I nettutgaven setter vi av litt mer plass til diverse saker som
kom på trykk i papirutgaven.

Ildfullt besøk av Ruben
Ruben Gazki er en trofast gjest på
Averøy. I snart ti år har han besøkt
Averøy ungdomsklubb og siden trosopplæringspengene ble menighetene til
del, har også de nytt godt av besøkene.
Siden han er på øya og har lørdagene
nokså disponible, er det greit å kunne
utnytte denne tiden til noe spennende
for de yngre i menighetene. Derfor inviteres man til «Hakasleppet», som skal
være spennende, overraskende, tankevekkende og så videre. Det leverer
Ruben så det holder. Derfor er det flott
at så mange tar seg tid til å komme se og
høre. Men - det kunne likevel vært plass
til langt flere. Her blir det en ny sjanse til
våren, om alt går etter planen, og da
håper jeg alle foreldre sørger for å få
sine unge håpefulle til å ta turen på noe
de ikke har sett før.
Tommy

Mer på neste side...
Menighetsbladet for Averøy og Eide

Det er ikke bare trylling og illusjoner når Ruben kommer. Her fikk alle som ville få oppleve å bli løftet opp... Det er en veldig spesiell følelse, når alle går sammen for å løfte en opp...

Averøy ungdomsklubb har egen paintballgruppe. Derfor
har Ruben startet med et nytt nummer, der han fanger en
kule med munnen... Og dette var faktisk veldig spennende!!! Det var så vidt man fikk voksne til å sørge for å

trykke på avtrekkeren på co2-markøren... Selv om det
ikke fremgår slik av bildene, ble ballen, som var påtegnet
med navn og det hele, funnet i munnen til Ruben... og han
var uskadet...

Å få vannet til å bli i glasset til han «sier fra», var et artig og fascinerende triks. da Ruben besøkte
Averøy i november. - Hysj... vannet sover... men så vekker vi DET... og vannet strømmet ut...

SEVEN besøkte Averøy og Eide
Sevengjengen hadde flotte show både på Kvernes. Eide og
Bruhagen,. med to forskjellige konsepter. Og de (altfor få)
som hadde møtt fram fikk en skikkelig god opplevelse og
konsert. Med Jesus som sentrum for konsertene, til sving-

ende og god musikk og ikke minst sang av de fem jentene
og to unge - jente og gutt - som hadde funnet veien oppover til oss.
Seven sammen med Eide
menighets barne- og
aspirantkor, som del
tok på tre av sangene
denne
ettermiddagen.

På Kvernes deltok Averøy barnekor
sammen med Sevengjengen. Og flinke
og gode var de også! Flere som vil
synge i kor? Meld dere på...

Gud har skiftet adresse

llustrasjon: Anders Færevåg

Skuespilleren Per Kristian Ellefsen sa
en gang i et avisintervju: «Vi feirer
julen så enormt at vi nesten ikke lenger vet hvorfor vi feirer denne høytiden.» En venn av meg sa med en viss
galgenhumor: «Mange slår den egentlige julen ut med blandevannet.» Ja, slik
kan det også sies. Kanskje er det på sin
plass å stille dette grunnleggende
spørsmålet: «Hvorfor feirer vi egentlig
jul?» Mange svar kan gis, for de aller
fleste feirer jo jul av en eller annen
grunn.
Mitt svar er kanskje litt originalt, men
jeg tror det treffer blinken.Vi feirer jul,
fordi Gud har skiftet adresse.
I juledagsteksten finner vi et grovkalibret vers: «Ordet ble menneske, og
tok bolig iblant oss» (Johannes 1,14).
Slik det er oversatt, høres det for så
vidt enkelt og vakkert ut. Det kunne
vært oversatt mye sterkere og kommet enda tettere på. Det som menes
er at Ordet, Skaperordet, ja Gud selv,
ble kjøtt og blod. Gud, den evige, plasseres av mange fjernt og tilbaketrukket. Julens sylskarpe budskap er at Gud
ikke er fjern, Gud er ikke tilbaketrukket. Gud har flyttet til oss. Gud er blitt
kjøtt og blod. Gud er blitt menneske.
Gud skiftet adresse julenatt.
Barnet i stallen, Marias sønn, er mer
enn én av milliarder av nyfødte. Barnet
i stallen er unikt. Jesus Kristus er

