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TEMA 2
Kyrkjebladet er 50 år, og vi brukar nokre sider i kvart einaste nummer dette året
til å markere det. Det er ikkje særleg vitskapleg opplagt. Einkvan kunne tenkje
at det burde vere meir kritisk og samanliknande, eller ransakande, eller vi kunne
lagt opp til meir statistiske måtar å granske soga på. (Kor ofte er misjon eit tema
no samanlikna med før, og korleis blir misjonsstoff presentert? Korleis speglar
Kyrkjebladet store diskusjonar i kyrkje og samfunnsliv i samtida? Kan vi i Kyrkjebladet finne spor av spørsmål som har vore diskuterte i det kyrkjepolitiske landskapet, som spørsmål om kvinneleg presteteneste, homofilt samliv, frikyrkjeleg
avskaling, abortstrid, partistrid eller abort?) Vi har gjort det meir slik at vi leitar
etter høgdepunkta, dei særmerkte draga, eller dei fine stundene. Vi finn vakre
ting, lyfter dei fram og seier: Sjå kva vi fann! Og slik blir det resten av året, og.

Trykk:
United Press, Riga, Latvia
Distribusjonsansvarleg:
Harald Aske
970 24 915
harald.aske@enivest.net
Redaksjonsnemnd:
Tore Myklebust
456 01 260
tore.myklebust@gloppen.kyrkja.no
Vidar Bjotveit
958 80 030
vidar.bjotveit@gloppen.kyrkja.no

ØKONOMIEN
Korleis er økonomien når bladet blir stadig større, og når koronatida stressar
både samfunnsøkonomien og privatfolk sin økonomi? Det går vi ikkje inn på. Vi
likar ikkje å bli oppfatta som masete eller sytande. Vi ser at så langt er vi i rute
med det vi reknar med skal bli kostnadene, og dei innbetalingane som heile tida
sig inn. Og trengst det eit ekstra løft på slutten av året, trur vi frimodig på at eit
audmjukt spørsmål om ei ekstra jubileumsgåve vil gje dei inntektene vi treng!
Neste gong skal vi kome med konkrete tal.

Ingebjørg Isane Fure
966 18 048
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Harald Aske, Gloppen sokn
970 24 915
harald.aske@enivest.net
Gunn Hole, Gloppen sokn
454 23 728
gunn.sol@gmail.com

BLAD-DESIGN
Vi har auka storleiken på skrifta. Dersom du ikkje tenkte sist at skrifta var for lita,
ser du godt. At det er betre no, vonar vi mange set pris på. No framover skal vi
berre prøve å halde stilen. Elles er vi opne for innspel, kritikk, ynskje
og skryt.

Arvid Jordanger, Breim sokn
976 09 633
arv-jor@online.no
Kurt Djupvik, Hyen sokn
90206828
djupvik.kurt@gmail.com

FRAMSIDA
Kyrkjene våre er tema for framsidene dette jubileumsåret, og
denne gongen har diakon Ingebjørg på oppdrag levert eit
bilde av Sandane kyrkje.

Rønnaug Ryssdal, korrekturlesar
950 72 392
ryssd@online.no
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TEMA 1
Tema pilegrimsvandring ein gong til? tenkjer du kanskje. Ja, vi måtte tenkje to
gonger i redaksjonen, og, før vi bestemte oss. Men vi såg at trass fine innlegg i
førre nummer, var det grunnleggande ting som mangla: Vi burde ha forklart betre korleis pilegrimsvandring kan vere ei åndeleg øving og noko anna enn trim
eller naturopplevingar. Samtidig skjer det tilrettelegging og organisering i vår tid
som det kan vere verd å orientere om, difor same tema to gonger på rad.

Redaktør:
Oddvar Almenning
400 04 377
oddvar.almenning@gloppen.kyrkja.no
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Vi er glade for å kunne gje ut også dette nummeret i rett tid i høve til planen,
og med fleire sider enn vi hadde planlagt. Redaksjonen takkar og gode medarbeidarar heime og ute som frivillig og gratis forskar, tenkjer, skriv, les korrektur,
fotograferer og teiknar for å lage eit blad som er verd å lese, kjekt å bla i og til å
bli både litt gladare og litt klokare av. Vi seier «bon appetit» og versågod!
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 ANDAKT

EIVIND NILSEN

Gud på stedet
Mye av ungdomstida mi ble unnagjort i bombekjelleren i
kirka. Miljøet var godt og jentene søte. Vi ble sett og utfordret til å ta ansvar. Andaktene var også spennende, men
til tross for dette husker jeg kun en av disse, nå mange år
etter. Tor Vegge, professor i teologi, klarte å gjøre andakten
tilgjengelig nok for oss ungdomsskoleelever. Han snakket
om Den hellige ånd som Gud på stedet, Gud hos oss.
Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere.
Joh 14,18
Det var nok ikke mange andakter om Den hellige ånd.
Vi møter han allerede i Bibelens andre vers, der Guds ånd
svevde over vannet. Kanskje snakkes det lite om fordi det
fort blir litt svevende, vanskelig å gripe. Like fullt er Den
hellige ånd en viktig del av vår kristne tro, troa på den treenige Gud. Viktig fordi det er nettopp Den hellige ånd som
griper tak i oss og skaper troa i oss. Luther skriver i sin
katekisme:
Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på
Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine
gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro.
Som konfirmantleder i Stryn for noen år siden lærte vi
konfirmantene å tegne korsets tegn med tre fingre pekende oppover, langfinger, pekefinger og tommel. Langfingeren skulle minne oss om Gud Fader. Jesus peker på Gud
ved å vise oss mer av hvem han er. Og Den hellige ånd,
tommelen, griper tak i oss og gir oss troa på Gud.
I dåpen hører vi også at Den hellige ånd blir gitt oss. I noen
miljøer har forkynnelsen om Ånden ført med seg et jag etter
å prestere i det som til enhver tid regnes som viktig. En jakt
på Åndens gaver. Jeg håper og tror at Guds ånd også er virksom i oss i dag, men jeg tror også at dette i så fall nettopp er
gaver, og ikke noe som vi kan gjøre oss fortjent til.
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I Galaterbrevet står det at Åndens frukt er kjærlighet,
glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet,
ydmykhet og selvbeherskelse. Og det velkjente kapitlet om
kjærlighet som er størst av alt i 1. Kor 13, står klemt mellom to kapitler, ett som omtaler kirken som en kropp og ett
om nådegavene. Kanskje er kjærligheten et viktig korrektiv
som skal hindre at vi i kirkene knives om å ha sterkest tro
eller være mest åndelig. Vi trenger ikke knives om å være
først og fremst i Guds rike, for her er det en egen plass bare
for deg. Dine gaver og talenter har sin plass i fellesskapet.
Bruk dem i kjærlighet.
Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt
navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har
sagt dere.
Joh 14,26
Den hellige ånd er Gud på stedet, Gud hos oss. Etter Jesu
himmelfart var disiplene nedbrutt, sorgtunge og redde.
Forvandlingen på pinsedag, der de står på torget og forkynner åpent om den oppstandne Jesus, er Den hellige
ånds fortjeneste. Men kirken hadde ikke vært, hadde det
ikke vært for både Ånden og menneskene. Vi trenger begge deler, for vi er ikke bare åndelige, men heller ikke bare
kjøtt og blod.
Om dette ble for svevende eller lite håndfast, så kan du
huske på Ånden som Gud på stedet, Gud hos oss, og synge
stille for deg selv det siste verset av Måne og sol:
Ånden, vår trøst, levende, varm
og hellig og sterk, taler om Gud,
bærer oss frem dag etter dag.
Herren vår Gud vil vi takke.
Britt G. Hallqvist
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 REDAKSJONELT

Sommardraum
i prestegarden
GLOPPEN SOKN
Leiar i soknerådet: Berit Aasebø Hauge
934 99 289
Kyrkjetenar: Benny Aasen,
950 22 917 / bv-aasen@online.no
BREIM SOKN
Leiar i soknerådet: Audhild Bogstad
970 24 913
Kyrkjetenar: Audhild Bogstad
970 24 913

Laurdag 26. juni blir det konsert i preste-

Jørn & Hege serverer ei god blanding av eig-

garden. Musikken startar klokka 18, men kom

ne låtar og kjende godbitar innpakka i den all-

gjerne i god tid og nyt fellesskapet i ei fin ram-

tid så tjomslege stemninga desse to artistane

me. Ta med eigen stol. Det blir kiosk med høve

klarar å skape med si tilstadevering.

til å kjøpe noko å bite i og kaffi/te, før og i pau-

Bjarne Iestra er ein saxofonist som blandar

sen med hagetrask. Billettsal på Ticketco, eller

melodiske frasar saman med nokre drops frå

med Vipps/bankterminal i hagen (180 kr).

platesamlinga og litt elektronikk. Leikne frasar

Dei som skal gjere kvelden til ein draum musikalsk er:

HYEN SOKN
Leiar i soknerådet: Kurt Djupvik
902 06 828 / djupvik.kurt@gmail.com
Kyrkjetenar: Ola Jan Birkeland
57 86 98 32 / 975 91 747

og melankolske klangar blir improviserte fram
med utgangspunkt i eigne og andre sine låtar.

Sissel Marie er gjennom frisk visepop oppteken av å formidle det sårbare ved livet, glimt

Arrangør:

av glede, sorg, meistring, skuffelsar og nærheit.

Kultur til folket og Gloppen sokneråd.

Sokneprest i Gloppen sokn
Vidar Bjotveit, 958 80 030
vidar.bjotveit@gloppen.kyrkja.no
Kontorstad: Sandane kyrkjekontor
Sokneprest i Breim og Hyen sokn
Tore Myklebust, 456 01 260
tore.myklebust@gloppen.kyrkja.no
Kontorstad: Sandane kyrkjekontor
Kyrkjeverje
Audun Mundal, post@gloppen.kyrkja.no
Kontorstad: Sandane kyrkjekontor
57 86 56 16.
Kantor
Dorothee Raschwitz
970 99 288
dorothee@gloppen.kyrkja.no
Organist
Janne Øisang Grinaker, 920 25 472
jannegrinaker@hotmail.com

Vi ser frå venstre: Olaug Meland Eikenæs, Liv Bakketun Djupegot, Ole Johnny Djupegot, Jorunn Høyland, Sigurd Vengen og Per Arne Bakke. Det var Arne Høyland som tok bildet.

