten og avgi et personlig klimaløfte 
(www.gronnhverdag.no og www.kli-
maloftet.no).

- Å støtte og oppfordre våre medmen-
nesker til å ta aktive miljøvalg i sin 
hverdag.

- Å arbeide for å sette miljø- og klima på 
dagsorden ved kommune-, fylkes- og 
stortingsvalg.

- Å oppfordre lokalpolitikere til å legge til 
rette for bærekraftig utvikling i nærmiljøet.

Til slutt minnet Martin Lønnebo i sitt fore-
drag om at Gud som har skapt jorden, kan 
også bevare den. I dette utfordrer han oss 
alle til å bli medhjelpere i forvaltingen av 
verdens ressurser der vi lar barnebarnets 
øyne være våre skriftespeil.

Når vi i årets juletid synger ”Deilig er 
jorden”. La det være vår forpliktelse til å 
arbeide for ei jord som ikke ødelegges av 
vår måte å leve på.

              Helge S. Gaard

Kan vitenskapen utvikle 
tekniske løsninger der vi 
forurenser mindre og helst 
reverserer den forurensnin-
gen som skjer, er vi kommet 
et langt stykke. Men uten å 
bruke den andre åren, vil en 
bare gå i ring og ikke kom-
me lenger. Det er viktig å 
fokusere på etikken. Folk må 
ville tenke etisk, vi må ville 
forurense mindre selv om 
det koster oss noe. Kirkens 
store oppgave er å samle 
seg med alle mennesker av 
god vilje om den etiske åra, 
sa Martin Lønnebo. 

Bistands- og miljøvernminister Erik Solheim 
utfordret til Kirken til:
Vær en stemme i vår tid, som taler rett om 
de store spørsmål. Gi folk håp!
Man menneskene til ydmykhet. Bruk 
deres store nettverk!

Meteorolog Siri Kalvig siterte Jon Bing i 
sitt foredrag på Kirkemøtet:
Først når noen klarer å beskrive et 
miljøvennlig samfunn som vi gleder oss til 
å leve i, kommer ting til å skje - og da kan 
det skje fort.

Kirkemøtet vedtok at en vil ha en 
bærekraftsreform for miljøet. Klimatrus-
selen krever handling. Noe skjer allerede, 
men vi er ikke kommet langt nok. Kirke-
møtet understreket at arbeid for rettferd 

Hele foredraget til Biskop  Martin Lønnebo 
og til miljø- og utviklingsminister Erik 
Solheim finnes på internett: www.kirken.
no/?event=showNews&FamID=18798

Prost Helge Gaard

Biskop Martin Lønnebo
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Stort mer enn navnet kan ikke vår kirke-
tjener ha til felles med den snerpete haugi-
anerenken i sør.  Mange har kanskje en 
forestilling om at en kirketjener skal være 
litt opp i årene og betrakte sine omgivelser 
med et strengt blikk over brilleglassene.  
Da Geirmund Ihle for omtrent ti år siden 
arbeidet med sin bok om maleren Ole 
Frøvig, var han i Torvastad kirke for å se 
hans vakre altertavle.  Da han møtte Sonny 
ble han nesten satt litt ut.  Av vår ungom-
melige kirketjener som da så vidt hadde 
passert førti somre.    
Nå i år har hun har faktisk rukket å være 
kirketjener i over tyve.  Smilende og 

madam Torvestad?  
Det er meg det.
Omtrent slik falt ordene da den folkekjære 
artisten Jon Eikemo var i Torvastad kirke 
tidligere i høst.   En av de første 
han møtte var kirketjener 
Sonny Torvestad.  Og da falt 
det naturlig for skuespill-
eren på Torvastadbesøk 
å spørre etter karak-
teren fra Alexander 
Kiellands roman 
Skipper Worse.  
Han var nok ikke 
forberedt på det 
kjappe svaret fra 
kirketjeneren: 
Madam Torvestad?  
Det er meg det.

imøtekommende har hun tatt imot store 
og små i glede og sorg.  Vist hvor det er 
ledig når det har blitt trangt om plassen og 
funnet tegneark til barna under prekenen.  
Veiledet konfirmantene når de har tatt 
inn takkoffer eller ringt med klokkene og 
levert ut det som folk har glemt igjen.  Hun 
sitter for øvrig på et lager av gjenglemte 
ting der paraplyene utgjør hovedvekten.  
Sist september kom hun i medias søkelys 
da hun muligens reddet Torvastad kirke 
fra en storbrann.  Vi får tro det var en 
styrelse at hun var i kirken da alarmen ble 
utløst.  Dermed fikk hun slukket brannen i 
sikringsskapet nesten før den var begynt.  

Julen er en travel tid for Sonny.  Ikke bare 
er det flere gudstjenester enn normalt.  I 
tillegg kommer julevandringer for barne-
hagene og småskolen, flere skolegudstjen-
ester og flere julekonserter.  Ikke sjelden 
er det også flere begravelser enn normalt 
i tiden før jul.  Da er det en utfordring 
at kirken til enhver tid er ryddet og ren.  
At alle lyspærer virker og at varmen er 
skrudd på i god tid før.  Det hører til kir-
ketjenerens oppgaver.  Når det står på som 
verst er det godt å få hjelp av en ektefelle 
som nærmest har kirketjeneroppgavene i 
blodet.  Som både har vokst opp med en far 
og har en bror som har vært kirketjenere.  