Marias sønn, og Guds Sønn. Det er jo
dette julesangene formidler til oss. De
enkle tekstene og de kjære melodiene
fungerer som selveste Postmann Pat.
De kommer til oss med gode nyheter,
de kommer med melding om Guds
varige adresseforandring.
Gud bor hos oss. Gud er blitt menneske. Gud er ikke langt borte fra en
eneste en av oss. Gud bor i nabolaget
vårt, i bygda vår, i byen vår.
Mange mennesker er religiøst
søkende. Mange leter for å prøve å
finne en gud, en kraft, noe å lene seg til
og kunne tro på. Tenk om jeg bare
kunne nå opp til gud, eller finne gud?
Julens glade nyhet burde fått førstesideoppslaget i juleavisene: Gud har flyttet til oss.
Det er som himmelen roper til oss:
Velsignede menneske, du trenger ikke
å lete og søke etter en gud der oppe,
der ute, eller der inne.
Gud, skaperen av himmelen og jorden
har skiftet adresse. Han bor midt
iblant oss.
En litt nyere julesang beskriver dette
så enkelt og vakkert.
Fra krybben til korset, gikk veien for deg.
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei
Så alle kan samles i himlen hos deg.

Vi feirer jul fordi Gud er kommet til
oss. Gjennom sitt Ord og sin Ånd kan

Bibeltekst: Johannes 1, 1-14
I begynnelsen var Ordet. Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i
begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til
ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.
Det som ble til i ham, var liv, og livet
var menneskenes lys. Lyset skinner i
mørket, og mørket har ikke overvunnet det.
Et menneske sto fram, utsendt av Gud.
Navnet hans var Johannes. Han kom
for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så
alle skulle komme til tro ved ham. Selv
var han ikke lyset, men han skulle vitne
om lyset. Det sanne lys, som lyser for
hvert menneske, kom nå til verden.
Han var i verden, og verden er blitt til
ved ham, men verden kjente ham ikke.
Han kom til sitt eget, og hans egne tok
ikke imot ham. Men alle som tok imot
ham, dem ga han rett til å bli Guds
barn, de som tror på hans navn.
De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av
menneskers vilje og ikke av manns vilje,
men av Gud.
Og Ordet ble menneske og tok bolig
iblant oss, og vi så hans herlighet, en
herlighet som den enbårne Sønn har
fra sin Far, full av nåde og sannhet.

han komme til hvert eneste menneske akkurat der vi er, og akkurat slik vi
har det.
Så samles vårt mulige gjensvar og vår
respons i dette verset fra juledagens
tekst: «Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn, de
som tror på hans navn.» (Johannes
1,12). Gledelig jul!
Av Arnfinn Løyning, synodeformann
(øverste tilsynsmann) i Den
Evangelisk Lutherske Frikirke

Sangen om englesangen
Den er på mange måter julens åpningsfanfare, Charles
Wesleys «Hark! The herald angels sing».
Av Nils-Petter Enstad
Det fortelles at Wesley fikk inspirasjon til teksten en juledag da
han var på vei til kirken, og hørte hvordan lyden av kirkeklokker
fylte luften. «Hør hvordan himmelhvelvet ringer for å prise
Kongenes Konges herlighet», skal han ha sagt.
Teksten ble publisert første gang i samlingen «Hymns and sacred
Poems» fra 1739. I 1743 endret Wesley selv på den, og redigerte
den slik at den fikk fire vers. Også andre har vært med på å justere i teksten. En av disse var Wesleys nære medarbeider George
Whitefield, som skal ha endret åpningslinjen fra «Hark! how all
the welkin rings / Glory to the King of Kings» til det man synger
i dag, der det refereres til «the newborn King». Også andre
endringer er blitt gjort i teksten i årenes løp, blant annet for å
erstatte ord som ikke lenger brukes på engelsk. Det første ordet
i teksten («Hark!») er det eneste av disse som har overlevd; det
er et arkaisk ord som betyr «Hør!». Ordet «welkin» er et arkaisk
ord for himmelrommet.