Trusmedarbeidar:
Ingrid Bjørnereim, 988 03 053
ingrid.bjornereim@gloppen.kyrkja.no
Kontorstad: Sandane kyrkjekontor

Vårdugnad i kyrkjehagen
AV ARNE HØYLAND

Diakon
Ingebjørg Isane Fure, 966 18 048
ingebjorg.fure@gloppen.kyrkja.no
Kontorstad: Sandane kyrkjekontor
Gravar/ kyrkjegardsarbeidar
Olav Bjørn Tystad, 977 21 662
olav.tystad@gloppen.kyrkja.no
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Denne blide gjengen stilte opp til vårdug-

godt nøgde med eigen innsats. Vi var i alle fall

nad på uteområdet ved Sandane kyrkje ein

nøgde med den fine ramma rundt kaffipausen

torsdags ettermiddag. Vi fekk raka og sådd i

der vi sat under det flotte rosemandeltreet i full

der trestubbane hadde vore og var i det heile

blomst. Og kjekt var det!

 LEIAR

Den norske kyrkja
omorganiserer
AV KURT DJUPVIK

Vil det føre til:

gale, sjølvsagt, og farga av sine eigne oppfatningar. Men når det

• sterk sentralisering?

fungerer godt, er det nettopp ein styrke. Det er og ein styrke og

• framandgjering for folk i mange små sokn?

nødvendig for prestetenesta at presten på nokre område har eit
sjølvstendig mandat som ikkje er styrt av lokalt organ. Samtidig

Er Den norske kyrkja i ferd med å gjennomføre den største
sentraliseringsprosessen etter reformasjonen utan debatt?
Eit utval som har utgreidd den framtidige organiseringa av

er det veldig bra at soknerådet har fått avgjerdsmynde og/eller
er med og bestemmer i mange samanhengar, i saker som gjeld
gudsteneste, trusopplæring m.m.

kyrkja har avlagt sin rapport. Noko av bakteppet er at Kyrkja si-

For meg er det store spørsmålet: Er ein i ferd med å løyse eit

dan innføringa av sokneråd (1920) har levd med ei embetslinje

forholdsvis lite problem, som kanskje til og med er meir akade-

(prestane) og ei rådslinje (lekfolket/sokneråda).

misk enn praktisk, med å påføre kyrkja i distrikta ei sentralise-

Tidlegare var embetslinja underlagt Kongen/Kyrkjedeparte-

ring utan sidestykke sidan sokneråda vart oppretta?

mentet. Etter gjennomføringa av skilje mellom stat og kyrkje

Sjølv om hovudutvalet for ny kyrkjeleg organisering opererer

overtok Kyrkja sjølv gjennom «Rettssubjektet Den norske kirke»

med ulike modellar, er hovudgrepet at ein opprettar eit prosti-

(2017) staten sitt arbeidsgjevaransvar for ein del administrativt

fellesråd, der medlemmene blir valde frå sokneråda. No skal det

personale, biskopane og prestane. Gjennom åra har det også

seiast at det i Oslo betyr fleire fellesråd. Men ut over landet blir

blitt fleire tilsette i sokn og fellesråd. Kyrkjegardsadministrasjo-

det sentralisering. Ser ein for seg oss i Gloppen og Nordfjord

nen, som tidlegare vart utført av kommunen, har blitt ein del

prosti kan det bli veldig stort, og ein representant må represen-

av den lokale kyrkja, og ein har fått fleire tilsette innan musikk,

tere fleire sokn. Ein kan også sjå for seg samanslåing av sokn,

trusopplæring, diakoni, administrasjon og andre stillingar. Desse

eitt sokn for heile Gloppen og eitt fellesråd for heile Nordfjord.

har til dels blitt samla, og over tid blitt fleire, i ein lokal stab.

Uansett blir vegen frå utkantane lenger. Det blir det også andre

Dermed er det duka for at det kan vere tre arbeidslivspartar:

vegen. Det blir umogleg for medlemmene å ha den nødvendige

lokalt sokneråd, fellesrådstilsette og prestar. Det er ikkje vanske-

kunnskapen om den lokale kyrkja, kyrkjebygga, kyrkjegardane

leg å sjå at strukturen i seg sjølv kan vere konfliktskapande, i og

og andre tilhøve for å kunne ivareta oppgåvene.

med at alle desse tre partane ofte kvar for seg har eit sjølvstendig

Ei anna utfordring er finansieringa av den lokale kyrkja gjen-

ansvar for dei same oppgåvene, men forskjellige arbeidsgjevarar.

nom kommunane. Uansett korleis ein ser for seg fordelinga mel-

Det er også ei utfording når det først har blitt ein konflikt at det

lom kommunane, vil det skape utfordringar. Det er til dømes store

er fleire instansar som skal inn i bildet. Det er hovudgrunnen til

skilnad på kor mange personar som soknar til kvar kyrkje.

at ein har vedteke at ein skal arbeide for éi arbeidsgjevarlinje i
heile kyrkja.

Med denne modellen som utvalet har lagt til grunn, vil Den
norske kyrkja få svært store utfordringar og ei sterk sentralise-

No fungerer det stort sett heilt fint. Dei fleste konfliktar og

ring av makt og ressursar. Dei små sokna vil ikkje vere liv laga.

andre ting som må handterast skuldast heller ikkje strukturen i

Det viktigaste som er i Den norske kyrkja er sokna. No vert det

kyrkja. Det er min påstand at minst 99 % av dei personalmessige

lagt opp til at sokna vert så store at folket ikkje kjenner seg att.

tilfella som må handterast i kyrkja ville oppstått uansett, gjeve

Folket i utkantane vil bli framandgjorde i høve til si eiga kyrkje.

at dei same personane var i dei same rollene. Men det skal inn-

Kvar blir det då av det lokale engasjementet, som er vår styrke?

rømmast at sakshandteringa kunne vore enklare med ei arbeids-

Vil kyrkja berre bli ein service-institusjon for medlemmene sine?

gjevarlinje.

Kven skal då vere med å ta det åndelege ansvaret som Kyrkja er

Det må også nemnast at maktdeling etter mitt skjønn fak-

kalla til?

tisk er eit gode. Det er grunnar til at presten faktisk skal ha eit

Er det slik vi vil ha det? Det er viktig at vi no står fram og hev-

sjølvstendig mandat i forhold til soknerådet/fellesrådet, slik

dar vår rett til å styre vår eiga kyrkje. Her må vi engasjere oss! I

det er i dag. Presten er representant for heile kyrkja. På godt og

morgon kan det vere for seint!
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 REDAKSJONELT

leg organisering» som kom i mars, og
på ein informasjonsserie på Powerpoint laga om rapporten.
Müller-Nilssen-utvalet,
heretter
kalla utvalet, er oppnemnt av Kyrkjerådet for å utgreie ny organisering
av Den norske kyrkja, med felles arbeidsgjevaransvar på prostinivå.

Ny kyrkjeleg
organisering?
AV ODDVAR ALMENNING

Spørsmålsteiknet i overskrifta betyr ikkje at det kanskje skal bli ein ny måte å organisere kyrkja på, for
den saka står på programmet. Men det kan bety:
Korleis vil vi ha kyrkja vår organisert?
Dette vedkjem alle som bryr seg om
lokalkyrkja, sitt eige kyrkjehus og sin
eigen kyrkjelyd. Det er difor viktig at
du ikkje tenkjer at dette får dei styre
med dei som sit høgare oppe i systemet. Skal kyrkja fungere godt lokalt,
må vi vere vakne, setje oss inn i sakene, delta i prosessane og i det heile engasjere oss, slik at ingen etterpå
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kan kritisere oss for at våre synsmåtar ikkje var kjende då sakene fekk
si handsaming. Om du ikkje sit i styrande kyrkjelege organ, kan du seie di
meining til folk du kjenner som skal
vere med og bestemme. Her har vi
laga nokre enkle opplysningspunkt,
basert på rapporten «Samhandling i
ei sjølvstendig folkekyrkje – ny kyrkje-

UTVALET
Utvalet er samansett av sju menn og
fire kvinner med brei røynsle frå kyrkje, kultur og samfunnsstyring, og dei
har levert ein fyldig rapport. I fleire
av dei sentrale problemstillingane
deler utvalet seg i sine tilrådingar, og
dei som skal ta saka vidare, må i stor
grad setje seg inn i både dei juridiske
og praktiske følgjene framlegga vil få i
lokale kyrkjelydar over heile landet no
og i framtida.
OPPDRAG OG MANDAT
Utvalet skal gje Kyrkjemøtet eit
grunnlag til å bestemme framtidig
organisering i Kyrkja, og skal utgreie
løysingar knytt til eit nytt, felles kyrkjeleg organ på prostinivå, og skal ha
fokus på arbeidsoppgåvene i soknet
og styrking av strategisk og fagleg leiing i soknet.
BAKGRUNN
Slik det no er, har dei som er tilsette
i kyrkja to arbeidsgjevarar. Prestane,
som fram til 2017 var statstilsette, er
no tilsette i Kyrkja, eller det som formelt heiter Rettssubjektet Den norske
kyrkja (RDNK), medan alle andre tilsette har Fellesrådet som arbeidsgjevar.
Kyrkjemøtet har sidan 2005 hatt eit
mål om å finne ei organisering som
samlar arbeidsgjevaransvaret, samtidig som kyrkje og stat i den same pe-

rioden har skilt lag. Den norske kyrkja
er blitt ei sjølvstendig folkekyrkje som
sjølv kan avgjere korleis ho vil organisere seg.

UTFORDRINGAR SOM KREV
ENDRING
Utvalet listar opp :
 mange deltidstilsette og få årsverk
gjev sårbare arbeidsmiljø
 ulik styring og prioritering av oppgåver på den same arbeidsplassen
 konflikthandtering blir vanskelegare på grunn av struktur
 svakare rekruttering
 vanskeleg å forstå ein kompleks organisasjon
 ei rekkje trekk i samfunnsutviklinga blir og viste til, utan at vi
nemner dei her
MÅLSETTINGAR
Rapporten listar opp ei rekkje mål
som Kyrkjerådet har sett for organiseringa, og utvalet oppsummerer målsettingane i fem punkt:
Ei folkekyrkje i heile landet, som har
god leiing på alle nivå, har god ressursutnytting, avklarte roller og sterk
lokal forankring.
PROSTIFELLESRÅDET
Prostifellesrådet er eit folkevalt organ
samansett av
 eit medlem frå kvart sokn i prostiet, valt indirekte mellom soknerådsmedlemene
 samisk representant der det er aktuelt
 geistleg representant
 kommunal representant
Prostifellesrådet skal vere arbeidsgjevar for alle tilsette i prostiet og skal
ha medansvar for å vekke og nære

det kristne livet i kyrkjelydane. Dagens fellesråd på kommunenivå blir
avskaffa. Det vert gjort framlegg om
eit årleg prostimøte som samlar alle
sokneråd i prostiet.