Blant kirketjenerens mange oppgaver nå 
før jul er det viktig å skaffe og pynte jule-
treet.  Sonny er nøye på hvordan det skal 
være.  Det skal være høyt og det skal være 
smalt, og hun har det rette kontaktene for 
å få tak i et tre som er akkurat passe.  Det 
har ikke alltid vært et stort juletre i kirken.  
Vi skal ikke langt tilbake før det var andre 
tradisjoner.  Mange torvastadbuer husker 
fremdeles de to små juletrærne som var 
plassert på alteret i julen.  Men kan vi 
nå tenke oss en skolegudstjeneste, en 
julekonsert eller en julegudstjeneste uten 
juletreet.  Det hører liksom med.  Og vi vet 
det kommer på plass i år også.  For både 
Sonny og for oss andre er julen en travel 
tid.  Men midt i all travelheten får vi ønske 
hverandre en god og fredfull jul.  

       Geir Styve

HILSEN FRA NILS EINAR HELLAND TIL TORVASTAD MENIGHET
Det fins ikke mange som kan tenke seg en tilværelse uten musikk! Martin Luther har 
sagt: ”Nest etter evangeliet er musikken Guds største gave til menneskene!”. I dette er 
jeg 100 % lutheraner! Musikken og sangen beriker våre liv på en så sterk måte. Jeg er 
glad for å få begynne som organist/kantor i Torvastad menighet. Her er et godt orgel 
som kan klinge med varierte toner og klanger i sorg og i glede. Vi har også mange 
andre instrumenter å spille på. Men det viktigste instrumentet bærer hver og en av 
oss med seg: sangstemmen. Viktigere enn all den vakre musikken vi kan skape, er det 
vi gjør sammen når vi synger for og med hverandre! I kirken skal det ikke være her-
metisk musikk! Alt skal skje ”live”! Alt skal være ekte vare! I fellessangen forkynner vi 
det glade budskap for hverandre, og for mennesker rundt oss. I fellessangen kommer 
vi til Gud med vår klage, vår bønn, vår takk og vår lovsang! Med de samme ordene og 
til samme melodi (helst det da ☺) skaper denne sangen et helt unikt fellesskap. Av alle 
de oppgavene og mulighetene jeg ser på musikkens område i Torvastad menighet, er 
dette det som betyr mest for meg. 
Velkommen til felleskap i menighetssangen – i julen så vel som resten av året. God jul!

Blant de fem i redaksjonen 
for Fastlandsiå er Nils Einar 
Helland fremst blant like-
menn. Redaktøransvaret for 
Norheims menighetsblad 
skal ikke hvile tungt på bare 
hans skuldre. Men ��-årin-
gen blir fra advent også 
toneangivende i Torvastad, 
fra orgelkrakken i kirken. 

Medansvar for vårt søsterblad på østsiden 
av sundet har Nils Einar hatt siden 2002. 
Moderne håndtering av medier har han 
praktisert i Karmøy folkebibliotek fra 1994, 
med jobben i kofferten ett skoleår til og 
med, fra sommeren 2001, i utlendighet på 
Costa Blanca, Spania. Arbeidsdagen startet 
da med en morgentur opp på en krosshaug 
før laptop og skanner ble startet opp. Hele 
oppholdet var på en måte et sabbatsår, 
for å prøve ut helseeffekten i varmen. 
Bekhterev, en slektning av leddgikt, artet 
seg ikke annerledes med “væromslaget”, 
og det går også greit å bo her i det råkalde 
nord, helt syd på Moksheim, med adresse 
Vormedal. Nettopp nå hjemvendt fra Døde-
havet, Israel, er det klart at behandlingsrei-
ser gjør godt.

Framtida som kantor og organist på 
Torvastad skal bli å spille til alle kirkelige 
handlinger. Også på Føynå, kanskje et 
halvt dusin i året, og i tillegg de forordnede 
gudstjenestene på Grendahuset. I et skole- 
kirke-samarbeid i undervisningspakken 

Den kulturelle skolesekken er det orgelet 
som er kjernen, likt for alle i Karmøy. 
Talenter og interesserte får prøve seg. 
Orgel har Nils Einar spilt lenge. Men noter 
lærte han som 5-åring heme hos sin mor 
i Bergen. To ganger, som 12 og 17-åring, 
solist på De Unges Konsert, med BFO, 
Harmonien!! 

– Var på vei til å debutere på piano i Oslo, 
men helsen slo meg helt ut, sier han med 
et smil.
Lærerskoleeksamen og litt orgelopplæring 
fra den hjemlige kirken i Fana komune var 
med på flyttelasset som kom til Haugesund 
i 1975. Det ble fort to år med kirkemusikk-
studier ved Rogaland Musikkonservatori-
um, i forkant av jobb som Norheims første 
organist, i 1983. Var lærer på Norheim 
skole de seks foregående årene, også et 
helseeksperiment, i delt stilling med konen 
Elisabet. 9 år fikk orgelkrakken før 2 år 
som pianolærer i Karmøy Musikkskole 
så ut til å få avslutte den profesjonelle 
musikerkarrieren. Men den gang ei, 13 år 
senere smiler lykken igjen fra tangentene. 
Tilbake til 90-tallet: I nøye avveining til 
helsen grep Nils Einar i -94 muligheten 
til å gi seg i kast med prosjektarbeid i 

biblioteket. Karmøy kommune kjøpte i sin 
tid Karmøybladets fotoarkiv, der sortering, 
mye papirarbeid og kontakt med publikum 
måtte til for å dokumentere navn, sted og 
begivenhet, før digitalisering av bildene. 
Alt legges snart på nettet og folk kan 
fortsette å bidra med opplysninger. Et klipp-
arkiv for Karmøy fra Haugesunds Avis 
er også blitt en realitet på hovedbiblioteket 
i Kopervik. Fra 1998-årgangen er det rik-
holdig og nærmest komplett, nøye inndelt i 
mange emner. 