«Hark! The herald angels sing» har også vært frimerkemotiv, her på et frimerke fra New Zealand. Foto: yaymicro.

Charles Wesley
var en produktiv
salmedikter.
Foto: Dublin City
Public Libraries

Fra Händel til Mendelssohn
I de første 100 år av sangens historie, var den knyttet til en tone
fra Händels store oratorium «Judas Maccabæus» fra 1747. I 1855
oppdaget den engelske organisten William Hayman Cummings at
teksten kunne synges til en tone av Felix Mendelsshon-Bartholdy,
og i dag er det denne tonen man bruker.
Det finnes antakelig ingen nøyaktig oversikt over hvor mange
språk denne sangen er oversatt til. På norsk finnes det flere oversettelser. Både Trygve Bjerkrheim, Kjetil Frøysa og Bjarne Sæbø
har oversatt den til nynorsk. Oversettelsen til bokmål er av
Elevine Heede, som levde fra 1820 til 1883, og skrev og oversatte en rekke salmer. Hun var tilknyttet Metodistkirken i Norge,
men har også tekster i Norsk Salmebok. Sangen har ulikt antall
vers i de forskjellige sang- og salmebøkene i Norge. Noen har fire
vers, andre har bare tre eller to.
Frøysas oversettelse er brukt i Norsk Salmebok: «Høyr kor englar syng frå sky: Krist er fødd i Davids by.»
Mange innspillinger
En lang rekke artister har spilt inn versjoner av denne sangen, og
den er «fast post» på de aller fleste kirkekonserter i førjulstida.
En av dem som har framført den på slike konserter, er Sissel
Kyrkjebø. Ofte er det den engelske versjonen som framføres,
men den tåler godt å bli framført også i norsk språkdrakt.
Charles Wesley (1707 – 1788) var opprinnelig anglikansk prest,
men regnes, sammen med sin bror John, for metodismens grunnlegger. Han var en meget produktiv salmedikter, og er votert inn
i «The Gospel Hall of Fame» i kategorien for «inspiratorer». KPK

Miniandakt:

Kort nytt:
Ny organisasjonsstruktur i Blå Kors

Den viktigste rollen
Skolebarna hadde øvd inn et julespill.
Katrine sa: «Mamma og pappa, vær så
snill å komme, for jeg har fått den viktigste rollen.» Jo, foreldrene ville gjerne se Katrine opptre.
På den store kvelden var gymsalen fylt
av familie og venner. Teppet ble trukket til side, og de kom i tur og orden:
Josef og eselet, Maria, de vise menn og
hyrdene.
Etter hvert lurte Katrines foreldre på
hvilken rolle datteren hadde fått. Men
så fikk de se henne. Hun bar på en
stjerne på toppen av en lang stang.

Hun gikk foran vismennene og fulgte
etter Jesusbarnet.
Etterpå sa faren: «Du sa du hadde fått
den viktigste rollen. Jeg trodde du
skulle være Maria.» «Jeg hadde faktisk
den viktigste rollen,» sa Katrine.
«Som stjerne skulle jeg vise de andre
veien til Jesus.»
Kan vi ha en viktigere rolle når vi skal
feire jul igjen? «Da de så stjernen, ble
de over all måte glade.» (Matteus
2,10). KPK

Landsstyret i Blå Kors har vedtatt at Blå Kors-organisasjonen skal gå over fra å være regionalt basert til
å være divisjonsbasert etter faglige kriterier. Fag og
arbeidsområde, ikke geografi, vil avgjøre den framtidige samhandlingen i organisasjonen, melder magasinet
Rusfri.
Fra 1. januar 2014 opprettes tre nye divisjoner i Blå
Kors: «Divi-sjon Opplæring», «Divisjon Behandling»
og «Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet».
Generalsekretær Jan Elverum sier at endringene gjøres for å styrke det diakonale arbeidet i hele organisasjonen. KPK

Slik feirer kristne fulanier jul

Gudstjeneste i Douentza. Fulaniene feirer gudstjeneste med skoene av.
Foto: Stina Aanderaa.