ANDRE KYRKJELEGE NIVÅ
Utvalet har utgreiingar om rolla
som andre kyrkjelege organ kan få og
uttalar seg om Soknerådet, Bispedømerådet, Kyrkjemøtet og biskopen si
rolle. Dette går vi ikkje nærare inn på
her.
DAGLEG LEIING I PROSTIFELLESRÅDET
 Utvalet meiner at den daglege leiinga i prostifellesrådet treng brei
kompetanse, både økonomisk/
administrativt og kyrkjefagleg/teologisk
 Dagleg leiar er den som har det
overordna ansvaret for administrasjonen og står ansvarleg for prostifellesrådet
Utvalet har vurdert tre alternativ:
1. Prostifellesrådet lyser ut stillinga,
og tilset den som er best eigna
2. Dagleg leiar med prost i staben til
dagleg leiar
3. Dagleg leiing som i bispedøma,
med prost og dagleg leiar som har
ulike ansvarsområde

ORGANISERING AV ARBEIDSGJEVARANSVARET
Rapporten omtalar dette spørsmålet i
kapittel 7, og utvalet presenterer ulike
modellar. Det fører for langt i denne
artikkelen å gå inn på innhaldet, men
rapporten er klar i språket og svært
detaljert, ikkje minst der utvalet deler
seg i ulike syn. Utvalet held så dei nye
framlegga opp mot måla som er sette

for verksemda og drøftar desse. I eit
eige kapittel kjem utvalet med ei rekkje tilrådingar, og deretter listar rapporten opp konsekvensar av dei ulike
framlegga. Rapporten seier og noko
om når og korleis ein ser føre seg at ny
organisering kan vere på plass og stiller og spørsmål ved sokneinndelinga
og prostistrukturen.

VEGEN VIDARE
Rapporten, som vart sendt ut i mars,
er på 130 A4-sider og kan lastast ned
frå nettet. Det er og lagt til rette for at
einskildpersonar kan sende inn kommentarar eller spørsmål. I slutten av
mai skal Kyrkjerådet ha vurdert om
saka kan bli send ut på høyring, med
høyringsfrist hausten 2021. Så er det
meininga at Kyrkjemøtet i 2022 kan
gjere eit prinsippvedtak. Det er rimeleg å tru at ein då står framfor ei
omorganisering som i sin tur treng
justering av ei rekkje detaljar, og dette må utgreiast slik at Kyrkjemøtet i
2023 kan gjere detaljerte og endelege
vedtak som ein kan leve etter, det vil
seie innrette ordningane i kyrkja etter.
Tidspunktet for start av ny organisering kan såleis ikkje bli før ein gong
etter kyrkjevalet i 2023.
SLUTTKOMMENTAR FRÅ
REDAKTØREN
Mi oppgåve har vore å løfte fram rapporten på ein slik måte at du som lesar er litt klokare på innhaldet, utan
at eg legg inn eigne synspunkt. Eg har
gjort så godt eg kan og er samtidig
klar over at eg står i fare for å prege eller farge framstillinga berre ved å velje
ut kva som skal nemnast og ved å utelate eller gje mindre plass til noko av
rapporten. Då blei det slik det blei, og
eg treng ikkje be om orsaking.
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Er du ein pilegrim, eller kan
du tenke deg å bli det?
Kanskje du kan segle i staden for å gå?
AV ODDVAR ALMENNING

Kyrkjebladet skreiv sist om pilegrimsvandring og om Sunnivaleia mellom Kinn og
Selja. Det har vore arbeidd med å få etablert ei pilegrimslei langs kysten, og eit
opplegg kalla pilegrimsleden.no har fått eit tillegg som heiter kystpilegrimsleia.
Det er mange år sidan pilegrimsleiene
på Austlandet blei utstaka, teikna på
kart og oppmerkte, og mange tusen
pilegrimar frå ulike kyrkjesamfunn
har vandra delar av vegen eller heile
vegen mot Trondheim og Nidarosdomen, som er det viktigaste pilegrimsmålet i Norden.
Det er likevel god grunn til å tru at
kystpilegrimsleia er like gammal og
var like viktig som landevegen.
I ein brosjyre om Kystpilegrimsleia
finn vi denne teksten:
Pilegrimsreisene til Olav den heilage si grav begynte kort etter 1030,
og Olavskulten si raske utbreiing i
Nord-Europa førte til mange pilegrimar frå inn- og utland til Nidaros. Val10
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fartsstaden Nidaros er omtalt i historiske kjelder allereie i 1075 – i Adam av
Bremen sitt «Bremens Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum». Her
er også dei ulike pilegrimsrutene til
Nidaros nemnt, m.a. Kystpilegrimsleia:
«Viss ein seglar frå Ålborg eller
Vendsyssel i Danmark, kjem ein i løpet
av ein dag over til Viken, som er ein by
i Noreg (truleg Oslo). Derfrå held ein
til venstre og seglar langs Noregs kyst,
og på den femte dagen når ein fram
til byen Trondheim. Ein kan også reise
ein anna veg, som fører frå danskane
sitt Skåne over land til Trondheim.
Men denne vegen over fjella tek lengre tid, og ettersom han er farefull, blir
han unngått av reisande.»
Adam av Bremen 212-213

KYSTPILEGRIMSLEIA
Kystpilegrimsleia startar i Egersund
og følgjer indre kystlei via Bergen,
Kinn og Selja nordover til Trondheim. På vegen er det peika ut 26 såkalla nøkkelstader og nokre få såkalla
regionale pilegrimssenter, der Selje
har fått tildelt denne statusen, som
betyr at ein person er tilsett og har
eit kontor. Selje prestegard er no ikkje
lenger bustad for soknepresten i Selje,
men skal stå i pilegrimsleia si teneste. Vi har difor ein presentasjon av Selje
prestegard med i dette bladet. Sjå elles
kartet og finn ut meir på pilegrimsleden.no

Selje

Kinn

Kystpilegrimsleia startar i Egersund og endar i Nidaros. Skriv du pilegrimsleden.no, finn du fram til eit godt kart der du kan planlegge dine eigne turar og få opplysningar om både dei 26 utpeika nøkkelstadene (m.a. Kinn) og pilegrimssentera som er etablerte.
Dette er eit døme på kva du kan lage til ved å velje storleik på kartet, kva det skal vise av andre ting, som overnattingsstader, kvar
du får kjøpt mat, etc. Skjermdump frå kartløysinga på pilegrimsleden.no.
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Prestegarden i Selje
AV GUNN HELGESEN, PILEGRIMSKOORDINATOR

Selje prestegard ligg midt i Selje
sentrum. Prestegarden har eit idyllisk
tun med småhus, og har parken, torget med St. Sunniva-statuen og den
nydelege Seljesanden som næraste
nabo.
Stovene i Prestegarden er no møblert med stilmøblar frå Antikk og Rariteter på Sandane. Stovene er pynta
med messingstakar, hekla serviettar

12
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og golvteppe og har blondegardiner
og blomster i vindaugskarmen. Heile
fyrste etasje er også utsmykka med
måleri og kunst frå kjende kunstnarar frå Selje/Stad. Det som er ganske
fantastisk også, er at «Venner av Selja» har kjøpt inn eit flygel som skal
plasserast i ei av stovene. Dette er ei
fin ramme rundt all aktivitet som skal
vere i prestegarden framover, og i til-

legg er det ein velstelt hage som også
kan vere ein fin samlingsplass.
Ta turen til Selje i sommar! Ta ein
båttur til Selja for å vandre i eit vakkert landskap og i historia til landets
første kyrkje og ein av dei eldste klosterruinane vi har i Norge. Når du kjem
tilbake til Selje, kan du ta ein matbit i
stova i Prestegarden, eller ute i hagen
mellom dei fine gamle husa.

Hovudhuset er frå 1784 og har vore
bustad for prestefamilien i over 230
år! Heilt fram til 2015 var det buplikt
for presten i prestegarden. Prestane er
no fristilte når det gjeld bustad. Selje
prestegard har røter tilbake til mellomalderen. Prestegarden har eit freda bygningsmiljø, og i all planlegging
og bruk av prestegarden må ein ta
omsyn til dette. Eigar av Prestegarden
i Selje er OVF (Opplysningsvesenets
fond), og det er no inngått ein femårig
leigeavtale mellom Stad kommune og
OVF. Eit av vilkåra i leigeavtalen er at
bygget skal nyttast til samfunnsnyttige aktivitetar. Prestegarden i Selje og
prestegardshistoria er viktig å ta vare
på, så det å skape ein levande prestegard som tek vare på fortida og på

same tid er tilgjengeleg for alle i framtida, har vore og er eit viktig mål.
I oktober 2020 vedtok kommunestyret i Stad å starte opp Hovudprosjektet Selje prestegard, Regionalt
pilegrimssenter Selje. Ein av fleire
føresetnader for gjennomføring av
prosjektet, er at Stad kommune har
annan eigna sentrumsnær bustad for
presten/prestefamilien i Selje.
Det som også er tenkt på når det
gjeld framtidig bruk av Prestegarden
i Selje, er å styrke Selje sin posisjon
som nøkkelstad i Kystpilegrimsleia,
Selje som regionalt pilegrimssenter
og Stad som vertskapskommune for
Selja kloster.
I tida som har gått sidan oktober
2020, har ei prosjektgruppe jobba

med prosjektet, og prosjektleiar har
vore Gerd Fløde Bjørlo. Fleire arbeidsgrupper har vore i sving for å finne ein
god bruk av prestegarden. Det som
er bestemt så langt, er vertskap og
mottak for pilegrimar, Regionalt pilegrimssenter sin kontorstad, kafédrift
og utstilling over prestegardshistoria.
Det er også tilsett ein kontaktperson
som skal koordinere kulturarrangement i prestegarden. I andre etasje
skal det jobbast vidare med å legge til
rette for møterom/lokale for frivillige
organisasjonar, utstillingar og kanskje tilbod om enkel overnatting for
pilegrimar til neste år. Det er eit stort
ynskje at prestegarden skal ha ei open
dør for alle og vere ein triveleg plass å
komme til.
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Foto: Fritz Schølberg