Men det store nå for Nils Einar Helland 
er å få komme til en bygd med svært god 
sang i forsamlingen. 
– Eg lar gjerne orgelet tie itt vers eller to, 
så vi kan synge mot og til hverandre. Har 
ønske om å få dannet noen forsangergrup-
per til å lede sangen på gudstjenestene. Og 
med dette instrumentet behøver eg ikkje å 
spelle på hele orgelets register. 
Nils Einar kjenner orgelet, han har vært 
vikar både nå i høst og tidligere år. Eldste 
sønnen var vikar en sommer også. Den 
nye organisten liker fortsatt veldig godt å 
spille piano, og ser frem til de mulighetene 
som bys i Torvastad menighet også for 
pianisten.

– Orgelet e’ fint, det. Relativt kraftig, så 
man må bruke det med omtanke. Det e’ 
stort, til itt lite rom, kunne stått i en liten 
katedral. Må tenke bevisst på det også. 
Det e’ jo sangen som ska’ vere berende, 
poengterer Haugalandsbergenseren, som 
er far til tre og har familie og venner flere 
steder på Karmøy og i distriktet.
           Roald

Velkommen til vår nye organist!

Foto: Elisabeth HellandSonny har sine kontakter for å få tak i det smale, 

smekre juletreet som tar seg best ut i kirka
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Juletradisjoner i Polen

Beata Radziejewska - Aldvri har bodd på Vikshåland 
på Torvastad i nesten 10 år. Hun kommer fra Lublin, 
en by som ligger sørøst i Polen. Beata er katolsk, så 
hennes juletradisjoner fra hjemlandet er en del av 
den katolske kirken sin jul. Beata forteller at selv 
om påsken er den viktigste høytiden i den katol-
ske kirken, så blir det gjort mest forberedelser til 
julehøytiden.
Julaften feires på mange måter slik vi gjør det her i 
Norge. Familien samles, det blir sunget julesanger, 
spist god mat og åpnet pakker. Klokken 12 om 
julekvelden går en i kirken. Utenfor kirken er det 
på julaften laget til en stall med levende dyr og men-
nesker som forestiller Josef og Maria.
Maten som blir spist på julaften skal ikke inneholde 
kjøtt. Det skal være 12 ulike retter, og en bør smake 
på alle, for det vil bringe lykke i det kommende 
året. En begynner ikke å spise på julaften før barna 
som har stilt seg opp foran vinduet ser den første 
stjernen på himmelen, da kan måltidet begynne.
Julaften blir det dekket til en ekstra gjest på bordet. 
Dette er for at en fremmed kan komme og vil være 
med på måltidet, men det er en symbolsk handling. 
Det blir også lagt litt høy under duken på bordet, et 
minne om at Jesus ble født i en stall og lagt på høy i 
krybben.
Etter at alle har spist så blir det delt et stykke brød 
som ligner på de norske oblatene som blir delt ut 
under nattverden. Alle rundt bordet får en bit av 

dette brødet. På landsbygda er det også vanlig å 
gi litt av dette brødet til dyrene på gården. Gamle 
legender i Polen sier at julenatt så snakker dyrene 
sammen med menneskestemmer.

Beata, og Leila som hjelper mor med å finne de rette 
ordene på norsk, forteller videre at 1. og 2. juledag 
også er helligdager i Polen. Da går en også i kirken, 
og det er lov til å spise kjøtt.

I Polen er det ikke vanlig å pynte i huset før et 
par dager før jul. Juletreet blir pyntet av barna på 
julaften. Det kan stå oppe lenge, gjerne til slutten av 
januar. Pynten på treet er kjeks og annen julepynt.

6.desember er navnedagen til nissen, så da får barna 
en gave hver.

Beata forteller videre at det blir laget mye kaker av 
mandler til jul. Andre spesielle kaker er rullekake 
med mye valmuefrø og en spesiell ostekake.
Dersom noen av barna ikke har vært snille, så kan 
det sammen med julegaven være en liten kvist som 
en liten advarsel om å oppføre seg bedre.

Kjerkebla’ s utsendte takker for ei koselig kvelds-
stund og ønsker Beata, Leila, David og Alexander ei 
god jul!
           Elise

På Feøy har vi i løpet av oktober 
fått to tilflyttede familier fra Neder-
land. Vi har snakket med den ene 
familien om hvordan de skal feire 
julen.

Familien Vos består av far Roelof, 
mor Grietje og barna Robin (12), 
Marit (8) og Niels (6). De er 
katolikker og forteller at i julen 
pleier de å gå i kirka og ellers være 
sammen med familie. De har sine 
familietradisjoner, men i Nederland 
er det ikke vanlig å ha noen spesi-
elle matretter knyttet til julen slik 
det er her. De lager god middag og 
baker kanskje litt, men syns det er 
rart når vi snakker om at vi ”må ha” 
pinnekjøtt eller ribbe og helst ”sju 
kakeslag”.  

I Nederland er det ikke vanlig med 
utdeling av gaver på julaften. I 
stedet feirer de ”Sinter Klaas” med 
gaver til barna før jul. Sinter Klaas 
er kanskje deres form for julenisse, 
men han er en hellig prest som har 
langt skjegg og er kledd i rød pre-
stekjole, og han har alltid med seg 
noen tjenere som kalles ”Svarte-
Petter” fordi de er mørke i huden. 
Sinter Klaas kommer fra Spania til 
Nederland og Belgia 11.november 
og drar tilbake 5.desember. I denne 
perioden må alle barn være veldig 
snille, synge sanger for Sinter 
Klaas, lage julekort og være hjelp-
somme. De setter gjerne skoene 

sine foran vinduet eller peisen, og 
da hender det at de finner pepper-
nøtter eller andre overraskelser i 
skoene om morgenen. Om kvelden 
den 5. desember pleier barna å få 
gaver.

Nå som familien Vos er flyttet til 
Norge markerer de ikke Sinter 
Klaas like mye som vanlig, men 
sier at barna nok vil få litt gaver 
5.desember. Mor Grietje forteller 
ellers at hun alltid har et ”season 
table” (sesong-bord) hvor hun set-
ter fram pynteting og farger knyttet 
til de ulike tider av året. Dette 
bordet dekoreres med julekrybbe 
og liknende til jul. 