Over hele verden feirer kristne jul. Men tradisjonene er svært
ulike. Helge Vatne, misjonær i Mali utsendt av Det Norske
Misjonsselskap (NMS), nå med hovedstaden Bamako som base for
sitt arbeid, forteller her litt om hvordan høytiden markeres i
menigheter han har kontakt med, menigheter som stort sett
består av personer fra folkegruppen fulanier.
-Kristne i Mali feirer jul som andre steder i Afrika. Det er festgudstjeneste 1. juledag med fine klær og felles måltid etter gudstjenesten.
I de to fulanispråklige menighetene i Sevare og Douentza, frukten
av NMS og Frikirkens misjonsarbeid i Mali, feires dagen omtrent
på samme måte. Men fulaniene har sin egen stil. I Douentza foretrekker de å sitte på matter på bakken. Og i begge menighetene
må skoene tas av før man går inn til gudstjenesten.
I hovedstaden Bamako finnes det ikke en egen fulanispråklig
menighet. De få kristne fulaniene som finnes i storbyen bor for
spredt i byen til det. Men NMS og Frikirkens lokale misjonsorganisasjon har som tradisjon å samle alle «sine» kontakter 1. juledag til noe som kan minne om en juletrefest, men uten juletre, og
kun med tradisjoner som ligger fulanikulturen nær.
Miniandakt

Juleandakt hører naturligvis med. Men når maten
serveres, så er det ikke
kaffe og kaker rundt småbord. Nei, da samler mennene seg i små grupper
rundt hvert sitt «vaskevannsfat» med mat, og
kvinnene samles på
samme måte. Skoene er
naturligvis av, og man sit- Fulanier flest liker ikke å bli tatt bilde av når
de spiser, selv om de mestrer kunsten å spise
ter på matter rundt mat- med høyre hånd bedre enn Jan Erik Westen,
fatet og spiser med høyre ettåring i Mali i 2010, og misjonær Helge
hånd. Før maten serveres, Vatne. Foto Else S.Vatne.
sendes det rundt en
bøtte og en kjele med vann til å vaske og skylle hendene.
Mens man spiser, går samtalen tregt. Snakke gjør man helst
etterpå. Men da kan til gjengjeld samtalen vare lenge. Og da trenger man jo heller ikke så mye annet program. Det synges kristne
sanger på fulani, og det gis informasjoner, men noe program av
typen underholdning er det ingen ting av. KPK

NMS og Frikirkens fulanispråklige kontakter i Bamako møtes hvert år til julefest 1. juledag.

Lyset er sterkere

Kort nytt
Ny styreleder i Sjømannskirken

De som levde i Bibelens verden, var redde
for mørket. De fryktet spesielt for et sted
som ble kalt det ytterste mørket. For dem
begynte skaperverkets historie da Gud sa: Bli
lys! Mørket var for dem bare tidløs tomhet.
Det ble ekstra meningsfullt da Jesus sa om
seg selv: «Jeg er verdens lys! Den som følger
meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets
lys.» (Johannes 8,12)
Mørket erobrer ikke lyset. Det er motsatt:
Lyset overvinner mørket. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Derfor er også lysets makter sterkere enn mørkets makter.
Vi trenger å høre disse gode ordene i dag
også. Mørket er virkelig. Men på grunn av
julen vil det aldri bli så mørkt at du ikke kan
se lyset.
Derfor har vi håp. I Jesus kan vi ha vissheten om at livet vinner over døden, kjærligheten over hatet, sannheten over løgnen, og
lyset over mørket. KPK