Innlegg 5.7 på Nasjonal kirkelig pilegrimskonferanse, Selje, 5.–7. juni 2015

Protestant og pilegrim?
HALVOR NORDHAUG, BISKOP I BJØRGVIN

Dette er tittelen på eit innlegg som
du kan finne på heimesida til Bjørgvin bispedøme. Her gjev vi att hovudpunkta og skriv det på nynorsk (red.).
Luther var motstandar av pilegrimsvandringar fordi dei var knytte
til helgendyrking, relikviar og avlat.
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Reformasjonen avviste alt som smakte av gjerningsrettferd og tanken om
at somme stader var meir heilage enn
andre. I kongeriket Danmark-Norge
blei det forbod mot pilegrimsreiser og
straff for dei som braut forbodet.
Oppgjeret med pilegrimsreisene
var likevel ikkje noko nytt under re-

formasjonen. Grunnane kunne vere
mange, bl.a. at pilegrimar, som andre
reisande, ikkje alltid oppførte seg som
dydsmønster undervegs. Viktigare var
kanskje det synet at det heilage livet
ikkje treng heilage stader. Augustin
skal ha sagt: «Til Kristus kjem ein ved
å elske han, ikkje ved å segle.» (Dette

 PILEGRIMSVANDRING

er vakkert sagt, men litt trasig å høyre
akkurat her ved øya Selja.)
I dag både tillet vi og oppfordrar til
pilegrimsvandring. Det er nok mellom anna fordi vi har fått ein ny sans
for det vi kan kalle kroppsspråk for
trua. Det åndelege treng og ei fysisk
side. I lutherdommen er dette knytt
til gudstenesta og sakramenta, men
og til den daglege andakten der Luther oppfordrar til å slå korsteiknet og
å knele. Luther seier og at det kristne
livet skal levast der du er, som mor og
far, bakar eller bonde. Det heilage livet
treng ikkje kloster, men skal levast i
det praktiske kvardagslivet. Oppgjeret
med det katolske førte til at det blei
slutt på klosterliv og pilegrimsreiser,
men det gav igjen eit underskot på
spesifikt religiøse handlingsmønster
på reformatorisk mark. Særleg i tradisjonen frå Calvin blir den ytre sida av
trua kraftig nedvurdert. Ut frå grunndogmet om «finitum non capax infiniti» (det endelege kan ikkje romme
det uendelege) blir forståinga av den
fysiske sida av sakramentet svekka.
Trua høyrer til i det indre, og omvending blir den sentrale hendinga.
Fleire forlet no denne antifysiske
tradisjonen, og godt er det. I staden
for å vektlegge at det indre livet er
viktigast, er vi blitt meir merksame på
den ytre sida ved trua. Her får vi god
hjelp av eit postmoderne kulturklima
med sans for teiknhandlingar og symbol. Når det før heitte "du gjer det du
er", ser vi linja frå det ytre til det indre,
"du blir det du gjer".
Ei av mine sterkaste gudstenesteopplevingar hadde eg i ei katolsk
langfredagsgudsteneste i Tyskland.
På veg ut frå kyrkja skulle vi alle knele ned framfor korset og der legge frå
oss palmekvistar som var tekne vare

på etter palmesøndag. Eg kan ikkje
hugse noko av det eg høyrde i denne
gudstenesta, men eg hugsar kva eg
gjorde. Vi som framleis blir kalla protestantar, treng å utvikle ei sanseleg
og kroppsleg tru. Vi treng meir kultur
og kunst, meir krossteikning og kneling. Og vi treng å gå pilegrim.
Mennesket treng å utvikle ritar, for
slik å markere sentrale forhold i livet.
Ein type ritar er overgangsritane (rites
des passages) ved fødsel, pubertet, ekteskap og død. Men vi har også andre
former for ritar som t.d. gudstenesta og 17. mai-toget, som begge både
markerer og forsterkar sentrale verdiar i liva våre. Alle ritar er performative (skapande) og transformerande
handlingar. Dei er ikkje berre uttrykk
for noko som alt er, og som er konstant, dei gjer noko med oss. Når eg
knelte ned framfor korset langfredag,
var det ei rituell handling. Eg opplevde det både som ei takk til Jesus for
hans død og som ei innviing til sjølv å
ta opp korset. Handlinga uttrykte ikkje berre noko som var der, ho skapte
noe nytt.
Pilegrimsvandring har mykje til felles med overgangsritar, og begge kan
delast i tre:
 oppbrot frå det gamle
 grensepasseringa/handlinga

som markerer overgangen til
den nye fasen
 tilbakevending med ny status
Pilegrimsvandringa inneheld tydeleg både det å bryte opp og det å kome
tilbake. Grenseerfaringa blir då sjølve
vandringa. Her kan det skje at pilegrimen nokre gongar i glimt kan oppleve
å bli gripne på ein særskild måte, eller
kjenne ein spesiell "flyt" ( flow). Fel-

lesskapet med andre pilegrimar som
er på veg mot det same målet, står
sentralt i pilegrimsvandringa. Om
kveldane føregår det samtaler, og det
er kanskje berre denne eine kvelden
desse møtest og kan dele tankar og
opplevingar. Dette er ei viktig side ved
det å vere pilegrim.
Klimaks for grensepasseringa er å
kome fram til målet. Det er ikkje ein
heilag stad fordi det har særlege kvalitetar i seg sjølv, men fordi det er knytt
forteljingar om truande personar og
hendingar som er viktige for det vi
trur, til denne staden. Det opnar for ei
oppleving av fornya kristen identitet.
Når ein så kjem heim, vil det ofte vere
som ein annan enn ein var ved avreisa.
Utan noka form for garanti legg pilegrimsreiser opp til at vi som pilegrimar kan oppleve styrking av trua og få
ein auka kjærleik til Gud og menneske, og slik la "Kristus ta skapnad i oss"
(Gal 4.19). Denne reisa mot det å bli
Kristus lik, er ein krevjande kamp som
møter mykje motstand, ein kamp vi
ikkje vinn på denne sida av grava. I
kampen takkar vi for all den hjelp vi
kan få, m.a. for inspirasjon frå forteljingane om dei truande som har gått
føre oss. Forteljinga om den heilage
Sunniva og Seljemennene, som kom
seglande vestanfrå og som landa her
på øya Selja, handlar om menneske
som braut opp for å følgje Kristus. Dei
sette si von til Gud og viste at det finst
noko som er meir verd enn sjølve livet. Ved å minnast dei og ved å reise
til Selja, til klosteret og til Sunnivahola («Kirkens livmor i Norge») kan vi få
hjelp til å leve nærare Kristus.
Augustin sa: «Til Kristus kjem ein
ved å elske han, ikkje ved å segle.» I
dag seier vi her ved øya Selja: «Vi kan
lære å elske Kristus meir ved å segle.»
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Minneord om
Martin Ø. Ommedal
AV KURT DJUPVIK

Martin Ø. Ommedal vart fødd 13. august 1934, døydde 8. april 2021 og vart
gravlagd frå Hyen kyrkje 16. april 2021.
Martin var bondegut frå Lars-tunet
i Ommedalen. Han var kunstnaren
med store grove arbeidshender. Med
sin stillfarande veremåte kunne han
skildre naturen, dyrelivet og alt som
lever rundt oss. For Martin var det
naturleg å bruke mennesket, skaparverket, Skaparen og livet på garden
som ramme for dikta og prologane
sine. Mange gjenstandar av tremateriale har han forma med sine vare og
flittige hender. Mange av dei skrivne
produksjonane til Martin har stått på
trykk i Kyrkjebladet, der han også var
med i redaksjonen i mange år.
Martin og kona Solveig gifte seg i
1959. Solveig kom frå Rennebu, og
overgangen frå store trøndervidder til
Ommedalen var stor for henne, men
her skapte dei ein fin og god heim.
Dei fekk sju born som no er spreidde
kring om i landet. Yngste sonen Sivert
Jan og kona Torunn overtok garden i
1997. Då flytte Martin og Solveig inn i
eige hus på Straumsholmen, og Martin arbeidde hos Brødrene Aa båtbyggeri. Her fekk han bruke sine skapande evner, noko han likte godt.
På Straumsholmen fekk Martin og
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Solveig sin nye heim, og denne vart no
den nye basen for storfamilien. Solveig fekk ein augesjukdom som førte
til at ho gradvis tapte synet. Martin
måtte no også vere auge for henne.
Eit stort høgdepunkt for Martin var
då han i samband med feiringa av
80-årsdagen inviterte storfamilien på
tur gjennom Traudalen, frå Rygg til

Ommedalsstøylen. Det vart ein opplevingsrik tur for alle som var med, og
eit godt minne.
Etter kort tids sjukeleie flytta Martin heim til Frelsaren Jesus Kristus 8.
april, nesten 87 år gamal.
Martin fekk tidleg lære kva det ville seie å arbeide på gard med mykje
tungt arbeid. Han fekk tidleg erfare
kva sjukdom og død førte med seg, og
i ungdomen bar nok Martin på mykje

sorg og sakn. Desse hendingane sette
store merke i eit ungdomssinn.
Landbruksutdanninga fekk han ved
Lyngdal landbruksskule. Seinare vart
det militæret, og her vart han instruktør i saniteten. «Hadde det ikkje vore
ein gard som venta, hadde eg utdanna
meg innan helsesektoren», sa Martin.
Martin såg alltid framover og dyrka mykje jord. Etter at Ommedalselva vart forbygd, kunne dei slå saman
mange småteigar. Jordbearbeiding
og plukking av stein var noko Martin
arbeidde med så lenge han var bonde. Han nytta alle ressursar som var
på garden. Den flinke trearbeidaren
bygde mange hus for å styrke drifta
på bruket. Den framtidsretta bonden
kjøpte tidleg traktor og var den fyrste
i Hyen som kjøpte forhaustar.
Sjølv om Martin hadde mykje å gjere på garden i Ommedalen, fann han
tid til å engasjere seg i bygda vår. Han
var ein trygg og god støttespelar i det
kristne arbeidet. Han sat i Hyen sokneråd og var aktiv i misjonsarbeidet,
musikklag og songkor.
Han var med i Gloppen kommunestyre i to periodar (8 år), der han representerte KrF.
I 27 år var Martin klokkar i Hyen
kyrkje. Han sa sjølv at han hadde fått