De forteller videre at de nå vil 
se hvordan julen feires i Norge 
og prøve å lage egne tradisjoner 
knyttet til dette. De vil gjerne gå 
i kirken på julaften, i tillegg til å 
pynte og gjøre det koselig hjemme 
med juletre og levende lys.  De vil 
også bake litt og ha god mat. 

Vi ønsker familien ei fin julehøytid 
og håper at de vil trives med sitt 
nye hjemlands tradisjoner!  Og vi 
håper selvsagt at de vil delta på vår 
tradisjonelle juletrefest på Bedehu-
set 2.juledag!
    
    
 Liv Marit Mathiassen
 

Jul i Japan
Chieko Kotera Schultz kom første gang 
til Norge i 1978. Hun var gift med Jostein 
Schultz som døde for noen få år siden. 
Chieko minnes at det var ikke så mange an-
dre utenlandske her for nesten 30 år siden.
Chieko forteller at hun drev egen broder-
ibutikk i Haugesund noen år, og at hun 
arbeidet på Hauske konfeksjon i hele 13 
år. I de siste årene har det vært vanskelig 
å få seg ny jobb, men når er hun i arbeid i 
Eidsbakkane barnehage i Kopervik.

I Japan er det få kristne. 80-90% av befolknin-
gen er buddhister eller hører til shintois-
men. Chieko forteller at hun ble døpt i en 
baptistkirke som voksen. De ulike kristne 
kirkesamfunnene var så små at det var 
vanlig at ulike kristne kirkesamfunn holdt 
sammen.

I Japan er det ingen fridager som er knyttet 
til religiøs feiring. På den måten er derfor 
julaften en vanlig dag som blir feiret av de 
kristne. Det var da vanlig å gå i kirken og 
være sammen med venner i julen.
Nyttår var derimot en mye større feiring i 
Japan, og da var det vanlig at familien var 
sammen. Nyttårsfeiringen varer i 3 dager, 
og alle deltar i denne feiringen.

Selv om jul ikke blir feiret som en kristen 
høytid i Japan, så er butikkene i stor grad 
preget av julepynt, julegaver og så videre.
God jul til Chieko !
    Elise

JUL I FREMMED LANDNederlandsk jul

Fra venstre: Roelof, Robin, Niels, Grietje og Marit Vos bosatt på Feøy

Hjemme hos familien som 
består av mor Beata og 

barna Leila, snart 15 år, 
David 8 år og Alexander, 

snart 3 år.

Det begynner etter hvert å bli en del utenlandske innflyttere i bygda vår. Vi har besøkt noen av dem 
for å ha en liten førjulsprat. Vi takker for gjestfri mottakelse, og håper at våre nye sambygdinger føler 
seg like velkomne til Torvastad .  Haugesunds avis hadde for noen uker siden en sterk reportasje fra 
ølen om hvor vanskelig det kunne være for utlendinger å finne seg til rette i bygdenorge.  La oss kaste 
nisselua og være varme medmennesker som inkluderer våre nye landsmenn i nabolag og vennekrets!
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For 50 år sidan
I Karmsund prosti hadde bare Haugesund-menig-
hetene et slikt blad; de delte på ”Kors og kirke”. 
Vanligvis var det bare bymenigheter som hadde et 
slikt organ. Nyansatt sokneprest Areklett hadde 
erfaring som tidligere redaktør av menighetsbladet 
i Kristiansund.

HUSBESØK OG EVANGELISERING
Thomas Stange, Hanns Østhus (senere Haaland), 
Birger Kjetland og soknepresten ble oppnevnt av 
menighetsrådet for å vurdere behov for et me-
nighetsblad for prestegjeldet.  Et slikt blad kunne 
fylle et ønske om mer husbesøk og evangelisering, 
mente komiteen. Priser var innhentet: 300 kr. for 8 
sider og 450 for 12 sider. Opplaget skulle være på 
1500. Nemnda ønsket at bladet ble stiftet i ryggen. 
Det ville da få ”eit fikst og fint utsjåande”. 
Nemnda nevner spesielt at kvinner hørte med i 
redaksjonen. Det var ingen selvfølge i en tid da 
kommunestyre og menighetsråd 
oftest besto kun av menn. Kvinnelige 
journalister i avisene var det få eller 
ingen av! De fire som hadde forberedt 
utgivelsen, ble første redaksjon sam-
men med Petter Haugseth fra Utsira.

BLADETS PROFIL
Lederartikkelen understreket at 
bladet måtte bli ”eit bindeledd millom 
heim, skule, kyrkje og bedehus”. Den 
oppvoksende slekt skulle bli kjent 
med fortida og bladet skulle være et 
speil av samtida i Torvastad.  

Fortida dekket Thomas Stange 
med en artikkel om ”Jul i Torvastad 
prestegjeld for 75-90 år sidan.”. Med 
godt minne formidlet Jon Wegner 
Haaland, som gikk i sitt 95 år, mye 
interessant fra sin barndom. Thomas 
Stange kommenterte: ”Mangt er 
vorte annleis sidan den gongen. Men 
eitt er det same: Ho mor strevar no 
som før med å laga alt til det beste for 
alle i heimen. Små og store skal fåmkjenna at no er 
det jul!” Ordene passer fortsatt!? 
 
Første nummer hadde mye personalia. Det var min-
neord om seks som døde i månedene før utgivelsen. 
I tillegg var det omtale av Tandrup Hauge som fylte 
70 år og Olga og Knut Håvik på Norheim som feiret 
gullbryllup. 

GUDSTJENESTER I FEM HUS
Gudstjenestelista har vært fast spalte i alle år. 
Oversikten i første nummer forteller om de mange 

prekenplasser i prestegjeldet: kirkene i Torvastad 
og Utsira og bedehusene på Norheim, Feøy og 
Vibrandsøy. 