Einar Askvig er valgt som ny styreleder i
Sjømannskirkens hovedstyre. Han skal sitte fram til
Generalforsamlingen i august 2014. Det melder
Sjømannskirken.
Det var Thorhild Widvey som var styreleder i
Sjømannskirken. Men da hun ble presentert som
ny kultur- og kirkeminister, ble det klart at hovedstyret trengte ny styreleder. Askvig har sittet i
hovedstyret i snart åtte år.
– Jeg overtar ledervervet etter Thorhild (Widvey)
med stor ydmykhet. Hun gjorde en kjempejobb for
oss, sier Askvig.
Askvig er utdannet økonom og jurist og har jobbet som advokat siden 1976. Han har bodd i utlandet mer enn halve livet, de siste 14 årene i Spania,
hvor han for tiden er kirkerådsformann i sjømannskirken på Costa del Sol.
– Jeg vil videreføre arbeidet med å realisere strategiene vi har lagt i styret, og samtidig øke informasjonen om Sjømannskirken utad. I den forbindelse er 150-årsjubileet neste år svært viktig. KPK

Et julegaveforslag
• Til din fiende - tilgivelse.
• Til en motstander - toleranse.
• Til en venn - ditt hjerte.
• Til en kunde - service.
• Til alle - nestekjærlighet.
• Til hvert barn - et godt
eksempel.
• Til deg selv - respekt.
(Oren Arnold, amerikansk forfatter, journalist og humorist 19001980)

En bønn
Kjære Gud, jeg ber om tålmodighet. Og jeg vil ha det AKKURAT NÅ!
(Oren Arnold)

Fattige barn i Øst-Europa får julegaver fra Norge
I Øst-Europa vokser mange barn opp
i fattige familier. For noen av disse
barna blir julen litt bedre når de får
julegaver fra Norge.
Tekst: Kristin Winther Jørgensen, KPK
Sergiu (7), Irina (3) og Olga (1) kommer fra
en veldig fattig familie i Moldova.
I fjor fikk de julegave fra Misjon Uten
Grenser, hvor Roar Åkre jobber. Det er de
som sørger for at fattige barn som Sergiu,
Irina og Olga får noen ekstra presanger. I
fjor fikk de en hel kasse med gaver til jul.
– Barna på bildet bor i et lite hus som
egentlig er et ombygd fjøs. På vinteren er
det veldig kaldt inne og de har ofte ikke
noe å fyre med. Da må de ha på seg yttertøy inne for å holde varmen. De har også
lite mat, og ofte spiser de bare bønner
eller litt suppe. Heldigvis har akkurat disse
barna foreldre som passer på dem så godt
de kan, sier Roar. Han forteller at det er
veldig vanskelig å få arbeid der de bor, og
faren jobber bare av og til.
– Han tjener altfor lite til å ta vare på
familien sin, og det hender til og med at
han ikke får lønn for arbeidet han har
gjort. For denne familien betyr det utrolig
mye å få pakker til jul. Både fordi at de kan
spise seg mette og kan feire julen. Men det
betyr nesten like mye for dem å vite at
noen bryr seg om dem og er der når de
har det vanskelig, sier Roar.

Roar Åkre jobber i Misjon Uten Grenser, slik at fattige barn kan få det litt bedre.

Julegaver i år også
– Hvordan var det for Sergiu, Irina og Olga
å få en hilsen til jul i fjor?
– Det var helt fantastisk. De var først
veldig nysgjerrige på hva som var i pakkene, og da de så innholdet, ble de så overrasket at de nesten ikke kunne tro det.
Foreldrene fortalte at de aldri før hadde
hatt så mye mat i huset på en gang. Uten å
få pakkene, ville julaften vært som en helt
vanlig dag, og de ville kanskje spist en tallerken bønner. Nå kunne barna oppleve
julestemning og feire jul for første gang,
forteller Roar. Han sier at familien fortsatt
trenger hjelp.
– Det betyr at vi kommer med pakker til
dem i år også.

Sergiu (7), Irina (3) og Olga (1) kommer fra en veldig fattig familie i Moldova. I fjor fikk de julegave fra
Misjon Uten Grenser. Det får de i år også.