tilsettingsbrev frå biskopen på ein
jobb han ikkje hadde søkt på. Med si
klåre røyst og gode songstemme var
han ein god og stødig tonefølgjar i alle
samanhengar.
For Martin var Gudsordet viktig, og
han la aldri skjul på kva det betydde
for han. Evangeliet om Jesus som Herre og Frelsar følgde han heile livet og
sette sitt preg på livsdagane hans.
På ein verdig og stillfarande måte
leia Martin mange gravferder og minnestunder for hyarane. Han vart godt
kjend med folket, og dette kom godt
med når han skulle skrive om livet i
bygda for Kyrkjebladet.
Kyrkjebladet i Gloppen er 50 år i år,
og spørsmålet om Gloppen skulle ha
eit eige kyrkjeblad vart teke opp på
drøftingsmøte i Breim bedehus for 50
år sidan. Martin Ø. og Martin J. Ommedal var utsendingar til møtet. Dei representerte Hyen sokneråd. Såleis har
Martin følgt Kyrkjebladet sidan starten, og han har vore ein flittig skribent.
Martin hadde ein god penn og eit
mjukt og vart sinnelag, noko som
gjorde at han fekk innpass hos mange.
Han reiste rundt i Hye-bygda og fann
alltid nokon å snakke med. Han intervjua einskildpersonar og familiar.
På sin lune måte skildra han folk med
sine mange gjeremål og levemåtar.
Mest av alt vil vi hugse Martin for alle
hans dikt og prologar som har stått på
trykk i Kyrkjebladet. Saman med dottera Kari gav han ut ei diktsamling der
han stod for skrivinga og ho for bileta.
Dette er eit av dei mange gode minna
som lever vidare.
Takk til Solveig, born og svigerborn
for at Martin fekk bruke så mykje av si
tid i Guds rike sitt arbeid.
Vi lyser Guds fred over Martin Ø.
Ommedal sitt gode minne.

Kven skal eg
takke?
Kven skal eg takke for livet eg fekk?
For heimen og kjære som rundt om meg gjekk.
For trygt eg fekk leika den barndomens tid
Og fridom til utsyn mot verda vid.
Kven skal eg takke for akkurat her
eg fekk denne heimstad som vart meg så kjær?
Der bekken i lia og elva sin song
har trollbunde hugen min mang ein gong.
Her fedrane rydda den steinfulle jord
og streva for bustad og maten på bord.
Når dagen var omme dei sukka ei bøn
til Han som rettferdig fordeler ut løn.
Dei folka som før oss var, hadde ei tru
som bygde frå jorda til himmelen bru.
Og arven dei gav oss med alt det dei var
vert vår når vi går deira fotefar.
Når kveldhimlen klårnar og stjerner eg ser
og kjenner ein lengsel som løfter og dreg.
Til heimen der oppe, den fullenda hamn
som helsar velkomen i Jesu namn.
Å, måtte eg lukkast den heimen å nå
og alle dei avsovna kjære få sjå.
Der songen skal tona i Guds paradis,
då takkar eg Jesus på englevis.
Martin Ø. Ommedal, 2003.
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Musikk i Kyrkjebladet i 50 år
AV ANDERS RINDE

Streiftog gjennom 50 årgangar på jakt etter omtale av konsertar og andre
musikkarrangement og hendingar i kyrkja. Fangar Kyrkjebladet opp slikt som
rører seg i kyrkjelyden på det musikalske området gjennom desse 50 åra? Kva
har Kyrkjebladet skrive om salmar, salmebokrevisjon(ar), liturgi og liturgirevisjon? Og korleis har Kyrkjebladet omtalt konsertar i kyrkjene?
50 år er kanskje ikkje lang tid. I 1971
fylte eg 18 år. Eg hugsar at Kyrkjebladet starta utgjevinga, men eg hugsar
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ikkje om eg var ein ivrig lesar. Det er
prestane som redigerer bladet dei
første åra, og dei er mykje godt åleine

om skrivinga også. Men det hender
dei får tilsendt stoff. Om det er noko
dei har bedt om, kan vel godt hende.

Gudsteneste med orgelvigsle i februar 1982. På bildet ser vi kyrkjekoret og ei blåsegruppe framføre Egil Hovlands arrangement av Nu la oss
takke Gud. Ved orgelet sit Arne Hadland, som var konsulent for orgelet. Dirigent er Anna Marie Hvaal Solberg, som var organist frå 1979 til
1983. Foto: Oddvar Almenning.

I nr. 7/1971 skriv t.d. «Sørstrandsungdom» ein orienterande artikkel om
kristeleg arbeid i Gimmestad sokn,
både i kyrkja og på bedehuset. Stykket
sluttar slik: «Til slutt må eg få nemne
Rygg Songlag. Når eg nemner det sist,
så er det ikkje fordi eg tykkjer det er av
minst interesse. Kanskje tvert imot.
Med sine regelmessige øvingar og songen sin både ved gudstenester i kyrkja
og tidt og ofte i bedehuset, representerer det både eit samanbindande og
viktig innslag i alt arbeidet. Det er nok
med arbeidet sitt ei vesentleg årsak til
at den gamle interessa for song her på
Sørstranda er halden oppe.»

I 2003 starta Kyrkjebladet ei spalte
dei kalla «Min salme». Dette er ein
stafett der den som skriv spør nestemann. Spalta går enno, og eg trur ingen hittil har skrive to gonger. Det vil
seie at rundt rekna over 100 glopparar
har funne seg ein (meir eller mindre
favoritt-) salme som dei har skrive
om. Eg trur ikkje det har vore så mange som har valt same salmen, heller.
I same nummer står eit lite stykke
om Prøveliturgien. I 1969-1971 hadde
Vereide sokn den såkalla «prøveliturgien» til utprøving. Etter prøvetida
skulle soknerådet sende svar på nokre spørsmål, og redaksjonen spør

etter «saklege uttrykk for kyrkjefolket
si meining om dette (prøveliturgien),
om nokon vil skrive. Den som har
tenkt saka igjennom og har gjort seg
opp si meining, vil gjere vel i å uttrykke det i eit innlegg i bladet.»
Responsen var ikkje veldig stor. Debatten gjekk vel heller føre seg i Firda
Tidend. Men det kom eit kort innlegg i
neste nummer, i all hovudsak positivt.
Så svarar soknepresten i nr. 8. Interessant her er at Bakke etterlyser eit fast
kyrkjekor. Erfaring frå alle dei ulike
seriane i prøveliturgien viste vel at det
ville vere bra med eit fast kyrkjekor.
I 1977 skriv den då nytilsette pre-
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Koret Jubilo er nemnt i spaltene flerire gonger, første gong i 1977. Koret feira 40 år i 1972, men er ikkje nemnt då. I 1992 er derimot 60-årsjubileet fyldig omtalt. I 1977 intervjuar Jørgen G. Hauge dåverande leiar i koret, Oddlaug Vereide, men bildet over er teke i 1958, då koret
skulle ha eit bilde av seg i tobindsverket «Sangerliv» som kom ut det året.

sten i Breim, Per Inge Eide, ein serie
artiklar under vignetten Liturgispalta.
Det har samanheng med at det i 1977
vart innført ny høgmesseliturgi. Gjennom korte stykke på ca. ei side kvar
gong får lesarane både historisk, prinsipiell og praktisk liturgikk relativt enkelt forklart. Også den liturgirevisjonen vi dei siste åra har vore gjennom,
er sjølvsagt eit tema for Kyrkjebladet.

ORGEL OG ORGELMUSIKK
I desse 50 åra har fleire av kyrkjene fått
nye instrument. Først ut er Hyen kyrkje, som får orgel i 1973. I nr. 3/1973
finn vi ein reportasje frå vigslinga.
Ragnar Aske deltok med orgelspel, og
det er korsong ved Jubilo. Seinare blir
i tur og orden ei stor vøling av orgelet
i Breim nemnt (1981), nytt orgel i Vereide blir omtalt i fleire nummer i 1981
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og 1982, og til sist orgelet i Sandane
kyrkje i 1997. Like eins blir piano omtalt i bladet etter kvart som kyrkjene
også får slike instrument.
I 1973 blir Lennart Rundberg tilsett
som organist i Vereide, etter kvart
også som rektor på den kommunale
musikkskulen som startar opp hausten 74. I nokre årgangar kan vi støyte
på namnet hans, slik som i nr. 5/75,
under overskrifta Musikkskulen i kyrkja. Slik skriv han på norsk/svensk:
«Musikkskulen vil i haust vere med
på dei fleste høgmesser og andakter.
At eg nu vil ha in eleverna der, er av
to viktige ting. Eleverna skal få en
chans at framføra de musikalske verk
som de er klara med, og vi skal berika
gudstjenesten med passande musik
[...] Der er no god vind i seglet til musikkskulen, og mange store skritt er

gjorde. Naturlegvis återstår det problem at løsa, men problemen er ikkje
større enn de kan løsas. 1. oktober er
også ein bra dag for musikkskulen.
Det er nå helt klart at kringkastinga i
Oslo kjem og gjør et 30 minutters program om Gloppen Kommunale Musikkskule. Det sendes seinare frå Oslo
over heile Norges land.»

KORSONG
Dei mange kora i Gloppen går igjen i
spaltene, særleg når dei fyller runde
år. Då kan det bli reportasjar frå ei
øving, intervju og omtale av ein konsert e.l. Det er oftare førehandsomtale
av det som skal skje, enn direkte melding av konsertar. Men det skjer, og
meldaren let seg ofte begeistre.
Gloriakoret kalla dei seg, eit kor
som var i sving midt på 70-talet. Det

Gloppen Jentekor song ofte i kyrkja. I førehandsomtalen av 25-årsjubileet i 1994 hadde Kyrkjebladet med dette bildet. Det er truleg teke
nokre år før, så nokre av jentene som var med på jubileumskonserten manglar. Men mange vil nok kjenne seg igjen.

heitte så fordi det første dei song var
«Gloria» av Vivaldi. Det var i Vereide
kyrkje i 1975, og året etter kom delar
av Händels oratorium «Messias.» I
det høve blir dirigenten, Ellen Johanne Gjestland, intervjua i bladet, og
fortel at dei skal ha med seg orkester
frå Volda Lærarskule og Ragnar Aske
på orgel.
I 1979 blir Anna Marie Hvaal Solberg tilsett som organist i Vereide
og Breim, og i dei tre åra ho var her,
skreiv ho flittig i Kyrkjebladet, som t.d.
i nr. 7/79 i ein artikkel med overskrifta
Organisten: «Vi synger for Gud og for
mennesker.» Dette året vart det starta
kyrkjekor både i Breim og Vereide, og
desse vart naturleg nok presenterte i
bladet (nr. 3/80).
Eit kor har ikkje evig liv i denne verda, men kan bli nedlagt av ulike grun-

nar. Det før nemnde Gloriakoret fekk
ikkje noko langt liv. Det fekk heller
ikkje Breim kyrkjekor. I staden kom
Breimskoret, som framleis er aktivt og
som også har sett spor etter seg i Kyrkjebladet. Eit anna kor som heller ikkje eksisterer lenger, er tensing-koret
Joy Sing. Det starta tidleg på 70-talet
og hadde si glanstid i 70-åra. Fram på
90-talet dabba det av. Men det var eit
aktivt ungdomsarbeid knytt til dette
koret som naturlegvis i mange tilfelle fekk spalteplass i bladet. Det same
gjeld Sandane barnegospel, Sandane
Soul Children og Breim Soul Children
i nyare tid.
Fleire kor har halde på i mange år
og jubilert for kvart tiande år, eventuelt etter 25 år. Jubilo, eit kor som folk
litt opp i åra truleg hugsar godt, rakk
å feire 60 år før dei la inn årane. Dei

song flittig i kyrkja ved ulike høve og
er rosande omtalt fleire gonger i bladet, med større artiklar i samband
med 50- og 60-årsjubilea.
Blant alle kora i Gloppen er det eitt
som merkjer seg ut, ikkje berre i våre
bygder, men også nasjonalt, fordi det
fleire gonger vann gjæve prisar bl.a.