4. søndag i advent var det gudstjeneste med nattverd 
på Feøy bedehus. Lørdagsfri var ukjent i skole og 
arbeidsliv. Derfor var skolegudstjenesten lagt til 
lørdag 21. desember med sang av Gjentekoret. 
1. juledag var det høytidsgudstjeneste i Torvastad 
med sang av Torvastad mannskor og offer til Sjø-
mannsmisjonen, slik tradisjonen var. 2. juledag var 
det gudstjeneste på Norheim bedehus og søndag 
mellom jul og nyttår gudstjenestelig møte på Vi-
brandsøy bedehus. 1. nyårsdag var soknepresten på 
Utsira, og Torvastad fikk besøk av pastor Hieroni-
mus Erlandsen og Guttemusikken spilte.

En stor endring på femti år er gudstjenester julaften 
og nyttårsaften som nå er vanlige. Julaften 1957 

hadde soknepresten juleandakt på 
Torvastad gamleheim.

JUL 1957
I barnespalten forteller Hanna Haaland 
at hun spurte noen småjenter om hvor 
lenge det var til jul og fikk svaret: ”39 
dager, for det var 41 i forgårs!” kjem det 
kjapt frå Gerd. ”Tel du dagane så tidleg?” 
Eg vart helst forundra. ”Å,ja det gjer vi 
og”, svara heile flokken i kor. ”Eg trega 
mest for eg byrja å telja, for då går det så 
seint” seier Gerd halvhøgt.

Forventingene til julefeiringa var store, 
og kanskje vi i løpet av de femti årene 
har mistet noe av fellesopplevelsene. 
En oversikt over antall fester forteller 
kanskje noe. 3. juledag startet sterkt med 
5 fester. 4 av de var søndagsskolefester. 
Mellom 29. desember og 5. januar var 
det 5 fester til. Alle var på Ungdomshuset 
og bedehusene på Håland, Hauge og 
Nordbø. 14. januar var det helselagsfest 
på Gamleheimen.

Thomas Stange avslutter artikkelen om jul i 
gamle dager: ”Når me juledagen samlast i kyrkja 
… i Torvastad, lyder det same gamle og evig unge 
evangelium til oss, og folket syng dei gode gamle 
julesalmane som fedrene song før oss. Gjev det alltid 
må vera so i all framtid!”

      
                                        Ingmar Areklett
 

Til jul 1��� kom 
første nummer 
av ”Kyrkjebladet 
for Torvastad 
og Utsira”. Det 
ble ikke slått 
på noen stor-
tromme, men 
lokalhistorisk 
var det en viktig 
begivenhet. 

Nemnda ønsket 
at bladet ble 

stiftet i ryggen. 
Det ville da få 

”eit fikst og fint 
utsjåande”. 

Han er utdannet rørlegger, for faren sa at det å bli maskinist, førte til lange 
fravær fra familien. Og han visste hva det betydde - .Men båtinteressen ligger 
dypt hos Leonard Berthelsen, og når det ikke ble sjømannsliv på de sju hav, 
tydde han til å bygge båter. Om enn i miniatyr.
Kanskje noen nikker gjenkjennende til han. Han hadde sommer- og ettermid-
dagsjobb hos Arne Osnes på M/S Torvastad. Var kokekyndig billettørmatros og 
lærte seg alt som er verdt å vite om det vi med kjærlig nostalgi kaller ”Strykejer-
net”
Men lenge før han fikk jobb, var Leonard ofte å finne på brua hos Peder Risvik, 
eller John Karlsson. Der fikk han kyndig opplæring, og kunne etter hvert overta 
roret selv. Med overvåkende blikk fra skipperen.
Andre ganger gikk drøsen med Olav Vågen eller Rudolf Osnes, og etter hvert 
ble han lommekjent om bord. 
Vi var mange Torvastadbuer som syntes det var trist den dagen båten vår 
forsvant til Sverige, men nå har Leonard laget en tro kopi som står på peisen i 
Svevegen.
Han har samlet gamle fotos, vært i kontakt med Callesen Diesel i Aabenraa og 
fått med seg en detaljkunnskap når det gjelder M/S Torvastad, som det er lite 
sannsynlig at noen kan matche.
Alle detaljene er gjenskapt i modellen, manøverspaken står på ”stop” og klokka 
på veggen viser tid for landligge over natten i Vikjo. Maskineriet er like nøyaktig 
laget som alt annet! Callesen-motoren er rød, med svarte bolter.
Kjerkebla’s utsendte fikk et gripende gjensyn med barndommens førstevalg 
over Karmsundet, og mintes turen til Skre’en, og henting av den aller første 
sykkelen. Den var brukt, kostet 150 møysommelig oppsparte kroner, og ble 
forsiktig tatt om bord av Olav.- Lykke! Nyt bildene!
        Siv

m/s Torvastad
Båten ble kontrahert i 1�4� ved P. H. Fureviks 
Båtbyggeri på Rubbestadneset ,sjøsatt første 
gang ��. 0� 1�4�, og overlevert om som-
meren samme år. Lengden på båten er ��,� 
fot og bredden 1� fot. Den spesielle lengden 
var for at båten skulle kunne gå begge veier 
i Smedasundet uten dispensasjon. Det var 
enveiskjøring for båter fra og med �0 fot. 
Tonnasjen var på ��brt. Båten hadde sertifikat 
for 11� passasjerer, men dette ble senere 
redusert til �0. M/S Torvastad var fra starten 
av utstyrt med en Wichmann dieselmotor på 
100-140 hk �- sylindret � takt Type �A. Denne 
ble skiftet ut etter motorhavari sommeren 
1��0. Det ble da kjøpt ny Callesen Diesel fra 
Aabenraa i Danmark , denne var på 1�� hk 
�-sylindret 4 takt Type 4�� CO. Båten var 
tegnet av Ingeniør Idzal som også var teknisk 
konsulent. 