Vil vise at Jesus elsker dem
– Hva er Misjon Uten Grenser?
– Misjon Uten Grenser er en kristen
organisasjon som arbeider for å hjelpe fattige mennesker i Øst-Europa. Vi jobber i
seks land: Albania, Bulgaria, Bosnia/
Hercegovina, Moldova, Romania og
Ukraina.Vi deler ut mat, klær og andre ting
som folk trenger. Vi deler ut bibler og
kristne barnebøker, arrangerer barnemøter og bibelbrevkurs og drar på besøk
hjem til mennesker for å gi trøst og oppmuntring. Gjennom alt dette vil vi vise
mennesker at Jesus elsker dem.
– Hvorfor deler dere ut 30 000 julepakker?
Og hvem får disse pakkene?
– Vi deler ut pakker for å gi fattige mennesker litt ekstra hjelp til jul. Pakkene
inneholder mat, litt julegodter, noen små
gaver til barna, bibler og kristen litteratur.
I tillegg til pakkene deles det også ut varme
klær og annet utstyr etter behov. Mange
ville ikke hatt mulighet til å feire jul uten å
få denne ekstra hjelpen, sier Roar. Han forteller at pakkene blir delt ut til fattige familier som trenger hjelp for klare seg i hverdagen.
– Mange av de voksne får ikke jobb, og
selv de som har jobb tjener så lite at de
ikke klarer å ta godt vare på barna sine.
Mange av familiene som får pakker er med
i fadderordningen vår og får hjelp gjennom
hele året. Samtidig deler vi også ut mange
pakker til folk som ikke har fått hjelp før,
sier Roar. Han forteller at slik blir julepakkene en måte å hjelpe flere på, for eksempel ved at de får faddere eller får hjelp på
andre måter.

Gode givere
– Hvem betaler for disse pakkene?
– Heldigvis er det veldig mange mennesker som vil hjelpe folk som har det vanskelig. Derfor er det mange blant annet i
Norge, som gir penger for at vi skal dele ut
julepakker. Misjon Uten Grenser er helt
avhengige av gode givere for å kunne gi
hjelp til dem som trenger det.
– Hva har Jesus med de fattiges jul å
gjøre?
– Jesus sa en gang at: «Det dere gjør for
en av disse mine minste, har dere gjort
mot meg». Gud sendte Jesus til jorden
fordi han ville at alle mennesker skulle tro
på ham og få kjenne hans kjærlighet. Jesus
ble født i en stall under fattige og enkle
kår. Det betyr nok at Gud ville vise at han
brydde seg litt ekstra om dem som har det
vanskelig. For eksempel om en familie som
bor i et ombygd fjøs.
Dele det en har
– Hva kan barn her i Norge gjøre for de
som er fattige? Både de som bor i Norge
og de som bor langt borte, som i ØstEuropa?
– Det går an å dele av det en har. For
eksempel hvis en har klær eller leker som
en ikke bruker, så kan en gi det bort til
noen som trenger det. Så er det viktig å be
til Jesus for de fattige. Det kan alle gjøre,
selv de som ikke har så mye å dele, sier
Roar. KPK

Juleenquete:

- Har du en juletradisjon du setter spesielt pris på?
Tekst: KPK
i tjueåra – til fotballmatch julaften formiddag i idrettshallen på KVT (Kristen videregående skole Trøndelag). Min bekymring er
en fallende tendens i prestasjonene til oss
i foreldregenerasjonen.Vi gikk av med seieren de første årene, men nå har det
snudd. Og det blir vel ikke bedre med
årene. Men det er en veldig koselig tradisjon. Etter kampen spiser vi formiddagsmat
sammen, før vi drar hjem til våre familier
og til tradisjonell julefeiring.
Foto: Stian Hansen