Gloriakoret kalla dei seg, eit kor som var
i sving midt på 70-talet. Det heitte så
fordi det første dei song var «Gloria» av
Vivaldi.
i NRKs korkonkuranse for barne- og
ungdomskor. Det er Gloppen Jentekor og dirigenten Ellen Johanne
Gjestland. Koret feira 25-årsjubileum
i påska 1994 med ein stor konsert i
ei fullsett Vereidskyrkje. Hovudver-
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ket var eit tingingsverk av Kjell Mørk
Karlsen med tittel «Påske». Konserten er sjølvsagt omtalt i Kyrkjebladet,
men også her i forkant. Både konserten og koret er presentert med mykje
tekst og fint bilete, men inga omtale
etterpå. Denne praksisen kan vere lett
å forstå. Konserten var 2. påskedag,
som var 4. april, og vart omtalt i nummeret som kom like før påske. Neste
nummer kom i midten av mai, og det
kjendest gjerne som litt seint å melde
konserten då. Dette gjeld truleg i andre tilfelle også. Men det kan også vere
motsett; konserten kan kome like før
dead-line, og dermed bli omtalt (men
kanskje ikkje førehandsomtalt). Det
er nok slik at utgjevingsplanen til ein
viss grad set grenser for, eller styrer,
kva som får spalteplass av slikt. Men
konsertane har stort sett blitt omtalt
før, heller enn etterpå. Men praksisen
ser ut til å ha endra seg litt det siste
tiåret. Det er oftare etterpåomtale no
enn før. Det kan også ha noko med at
bladet er monaleg utvida i denne perioden.
Ellen Johanne slutta som dirigent
i Gloppen Jentekor til jul i 1994. Då
hadde koret sunge fast i Vereide kyrkje første juledag nesten frå starten.
Koret var i funksjon til eit stykke inn
på 2000-talet, men også etter at koret
var nedlagt, møttest jentene 1. juledag til øving klokka 10 og gudsteneste
klokka 11. Den tradisjonen har halde
seg til i dag.
Det eldste koret i Gloppen som
framleis er verksamt, er Austrheims
mannskor. Dei feira 90 år i 2017 og
fekk fin omtale då. Men også tidlegare
jubileum er fyldig dekka, enten som
konsertmelding eller med eit intervju
med ein av kormedlemane, som i nr.
7/1977 ved 50-årsjubileet.
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I påska 2002 hende noko mildt sagt uvanleg i Vereide kyrkje: Norsk salmebok
vart sungen tvers gjennom (alle vers). Vi tok til langfredag kl. 11, og song dag og
natt til og med gudstenesta påskedag. Mange kor, grupper og enkeltpersonar
hjelpte til, både unge og gamle. Her ser vi ved pianoet Kjetil Almenning. Songarane er frå venstre: Ørjan Andenes, Steinar Andreas Rinde og Øystein Rinde.
Desse gjorde teneste midt på natta. Folket i kyrkjebenkane er nok frå ei anna tid
på døgnet. Foto: Marie S. Rygg.

Vereide kyrkjekor feira 40-års jubileum i 2019, og jubileet er markert i Kyrkjebladet. Det er også ein salmekveld
om hausten same år.
I nyare tid har det også hendt at Kyrkjebladet har skrive om konsertar andre stader enn i kyrkjene. Som t.d. i nr.

6/20, der ein konsert i Kultursalen med
Breimskoret får fyldig omtale. Men det
er slett ikkje berre lokale utøvarar som
er av interesse. Kyrkjekonserten på den
årlege country-festivalen blir som regel
omtalt, like eins kyrkjekonsertar ved to
andre festivalar: Gloppen musikkfest

Vereide kyrkjekor vart starta i 1979, og er nemnt fleire gonger i bladet. Dette bildet er av koret då koret feira 20 års
jubileum i 1999. Foto: Ole Tom Almenning

og Jeremiasfestivalen, som regel med
tilreisande utøvarar. Nr. 6/20 har julesongen som tema over ti sider. Om vi
reknar med den faste salmespalta som
i det nummeret var på to sider, blir det
totalt 12 sider med musikkrelatert stoff
i dette nummeret. Men musikk kan få
brei omtale også i blad der musikken
ikkje er eit spesifikt tema, som i nr.
1/19: Her er ein to siders reportasje frå
ein amerikatur med overskrifta «Musikalsk inspirasjon frå USA» (temaet for
dette nummeret var inspirasjon), fire
sider med omtale av Salmekaffi i Breim
kyrkje, ei side med førehandsomtale
av ein konsert med Solveig Leithaug i
Vereide kyrkje, og til slutt ei side med
(etter-)omtale av ein konsert i Sandane kyrkje. Medrekna salmespalta på ei
side, vert det totalt ni sider. Stofftilfan-

Lovsongsgruppa vart etablert tidleg på 2000-talet, og har halde fram til i dag. I
desse åra har dei vore nemnde fleire gonger i spaltane, og så med foto, som her
i nr. 4/2018 i eit intervju med Magni V. Kroken. På bildet ser vi frå venstre: Geir
Eikenes, Fritz Schjølberg, Morten Leirgul og Jakob Leiv Kroken. I tillegg har Magni
V. Kroken og Oddlaug Schjølberg vore faste songarar, av og til saman med andre.
Foto: Oddvar Almenning.

get på dette området har truleg auka
ein god del på dei femti åra. Det same
har sidetalet i kvart nummer, men li-

kevel ser det ut til at musikkstoffet har
ekspandert i minst like stor grad.
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I 2017 feira vi Luther, og gav spalteplass også til litt av det som skjedde andre stader enn i Gloppen, som her frå ein
Luther- fest i Bergen 3. 7. mars. Fredag 3. mars v ar det salmekveld i domkyrkja. Ei rekke kor var i aksjon. Her ser vi kantorar
frå heile bispedømet som laga sitt eige kor, mellom andre to glopparar. Anders Rinde er nr. 3 frå venstre. Kjetil Almenning er nr. 3 frå høgre. Foto: Jens Meyer.

Salmekveldar har det vore mange av, og dei fleste er omtalte i bladet. Eit relativt
nytt påfunn i denne sjangeren, er «salmekaffi», dvs. først salmar og deretter kaffi
og kake. Dei fleste av desse har nok vore i Breim kyrkje , men også i Sandane
kyrkje, som her i 2017. Stort sett har mannskapet vore som på bildet, som stod
i nr. 2/2017: frå venstre: John Oddvar Kandal, Anders Rinde, Helene Myklemyr
Bolstad og Hege Alme. Foto: Gunn Hole.
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Mange kor, grupper og einskildpersonar har halde konsert i kyrkjene våre. Her er eit bilde av St. Hallvard-guttene, eit kor
tilknytta den katolske St. Hallvard-kyrkja i Oslo. Dei hadde konsert i Vereide 2. juli 2013. Konserten vart omtalt i
nr. 4. Som vi ser, var konserten godt besøkt.

Sunnmøre Kristelege Mannskor som er eit mannskor med nasjonalt ry, har gjesta Gloppen fleire gonger. Det siste besøket var i påska 2017. Det blir førhandsomtalt med tekst og bilde over 2 sider. Bildet er frå 2011. Då gjesta dei Hyen kyrkje
langfredag. Foto: SKRIM.
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Åshild Roset – ei ivrig
dame for frivillig arbeid
REDIGERT AV HARALD ASKE

På tampen av 1984 kom Åshild Roset med i redaksjonen for Kyrkjebladet. Ho leverte sitt første innlegg i nr.
1-1985: «Barneforeining – søndagsskule i Mardal krins».
Åshild var med i redaksjonen i mange år, så la oss sjå litt meir på kven
denne dama er. Ho er fødd i 1941 på
br. nr. 6 i Bukta. Ho er gift med Jan Roset frå Blakset, har tre born (Nils Ove,
Jan Erik og Kristin) og åtte barneborn.
Heime med seg dreiv ho damefrisørsalong i 17 år frå 1966 til 1983. Jan
Steinar kjem frå gard på Blakset, og
der jobbar dei framleis fleire dagar i
veka med frukttrea og leverer tonnevis med eple.
I alle år har Åshild engasjert seg i
frivillig arbeid. Ho var med i styret for
Frivilligsentralen ein fireårsperiode,
har vore aktiv i Helselaget si besøksteneste på Omsorgssenteret, medlem i
Gimmestad sokneråd, sat i kommunestyret for KrF i to periodar og var
med i formannskapet.
I denne samanheng er det tida som
medarbeidar i redaksjonen for Kyrkjebladet frå 1984 til1997 vi fyrst og
fremst vil peike på. Åshild var opp-
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teken av å vere Gimmestad sokn sin
representant i redaksjonen. Derfor
fokuserte ho ofte på dei nære ting
som søndagsskule i Bukta, kyrkjelyd-

Henden), Juletrefest i Bukta og Joy
Sing – ein livsfrisk tenåring. Men vi
finn også innlegg med ein vidare horisont: Det magiske landet (om ein tur

sårsmøta i Gimmestad sokn, Rygg
barnepark, intervju med Kjell Råd
som slutta som klokkar og Oddvin
Lotsberg som byrja som klokkar i
Gimmestad, Å kaste julekort (Buktatradisjon), Møte med Kloggen-Bjarne, Ein mangfaldig herremann (Kjell

til Svalbard),Tankar frå eit bispedømmemøte, Diakoni i praksis og Israelsmisjonen i fokus. Vi har plukka ut to
smakebitar frå hennar tid i redaksjonen, begge er intervju, men du kan
legge merke til kor fint ho får dei ho
intervjua til å fortelje. Berre sjå her!