BåTBYGGEREN

Leonard Bertehelsen er mesteren bak denne skuta som nok 

manke på Torvastad vil få våte øyekroker av å se igjen
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Lokale julenøtter
“Ugler i mosen” er norsk feiluttale av dansk “Ulve i mosen”. Når det var ulver i myra, 
måtte bonden tenke seg om og være forsiktig. Munnhellet antyder noe muffens. 
Mange av ordtakene vi bruker på norsk i dag stammer fra dansk. ”Ordtak og ordtak, 
fru Blom” er et såkalt munnhell. Men klisjeen med den kjente fru Blom dukket opp 
i 1940 i det norske skuespillet «Karusell» av Alex Brinchmann (1931! romandebut 
Deilig er jorden). −  «Piller og piller» sier legen hennes. «fru Blom» føyde folk til, og 
forfatteren skrev det senere inn i stykket; en levedyktig slager.

Ordtak, klisjeer og bevingede ord sitter ikke løst hos folk flest nå, eller man bruker 
dem kanskje feil: –  små gryter har dypest grunn, stillest vann har også ører − snu 
tyren med vinden,  ta kappen ved hornene. De gamle kildene Bibelen, Shakespeare 
og Ibsen er de store leverandørene av munnhell og ordtak, så misforståelser i nyere 
tid er ikke sjeldne. ”Slå deg på ditt bryst” (fordi du er så stolt over noe?), stammer fra 
Bibelen, og beskriver det motsatte; en ydmyk og skamfull − toller.

Men du kan være stolt om du makter å forklare nedenstående lokale (varianter av?) 
kloke ord. Nord-Karmøy Historielag, www.n-kh.no, gjorde  i forrige århundre flere 
lydopptak med Torvald Grønningen fra vestsiden av Torvastad. Han var født i 1900, og 
så sent som på nittitallet satt han, gjerne på nattestid – for det var beste tiden mente 
han – og noterte med sin lokale uttale det han mente måtte unngå å havne i glemme-
boka. Bessede har me glømt heila greiå… brukte han som tittel på sitt skattkammer av 
en notatboka.
1.  Store ord og fleskafett står aldrig fast i halsen. 
2.  Dekje kvar dagen atte kvalen reke te lands. 
3.  Dei vil adle klyva den garen som er lågaste. 
4.  De e de samma kor stor du e, du vil te slut få fanget fult. 
5.  Seine kjyr får sjete gras. 
6.  Fiskaren og friaren får ikje vara furtne. 
7.  De ekje store grisen før han slår krydl på halen. 
8.  De går ikje med to store i ein sekk. 
9.  Ei fykand kråka får nåke, ei sitjanes får ingen ting. 
10.  Han svelt ikje så tjokt bite. 
11.  Ingen verte fattig av å gi. 
12.  Du ska sjå ut når gamle hondar jøyr. 
13.  Å, du e nå nyss på fjorden rodt. 

Kjenner du flere? Kontakt post@n-kh.no 
«Ungdommen er ikke alderdommen lik» var siste linjen i kapittelet Ordtøkje fra gamle 
dage i Torvalds bok. Nå er det viktig i vårt århundre at gode uttrykk sitter løst på 
tunga, når vi ”vel skoren for tungebandet” får lyst til å si noe. Forstå, og bli forstått. 
Mer rim eller rytme på biblioteket og Historielagets lokale i mengder.
        Roald

Per og hans kone Else dro hvert år til landbruksmessen, hvor det var mange underholdingstilbud. 
Hvert år sa Per til Else: - Jeg vil gjerne ta en tur med flyet. Og hvert år svarte Else: - Jeg vet det, 
Per, men det koster 1000 kroner. Og 1000 kroner er 1000 kroner. 
Et år de var på messen sa Per: - Else, jeg er 75 år. Hvis jeg ikke tar en tur med det flyet nå, får jeg 
kanskje aldri sjansen en gang til. Else svarte: - Per, 1000 kroner er fremdeles 1000 kroner.
Flygeren hørte hva de snakket om, og sa: - Folkens, vi kan gjøre en avtale: 
Jeg tar dere begge med opp. Hvis dere klarer å holde munn under hele turen, 
får dere den gratis. Men sier dere ett ord, koster det 1000 kroner.
Per og Else slo til, og opp i luften bar det. Flygeren gjorde alle slags akroba-
tiske øvelser med krappe svinger, roller, looper og stup, men hørte ingenting 

fra passasjerene. Da de landet, sa han til Per: Jeg gjorde alt jeg kunne komme på for å få dere til å rope 
et eller annet, men jeg hørte ikke ett kløyva ord. Per svarte: - Vel, jeg var på nippet til å si noe da Else falt 
ut, men 1000 kroner er 1000 kroner.
         Geir Olav Areklett
I neste nummer av Kjerkebla’ vil eg utfordra min gode venn Solveig Myge. 
Hun studerer  nå til byggingeniør i Bergen.

Torvald Grønningen sammen med barne-
barna Lars, Torhild og på fanget Steinar. Bildet er 

tatt nokså midt på 60-tallet av tante\svigerdatter 

Inger hjemme i tunet. Torvald Grønningen var født i 
1900 og døde i 1996.

De e de 
samma kor 

stor du e, du 
vil te slut få 
fanget fult. 