Ingeborg Midttømme, biskop i Møre
Jeg har mange tradisjoner knyttet til både
jul og påske. Disse har hatt noe ulikt innhold litt avhengig av livsfase. Hele tiden har
det vært viktig for meg å ikke ta julen på
forskudd, men å markere at førjulstiden
faktisk er en forberedelsestid på mange
plan både hjemme og i kirken. Jeg ble prest
da eldstemann var 1 år. Siden da har vi hatt
3 barn og 2 fosterbarn. Så lenge vi hadde
hjemmeboende barn, leste jeg alltid høyt
for dem. I tillegg sang vi mye. Fortsatt
synger jeg. Også når adventslysene tennes,
selv om det ikke lenger er barn i huset. Så
hvis jeg skal nevne en tradisjon, må det
være å ta vare på advents- og julesalmene.
Og det gjøres best gjennom bruk.
Foto: www.kirken.no

Rune Bratseth, spesialrådgiver og
prosjektleder i Olavsfestdagene og
fotballkommentator
En nyere tradisjon er at mine to brødre og
jeg møter neste generasjon – det vil si
mine to sønner og en brorsønn som alle er

Audun Myhre, generalsekretær i
Sjømannskirken
Siste helg før jul arrangerer vi stort selskap med våre venner hjemme i
Kristiansand. Da følger vi et relativt fast
program fra år til år med mat, synging av
julesanger og noen andre faste programposter. Det er blitt et «ritual» og en tradisjon jeg setter stor pris på. Det er en fast
gjeng som kommer, og i tillegg ber vi gjerne noen nye hvert år.
Foto: Sjømannskirken

Ingeborg Mongstad-Kvammen, generalsekretær i Det Norske
Bibelselskap
Jeg vil ha minst mulig jul før jul, og har liten
sans for at julen begynner i butikkene tidlig i november. Mine juletradisjoner kan
oppsummeres slik: Familie, kirke, pinnekjøtt, mandariner og litteratur. Kirkebesøk
er viktig for meg, både julaften og ikke
minst 1. juledag. Tradisjonen med å lese i
julen har jeg hatt helt siden tenårene.
Juledagene gir mer tid til å lese, og er man
heldig, får man jo også noen bøker som
julepresang. Jeg er fra Sandnes, og der er
det sjelden vi opplever hvit jul. Vi sier på
spøk at der er det sju grader og regn hele
året.
IFoto: KPK

Prest med dilla på film

Kristian Sandmark er presten som ble filmprodusent. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK
som tror filmene er et godt virkemiddel
for å presentere barnefamilier for kirkens
trosopplæring. Han tror også at terskelen
er lavere får å få folk til å komme når det
er snakk om en filmframvisning eller en
teateroppsetning, sammenlignet med å gå
til gudstjeneste.
En scene fra filmen Kirkerottene og Lea Mus. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK
- Jeg er en prest med dilla på film,
sier Kristian Sandmark fra Gjøvik
om seg selv. Han er mannen bak
Kirkerotte-filmene. I oktober hadde
den fjerde filmen i serien –
Kirkerottene og Lea Mus - premiere.
Av Ole Andreas Husøy, KPK
Den første filmen ble laget som en del av
et trosopplæringsprosjekt på Gjøvik, og
hvor studenter ved Høgskolen på Lillehammer var involvert i arbeidet med filmen. De neste filmene er det et lite team
- Sandmark og en medarbeider - som har
produsert, nå i regi av IKO – kirkelig pedagogisk senter.

Sandmark forteller at ideen til den første
filmen kom da han selv hadde små barn, og
ønsket at man kunne lage en serie for
barn, a la barne-tv-serier som Postmann
Pat, med et kristent innhold. Resultatet ble
altså filmene om Kirkerottene, historier
som også blir spilt som teater.
Lavere terskel
-Jeg har tro på at dette er noe som treffer
barnefamilier, og at filmene og teaterforestillingene kan bidra til å få barnefamilier
involvert i kirkelige aktiviteter, selv om de
ikke er faste kirkegjengere, sier Sandmark

Konseptet er stadig under utvikling.
- Vi tar det trinn for trinn og vi får se hvor
det bærer hen, sier Sandmark.
Kirkerottene og Lea Mus er basert på
teaterstykket med samme navn som i
løpet av dette året spilles over 30 ganger i
kirker over hele landet, fra Bodø i nord til
Stavanger i sør. De tre første filmene om
Kirkerottene er solgt i nærmere 20 000
eksemplarer.
Kirkerottene og Lea Mus er en historie
om savn og vennskap, og lignelsen fra
Bibelen om sauen som ble borte, er sentral i den 30 minutter lange filmen som
spesielt er beregnet på barn fra 3 til 5 år.
KPK

Kubekryssord for store og små...
Løsningen finner dere på side 20 i nettutgaven, sammen med
løsningen av kryssordet som sto i papirutgaven.