Barneforeining – søndagsskule
i Mardal krins
AV ÅSHILD ROSET

- Korleis gjekk det til at du kom inn
i barnearbeidet? Vi spør Ragna Mykland som har stått i barnearbeidet i
over 40 år i Mardal krins.
- Når ein tek imot Guds kall til frelse som ei gåve, gjev Gud oss også ei
oppgåve, så sant vi er lydhøyre og lydige. Eg kunne ikkje seie nei. Det vart
fyrst i Yngres blant dei største borna,
der vi starta opp i 1941. Når borna er
12-14 år er dei flinke å hjelpe til med
song, opplesing, handskrive blad
m.m. Signe Mardal var medhjelpar,
og vi hadde det gildt. Seinare vart det
barnemisjonslaget med både praktisk
arbeid og litt åndeleg føde, som lesing

av gode bøker. Marta Kaldestad og eg
har kjempa i lag der, like til denne tid,
og i den seinare tid har mødrene til
borna kome oss til hjelp.
Vi spør Ragna om ho har hatt andre
arbeidsområde i Mardal krins, og då
kjem samtalen inn på søndagsskulen.
Ho fortel vidare: - Mari Fitje kom og
spurde om eg kunne vere med i søndagsskulen. Ho hadde då stått på i
ein mannsalder åleine. Eg kunne ikkje seie nei, det var no ikkje saken å
hjelpe til når ein hadde ein leiar av det
gode gamle slaget. Vi arbeidde i lag
ein del år, men så vart Mari sjuk. «Du
får ta over søndagsskulen», sa ho til

meg. «Ja, eg får no ta han til du kjem
att», sa eg. Ho kom ikkje att, så då stod
eg der åleine. Då kom tanken at eg
kunne kontakte Concordia, det kristne skulelaget på Firda Gymnas, og be
om hjelparar der. Dei var villige og sa
ja med ein gong. Mange av desse unge
kunne både å spele, synge og fortelje,
og fekk tilføre søndagsskulen mykje
positivt. Når då eit kull var ferdig og
måtte reise, fekk dei nye elevar til å
overta. Dette samarbeidet varte i over
20 år, like til skulane fekk laurdagsfri
og elevane reiste heim att i helgane.
Mange gilde ungdomar vart vi kjende
med då. Det var ei rik tid!
- Har tida endra seg, og har du hatt
skuffelsar? spør vi.
- Då skulen vart sentralisert og dei
store borna måtte på Sandane, vart
ikkje søndagsskulen den same etter
det. Det var liksom at når dei gjekk
på skulen på Sandane, så høyrde dei
ikkje til på Mardal skule lenger, og vi
veit at i den alderen følgjer dei etter
kvarandre, sluttar ein så sluttar fleire.
- Mange gleder? spør vi.
- Ja, når borna kom søndag etter
søndag med eit ope og tillitsfullt blikk.
Når det i regn og snøkave hende at far
tok bilen og køyrde guten og jenta til
søndagsskulen. Ja, det hende òg at far
kom inn og var med på søndagsskuletimen mens han venta. Den gleda var
løn nok. Og at eg no har fått nye og yngre krefter til å ta over, til og med ein
som har vore min elev – det takkar eg
Gud for. Eit ynskje til slutt: at heimane – her i denne vakre bygda vår, vert
vakne for ansvaret og hjelper borna
inn på himmelvegen. Her er så mykje
som vil rive ned og øydelegge.
Dette ynskjet sluttar vi oss til òg, og
takkar for praten.
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Møte med
Kloggen-Bjarne
AV ÅSHILD ROSET

I dette intervjuet fortel han mellom
anna om konfirmanttida si, då tre av
lesekameratane hans omkom i ulukke
på Gloppefjorden. Kloggar er eit anna
namn for tresko som Bjarne Rygg
f.1909 og broren laga.
- God dag, eg hefter deg visst i arbeidet. Kyrkjebladet troppar opp på
Ryggjaøyra ein fin aprildag for å få ein
prat med Kloggen-Bjarne - som han
heiter i lokalmiljøet.
- Ja, visst gjer du det, seier Bjarne og
smiler lurt, men det får våge seg.
Vi står ved saga på Rygg, og Bjarne
er i full arbeidshabitt. – Akkurat no
held eg på med å lage markørar til
Vegvesenet. Desse skal sagast, høvlast
og målast før levering.
- Du likar blomster. Vi stoppar opp
ved husveggen. – Ja, eg har fått ut georginene, men det er litt tidleg å setje
dei enno, eg får vel dekke dei til om
natta.
Bjarne er einsleg, men ikkje einsam,
då sonen og familien bur i same huset, og han har det rett triveleg kring
seg.
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- Her ser du at eg har sått ringblomster, og gladiolusane står store og fine,
klare til utplanting. Dette er tydeleg
ein mann med «grøne fingrar».
- Driv du med teppeknyting òg? – Ja,
det er ein hobby eg har hatt i mange
år. Akkurat no held eg på med eit teppe som heiter Birkebeinarane. Skal bli
spennande å sjå det ferdig. Det er litt
vanskeleg med fargesamansetjinga,

tykkjer eg. Det teppet som heng der,
Bjarne peikar på eit stort veggteppe,
kjøpte eg for nokre år sidan på loppemarknaden for Arbeidskyrkja.

- Du knytte det sjølv altså!
- Desse bollane av tre som står her,
har du dreia dei sjølv? – Ja, det er ein
annan hobby eg har, der eg kan ta fleire tresortar i bruk.
- Du har hatt eit innhaldsrikt liv.
Kan du fortelje litt frå minneboka?
- På slutten av 30-talet starta bror
min og eg opp ein kloggefabrikk der vi
laga tresko eller kloggar som vi hadde god avsetnad på. Men i byrjinga av
50-talet måtte vi avvikle verksemda,
då kom gummistøvlar på marknaden,
og kloggane vart overflødige.
- Du har òg hatt ein arbeidsdag i
Gimmestadkyrkja i mange år.
- Ja, eg var både gravar og kyrkjetenar lenge. Før vi fekk teletineapparat,
måtte det brukast dynamitt når ei
grav skulle takast opp. Då laut eg oftast ha ein mann med meg, og forte-

en kvitgjekk. Vi tykte ikkje det var så
gale, hugsar eg, at vi ikkje burde legge utpå. Om lag midtfjords kom det
ein brotsjø som slo mot båten vår. Eg
hugsar at jentene skreik og flytte seg
over på andre sida, med det resultat
at båten gjekk rundt og låg med kjølen i veret. Det var ein kamp på liv og
død. Den andre færingen kom til, og
Inger Sande sende ut ei åre som Erling
Nystad klamra seg til, og han vart berga opp i den andre båten. Eg kunne
symje, slik at eg greidde å kome meg
opp i Sande-færingen med eiga hjelp.
Marta Arnestad, ho lever enno, vart
berga på den måten at kjolen hennar
hekta seg fast i ein strengende på eine
årehamla. Olina Rygg, Elisa Flatjord
og Einar Arnestad omkom i denne
tragiske ulukka. Det sette slike spor
i unge sinn at vi snakka ikkje om det

seinare. Eg kan kanskje nemne dei
andre som var med i båten frå Sande,
som alle er borte no. Det var Edvin
Sande, Alf Sande, Olav Sande, Olav
Devik og som før nemnt Inger Sande
Moen. Det var òg sokna etter desse
ungdomane, men dei fekk si våte grav
i Gloppefjorden. Eg kan òg hugse at
det vart halde minnegudsteneste etter ulukka.
- Rodde de til Vereide meir den
sommaren? – Dei frå Sande rodde,
men eg fekk låne sykkelen til bror min
etter ulukka. Men nokre år seinare, då
Kvaale vart prest i Gloppen, fekk konfirmantane frå sørsida møte til førebuing i Gimmestad kyrkje.
Kyrkjebladet takkar den aktive og
underhaldande pensjonisten for at
han ville dele tankar og minne frå tidlegare tider med oss.

Illustrasjon av Oddvar Almenning.

nesta vart då sjølvsagt mindre.
- Frå tida di som kyrkjetenar har du
sett mange konfirmantkull i Gimmestadkyrkja. Det er snart konfirmasjon
igjen, og i år er det 70 år sidan du sjølv
las for presten og vart konfirmert.
Kan du fortelje litt frå den sommaren
du gjekk for presten?
- Alle lesarborna rundt Gloppefjorden var samla i skulehuset på Vereide
til konfirmantundervisning annakvar
veke. Dette året, i 1923, var vi 11 som
gjekk for presten her frå sørsida. Det
var fem frå Sande, seks frå Rygg/Arnestad, og vi brukte båtar, færingar bygde på Sørstranda. Dette var tidleg på
sommaren, konfirmasjonen var om
hausten i dei dagar. Då vi rodde over,
var veret fint med roleg sjø. Etter ca.
to timar hos presten, tok vi på heimtur, og då hadde det blese opp, så sjø-
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Olaf Sigurd Gundersen i Gamle Gimmestad kyrkje. Foto av Erlend
Berge i reportasjen «Tidskapselen» i Vårt Land 28. juni 2018.