“Ei fykand kråka 
får nåke, ei sitjanes 

får ingen ting” 
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I GLEDE OG sORG

...notert...
samlinger              om Guds ord

DØPTE:

1�.11. Oliver Øvrebø Nilsen

 Marielle Meling

0�.1�. Amalie Skorild Svendsen

DØDE:

0�.10. Malfrid Storesund f. 1��0

�4.10. Harald Nordfø f. 1�4�

10.11. Ingrid Holvik f. 1�1�

��.11. Ole Ingolf Amdal f. 1��0

GAVER:

��.0� Menighetsarbeidet (kirken) � �01,�0

 Menighetsarbeidet (Grendah.) 1 41�,�0

�0.0�. Torvastad KFUK/M  � �00,00

0�.10. Menighetsarbeidet  � �14,00

14.10. KIA (Kristent innvandrerarb.) � 1��,00

�1.10. Misjonshøgskolen, Stavanger � �0�,�0

��.10. Torvastad KFUK/M  4 ��1,00

04.11. Menighetsarbeidet  � 110,00

11.11. Misjonsselskapet  � 0��,�0

1�.11. Misjonssambandet  4 00�,�0

��.11. Menig.misjonsprosjekt, Japan 4 ��1,00 

             Menigh. Misj.prosj. (Grendah.) 1 �4�,00 

FEØY BEDEHUS:

0�.10. Menighetsarbeidet  1 0�0,00

n FyLLA HAR SKyLDA!  
20.november var konfirmanter med 
foreldre invitert til Torvastad kirke på 
konsert med Hans Inge Fagervik. Han 
er engasjert av IOGT og reiser landet 
rundt for å sette rusproblemet på 
dagsorden gjennom både sang og prat. 
Han har hatt nær kontakt med rusmis-
brukere i mange år, og han fortalte 
gripende historier om noen av dem.
Han fokuserte mest på alkoholmis-
bruket av flere grunner:
- de fleste unge har bestemt seg for å 
holde seg klar narkotika, derfor er ikke 
dette et  stort problem.
- alkohol er inngangsporten til narkotika – ingen begynner rett på narkotika
- alkohol er grunnen til at mange blir slått, misbrukt, voldtatt, trafikkskadet m.m.m. 
Fagervik fortalte videre at forskning viser at de ungdommene som får lov å drikke 
hjemme, drikker mer enn dobbelt så mye som andre unge. Jeg tror både konfirmanter 
og foreldre fikk mye å tenke på og noe å prate om etter en sterk kveld i Torvastad kirke.

n MENIGHETENS STRATEGIPLAN
Torvastad menighetsråd har nylig utarbeidet en strategi for det videre arbeid i 
menigheten.  Det har vært et mål å formulere en kortfattet og oversiktlig plan.  
Mange har vært involvert i prosessen underveis, og arbeidet har vært ledet av 
menighetsrådets leder Kjellaug Areklett, dets nestleder Ole Steffen Thorsen og 
sokneprest Geir Styve.  

n JULEKORT OG JULEGAVER
Menighetskontoret har for salg forskjellig som kan være aktuelt i forbindelse 
med julen:  
- Doble julekort av Torvastad kirke av Thorbjørn Øritsland 10,- Stort trykk av 
Torvastad kirke av Alf Harald Furdal 200,- 
- Kopi av prosesjonskorset i Torvastad kirke i sølv av Aud Storesund  600,-  
-  “Torvastad kirke 1880 - 2005”, er fortsatt til salgs. Den kan kjøpes på me-
nighetskontoret eller ved å kontakte kirketjener Sonny Torvestad i kirka. 
Hillesland og Kristelig bokhandel har den også til salg. Kr. 150,-

n  JULEKONSERT OG NyTTÅRSFEST
Da har det da blitt desember igjen, og både julekonsert og nyttårsfeir-
ing nærmer seg med stormskritt. Øvelsene går fort, og koret jobber 
godt, men sene kvelder med ekstraøvelse må nok som vanlig til for å 
ro julekonserten i land. I år satses det på det tradisjonelle. For er det 
ikke tradisjoner som får oss i julestemning? 
Nyttårsaften derimot er ikke like tradisjonell. Det skal jo selvsagt 
være både middag, gudstjeneste og nedtelling før ungdommen entrer 
det nye året, men med en gang det er over vil nok underholdningen 
i år gå i nye retninger. Det vil vel forhåpentligvis lyseffektene også. 
Planene er i boks, så nå er det bare påmeldingen som gjenstår. Alle 
som vil (fra niende klasse og opp) kan melde seg på ved å sende en 
melding til Thordis på 95131314. Hvis du går i åttende klasse kan du 
være servitør, men likevel være med på resten av kvelden. Da er det 
bare til å sende en melding til Karen på 90631029. Hvis du vil være med 
i pynte-, underholdnings-, teknikk-, eller matkomiteen sender du en 
melding til enten Karen eller Thordis. Påmeldingsfristen for alt dette er 17. desember, og prisen er kr. 250. For servitører er det gratis.
Julekonserten i år er som sagt spekket av tradisjonelle julesanger, men inneholder også dans, drama og film som setter en spiss på det 
hele. Datoen er satt, det blir lørdag den 22. desember. Plakater kommer snart opp, med nærmere info om tidspunkt og pris.

Thordis, Margrethe og Karen - Julekonsert og nyttårsfest

Servitørene på nyttårsfesten 2002. Noen som kjenner seg igjen?