Mer kortnytt:

Starter misjonsnettverk for Europa
Normisjon vil satse mer på kristen misjon i europeiske land. Forrige uke ble misjonsavdelingene i
Normisjon med i et misjonsnettverk som har
arbeid i Ukraina, Russland, Tyskland, Slovakia og
Latvia. Dette er i tråd med et vedtak på
Normisjons generalforsamling i fjor om å satse
mer på misjon i Europa.
Nettverket, som heter Nettverk Europa, ledes av
Kristian Lande som har bakgrunn fra Normisjons
menighet Norkirken i Bergen. Lande bor nå sammen med kone og sønn i Tsjekkia, hvor han bygger kristne team.
I tillegg til Normisjon er også grupper fra
Frikirken og Indre-misjonsforbundet knyttet til
nettverket. KPK

Mange leser menighetsblad
60 prosent av alle innbyggere i Norge mottar
jevnlig menighetsblad i postkassa. Hele 80 prosent
av de som mottar menighetsblad, sier at de leser
bladet.
Tallene kommer fram i en undersøkelse
Magnhild Landrø har gjort, og som er gjengitt i avisen Vårt Land. Landrø fikk drøyt 180 000 kroner
fra Rådet for anvendt medieforskning, som er et
rådgivende organ for Medietilsynet, for å
gjennomføre studien «Menighetsbladet en overlevning eller en mulighet?». Undersøkelsen er
gjort i samarbeid med TNS Gallup og Kirkerådet.
Landrø synes undersøkelsen viser at menighetsbladene har en uventet høy status blant folk flest
i Norge. Hun advarer menighetene mot å tro at
en nettside kan erstatte menighetsblad på papir.
KPK

8,8 prosent deltok i kirkevalget
Det var kirkevalg i 139 menigheter 8. og 9. september i år. Den gjennomsnittlige valgdeltakelsen
var 8,8 prosent. De samme menighetene hadde i
2011 en valgdeltakelse på 13,5 prosent.
- Dette er en stor tilbakegang samlet sett, men
det er noen få store bymenigheter som trekker
ned gjennomsnittet. Det er store geografiske forskjeller. 71 av menighetene hadde valgdeltakelse
på over 15 prosent, forteller seniorrådgiver
Anders Backer-Grøndahl Eide i Kirkerådet til kirken.no.
De 139 menighetene har siden kirkevalget i 2005
deltatt i en prøveordning med valg av halve
menighetsrådet annethvert år. I forslaget til nye
valgregler som er på høring i kirken fram til 8.
november i år, er denne prøveordningen ikke
forlenget. KPK

Barnekryssord
Vannrett:
1. Sønnen
7. Lampe
8. Måned
9. På innsida
10. Rekke

11. Jentenavn
14. Bergen
15. Område

Avkobllingen
Løsningen

Loddrett:
1. Bibelsk navn
2. Spis
3. ....Connery, 007

4. Guttenavn
5. Felles mor og far
(nynorsk)
6. Øy
8. Naboer
12. Månefase
13. Dessert

av Oddmund Kvernes

Løsning på barnekryssordet
Vannrett:
1. Jesus, 7. Utelys, 8. Mars, 9. Inni , 10 .Kø, 11.
Anike, 14. By, 15. Sone
Loddrett:
1. Julia, 2. Et, 3. Sean, 4. Ulrik, 5. Sysken, 6. Askøy,
8. MN, 12. Ny, 13. Is