16.12 3.s.i advent Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer til Menighetsfakultetet. 
      Kirkebuss. Jes 40, 1-8
     17.00 Menighetens julekonsert. Kor og korps deltar
19.12. Onsdag  Torvastad 17.30 Skolegudstjeneste. Hauge og Feøy skoler
20.12. Torsdag  Torvastad 17.30 Skolegudstjeneste. Håland skole
22.12. Lørdag  Torvastad Kveld  Julegospel Good News
24.12. Julaften  Torvastad 15.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Offer til Kirkens Nødhjelp
     16.30 Sokneprest Geir Styve. Offer til Kirkens Nødhjelp. Luk 2, 1-14
25.12. Juledag  Torvastad 12.00 Høytidsgudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. Dåp. Sang av Scala og  
      Mannakoret. Offer til  Sjømannsmisjonen. – Kirkeskyss. Joh 1, 1-5, 9-14
26.12.  2.juledag  Feøy bedehus 16.00 Høytidsgudstjeneste med påfølgende julefest. Sokneprest Geir Styve. 
      Offer til Sjømannsmisjonen
      Båt fra Kveitevika kl. 15.30. Matt 10,32-39
30.12. Søndag e. jul Håland  11.00 Misjonsselskapet. Fellesmøte. Joh 1,16-18
31.12. Nyttårsaften Torvastad 22.30 Midnattsmesse. Sokneprest Geir Styve. Joh 14,27
01.01. Nyttårsdag Torvastad 12.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer til menighetens 
      misjonsprosjekt, Japan.Kirkeskyss. Matt 1,20b-21
06.01. Kr.Åpenb.dag Torvastad 11.00 Høymesse. Menighetsprest Arnfred Lunde.Dåp. Offer. – Kirkeskyss. Joh 8, 12
06.01   Håland  19.00 DISM
13.01. Vingårdssønd. Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. – Kirkeskyss. Luk 17, 7-10
13.01   Hauge  19.00 NMS 
20.01. Såmannssønd. Torvastad 11.00 Familiegudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. 
      Bibler til 5.klassingene. Offer – Kirkeskyss. Rom 10, 13-17
20.01   Nordbø   18.00 NLM 
22.01 Tirsdag  Hauge  19.30 NORMISJON 
23.01. Onsdag  Ung.huset 19.00 Medarbeidersamling
24.01. Torsadag Nordbø  19.30 NORMISJON 
27.01. Kr.fork.dag  Grendahuset 11.00 Fam.gudstjeneste. Barnas Misjonsdag. Sokneprest Geir Styve. Offer. Joh 17,1-8
27.01   Håland  11.00 NORMISJON - Avslutning offeruke  
   Ung.huset 18.30 Ungdomsgudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde
30.01 Onsdag  Håland  19.30 Bibelundervisning v / Arnfred Lunde
03.02. S.f.faste  Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp. Offer. – Kirkeskyss .Joh 12, 24-33
03.02                                    ÅRSMØTER PÅ ALLE BEDEHUS
   Feøy bedehus 16.00 Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer. Kirkeskyss
06.02. Askeonsdag Torvastad 19.30 Fastegudstjeneste. Sokneprest Geir Styve. Skriftemål. Kirkeskyss. Matt 6,16-18
10.02. 1.s. i faste Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Nattverd. Offer. – Kirkeskyss
10.02   Nordbø  18.00 NMS  
   Grendahuset 16.00 Familiegudstjeneste. Menighetsprest Arnfred Lunde. Offer. Matt 16, 21-23
13.02 Onsdag  Håland   19.30 Bibelundervisning v Geir Styve 
17.02. 2.s.i faste  Torvastad 11.00 Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp. Offer. – Kirkeskyss. Luk 7, 36-50
17.02   Hauge   19.00 NLM 
19.02 Tirsdag  Håland   19.30 DISM 
21.02  Torsdag  Hauge  19.30 DISM 
24.02   Nordbø   11.00 DISM - Avslutning offeruke



1�

I år er det 1�4 år siden verdens første julekort 
ble laget, og det er 1�� år siden det første nor-
ske julekortet ble trykt. Men julekorttradisjonen 
lever fortsatt i beste velgående. De siste årene 
har Posten formidlet ca. 1� millioner julekort og 
julebrev i desember.

Det var en travel britisk forretningsmann, Henry Cole, som i 
1843 ikke hadde tid til å sende julebrev til alle slektninger og 
venner, som startet tradisjonen. Han fikk en kunstner, John 
Calcott Horsley, til å lage et julekort. Motivet på det første 
julekortet var en lykkelig familie som spiste julemiddag.
Det første norske julekortet ble trykt hos Beyer i Bergen i 
1870. Rundt 1900 var det å sende julekort blitt vanlig i Norge.

Nissen
Wilhelm Larsen tegnet den første norske julekortnissen 
i 1883. Fram til denne dag er nisser et populært motiv på 
norske julekort, selv om toppårene for nissekortene var fra 
1935 til 1950. Ved overgangen fra 1800- til 1900-tallet var det på 
moten med ”heltekort”, det kunne for eksempel være bilder 
av Fridtjof Nansen på ski eller av Henrik Ibsen foran 

Stortinget. I årene rundt unionsoppløsningen i 1905 var det 
også populært med patriotiske julekort, for eksempel med 
personer i bunader og med norske flagg.

Kristne motiver og norsk vinter
Etter hvert ble det også mer vanlig med julekort med kristne 
motiver. Maria og Josef med Jesusbarnet i stallen er nok det 
vanligste. Men også kirker - og folk på vei til kirken - er et 
mye brukt motiv. Likevel er nok norsk vinter det mest brukte 
motiv på norske julekort – i mange varianter. 

Åtte av ti skriver julekort og julebrev
I en meningsmåling MMI gjorde i november 2005 kom det 
fram at 89 prosent av de spurte setter pris på å få julekort i 
posten, og 87 prosent setter pris på julebrev. Til sammen-
ligning var det bare 46 prosent som satte pris på å få julehilsen 
via mobiltelefonen og 40 prosent som satte pris på en jule-
hilsen per e-post. 
Den samme undersøkelsen viste at åtte av ti personer skriver 
julekort og julebrev.     
    Ole Andreas Husøy, KPK

millioner av postsendte julekort – 
kjær tradisjon holder seg i dataalderen

Kristent motiv: Mann, kvinne og barn i bønn, med en oppslått bibel 
på bordet og et bibelvers i ramme på veggen. Vi ser litt av juletreet 
til venstre. Kortet er datert 1910.   KPK-foto: Norsk Folkemuseum.

B-blad