Gundersen:

La dei gode tankane slå rot
TEKST: GUNN HOLE

For svært mange glopparar blei orda «presten» og «Gundersen» mest som
synonyme å rekne. Ikkje til å undrast over det, for han var soknepresten vår
i heile 31 år, frå 1982 til 2013. Og i desse åra sette han sitt tydelege preg på
Kyrkjebladet.
Dei fleste av oss med tilknyting til
Gloppen har møtt Olaf Sigurd Gundersen i ein eller annan samanheng.
I gudstenester som ein solid og interessant forkynnar. På livet sine festdagar som engasjert og deltakande. For
mange blei han presten som vigde
oss, eller han som døypte veslesyster.
Til brudepar hadde han eit vennleg
smil og gode ord, og såg vi ikkje hans
ømme blikk på dåpsbarnet i det han
auste vatn over det vesle hovudet?
Så blei det også mange årskull livlege konfirmantar av desse dåpsbarna
nokre år seinare. For dei blei han også
presten. Gundersen var også sterkt
til stades i sorgtunge stunder, og
hans medkjensle og ord ved dødsfall
og i gravferder, var til trøyst og støtte. Mange ser tilbake med takksemd
nettopp for dette.
Vi skal ikkje gje oss ut på å gje eit
komplett bilde av denne mannen,
men la bilete og ideane hans fortelje
sitt. Han er ingen prest i A4-format, og
seier sjølv at rette linjer ikkje er hans

stil. Meir kjend er han for sine overraskande og kreative utspel, nokre
vart eingongshendingar, andre blei til
tradisjonar. Det var Gundersen som
starta opp med gudsteneste i fjøset
på Norsk Fjordhestgard på Breim
trettandedagsaftan (6. januar). Sommarstid som auksjonarius viste han
gong på gong overraskande talent og
skapte kjempegod stemning på kyrkja
sin auksjon under Sandane-dagane.
Det var også han som påska 2001 tok
initiativ til «verdas lengste gudsteneste», ved at heile Bibelen vart lesen
utan avbrot over fleire dagar og netter – til saman 88 timar og 25 minutt.
Vi song og spelte oss gjennom heile
Nynorsk salmebok utan stans, - hans
ide igjen. Dette blei seinare kopiert av
NRK der folk frå heile landet deltok. –
Men det var hyggelig å vere først, då,
smiler han.
Eit anna særtrekk ved Gundersen
gjeld val av prestedrakt. Han brukte
og brukar framleis pipekrage som tilbehøyr til samarie (svart prestekjole).

For norske prestar gjekk dette ut av
bruk her til lands i 1980. Ikledd desse tekstilane passar han inn i eldre
kyrkjer som hand i hanske. Vi nyttar
sjansen til å spørje om noko som vi
har lurt på lenge, før vi pensar oss inn
på tida i redaksjonen for Kyrkjebladet:
- Kvifor pipekrage?
- Som ganske
Han er ingen prest
nyutdanna blei eg
som ein av dei ali A4-format, og
ler første i landet
seier sjølv at rette
spurd om å prøvekøyre den nye
linjer ikkje er hans
prestedrakta før
ho kom i vanleg
stil.
bruk. Ho var laga
i kunststoff og skulle tole litt av kvart
utan å krølle. Eg var ung prest den gongen, men fann fort ut at dette ikkje var
noko for meg. No tek eg sikte på å bli
den siste som brukar den gamle drakta, sidan eg var blant dei første som
fekk prøve den nye. Den gamle embetsdrakta markerer presterollen tydeleg. Tenk, ho har sine røter heilt tilbake
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til 1500-talet. Den drakta brukar dei
framleis på Færøyane, Island og Danmark. Eg kjenner meg litt i slekt med
Petter Dass og hans like, derfor passar
dette antrekket akkurat for meg.
- Når du ser tilbake, korleis opplevde du arbeidet med Kyrkjebladet?
- Vi kan gå heilt attende til 1983 då
eg kom hit til Gloppen. Redaksjonsmøta hos Jørgen og søstera Valborg
Hauge var svært givande og blei dermed ein solid start. Eg tykte kyrkjebladarbeidet var viktig. Hovudoppgåva mi var å komme på idear som
vi kunne nytte, og eg hadde dessutan
ein stor kjennskapskrets så eg kunne
komme med tips om aktuelle kandidatar som burde intervjuast. Så eg
har foreslått meir enn det eg sjølv har
skrive. Ein ide der eg var intervjuar,
heitte Søndagstankar. Der utfordra
eg folk som eg sjeldan såg på gudstenester, til å komme med sine tankar
kring søndagstekstar. Desse tekstane
skapte ei viss forundring hos lesarane,
men mi erfaring er at det er meir tru
hos folk enn det kan sjå ut til på overflata, og at dei er mykje meir positive
til kristendommen enn dei vågar å gi
uttrykk for. Det som
blei ei utfordring for
Kyrkjebladet har
meg sjølv, var å skrivore snilt, vi kan
ve gode tekstar som
gjennomslag.
gjerne seie at det får
Som prest har eg
har ein snev av eit eit ord frå Bibelen å
preike over, men når
Ole Brumm-blad.
ein skal utforme ein
leiar, må du finne
både tema og poeng sjølv. I tillegg må
det skriftlege vere så mykje meir velforma og gjerne meir presist enn det
munnlege.
- Sett frå ein sokneprest sin synsstad, korleis skal eit kyrkjeblad vere?
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- Det skal ha ein kristen profil, men
ta inn anna stoff og. Det bør ikkje berre vere eit andaktsblad, men ha variert stoff med ulike reportasjar. Om det
skjer noko spesielt i bygda, må ein ta
det med. Og løft gjerne fram menneske som elles ikkje får så mykje merksemd. Her er mange kvardagsheltar.
Dei må få honnør! Om dei ikkje kjem
i avisa, så får dei plass i Kyrkjebladet!
Gundersen kom inn i redaksjonen
for Kyrkjebladet i nr. 4 i 1983, då bladet var 12 år ungt, og arbeidde med
dette heilt fram til 2013. Som rimeleg er, ser vi mange spor etter han
frå desse åra, både på foto frå ulike
tilstellingar og ikkje minst i tekstar i
fleire sjangrar: andaktar, leiarar, informasjon og referat. Mange av tekstane
hans viser eit sterkt samfunnsengasjement og eit kritisk blikk på det som
rører seg i samtida, til dømes leiaren

Adolfs kråke flyr. Denne teksten står
igjen på trykk i dette nummeret, og
er ei engasjert oppfordring til å tenkje
gjennom kva haldningar vi let få plass
i oss. «Rasistiske tankar kan flakse
gjennom hovudet, men med vilje og
fornuft kan vi hindre dei i å slå rot
der», skriv han. Kontroversielle emne
innanfor sjølve kyrkja har ikkje vore så
tydeleg markerte i bladet.
- Ser vi Kyrkjebladet i eit 50-årsperspektiv, finn vi lite kontroversielt
stoff. Har ein med vilje unngått å ta opp
spenningar og diskusjonstema som har
vore i kyrkja opp gjennom åra?
- Kyrkjebladet har vore snilt, vi kan
gjerne seie at det har ein snev av eit
Ole Brumm-blad, humrar Gundersen.
- Eg har aldri ønskt å bidra til at det
skulle vere eit forum for debattar. Eg
kan ikkje sjå at det skulle komme noko
godt av å skulle diskutere lokalt frå eit

Gundersen i humoristisk aksjon på
Sandane-dagane i 2018. - Kjem det
ikkje inn gode nok bod på auksjonen,
får ein gå rundt med lua og samle inn
pengar! Foto av Gunn Hole.

Song til Olaf Sigurd
Gundersen
TEKST: ELIN VILLUNG
MEL.: HÅVARD HEDDE

blad til det neste. I leiaren kan ein ha fokus på aktuelle tema i tida og dermed
setje dagsorden. Dei store spørsmåla i
kyrkja blir diskutert flittig i dagsavisene
og i andre media. Heller då skape eit
blad som folk flest hadde glede av å lese.
Eg ville vere prest for alle!
Og det har Gundersen vore. Folk
samlast til ein stor og minnerik fest
i Trivselshagen då han avrunda si tid
som sokneprest for Gloppen i 2013.
Han blei heidra både med humor og
alvor for nettopp dette at han var ein
prest for alle. Men eit roleg pensjonisttilvære var tydelegvis ikkje noko
for han. Ikkje lenge etter starta han
opp som prest i Førde, og no har han
vore sokneprest i full stilling i Eid på
sjette året.
Kyrkjebladet takkar hjarteleg for
langt, trufast og kreativt arbeid i redaksjonen!

Han heiter Olaf Sigurd, vår sokneprest og mann.
No skal han pensjonere seg og kvile, om han kan.
No er han 67,
i ein-og-tretti år har han vore oss så tru!
Han likar godt å lese og lære litt av kvart.
Han har ein prestekjole, og den er berre svart!
Han liknar Petter Dass.
Kan bruke sterke stemme, og skjegget er på plass!
Han likar konfirmantar, og gjerne tøys og tull.
Når han er auksjonarius, så tek han seg ein sull.
Han er ein modig kar,
kan finne på så mykje, og mange sider har!
I kunsten finn han vener frå både fjern og nær.
Han har så mange bilde, og desse har han kjær.
Og kunsten den kan gi
så mykje til oss alle, få tankane på gli.
Song til avslutningsfesten av Elin Villung,
dåverande soknerådsleiar i Vereide sokn.
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Kråka til Adolf av Oddvar Torsheim.

Adolfs kråke flyg
AV OLAV SIGURD GUNDERSEN

Det er ei kjend sanning at vi ikkje
kan hindre ein fugl i å flyge over hovudet vårt, men vi kan hindre han i å
byggje reir i håret.
Rasistiske tankar kan flakse gjennom hovudet, men med vilje og fornuft kan vi hindre dei i å slå seg ned
der. Men det er rikeleg tilgang på reirmateriale for Adolfs kråke i dag.
Spørsmålet om kva som er rett og
gale har vorte eit spørsmål om å vere
smart og dum. Blir du teken, er du
dum, og då er det gale. Blir du ikkje
teken, er du smart, og då er det OK.
Adolfs kråke finn ein tråd i denne ideologien til sitt reir. Vi ser det i
TV-ruta at alt kan fleipast med, og lærer at alt anna enn økonomiske verdiar finst det ikkje. Seriemoro og dritsekk-TV underheld oss ikkje til døde,

34

Kyrkjeblad for Gloppen

3/2021

men til likesæle, dumskap og forakt
for taparen og dei svake.
I parabolantenna finn Adolfs kråke
pikant og lett bederva menneskeforakt og vald som ho tek med til reiret
sitt. Vi ser at forskjellane i samfunnet
vårt aukar. 60 milliardærar og 125 000
millionærar skal Noreg ha, samtidig
med at ¼ million lever i fattigdom, og
av dei er 70 000 born. Noreg er oljefeitt
og styrtrikt, og likevel er det offentleg
fattigdom og gjerrig sparing.
Gode som vi har hatt råd til, har
samfunnet no ikkje råd til lenger. Skular og barnehagar vert nedlagde. Kulturtilbod vert kutta og avgifter aukar,
Helse-Noreg vert sett på livstrugande
sveltekur. I denne kvisthaugen av nedlegging, spinking og sparing finn også
Adolfs kråke byggjemateriale. Og med

misunning i nebbet flaksar ho til reiret sitt.
I argumentasjonen for hard og nådelaus utvising av asylsøkjarar, hentar
ho rusk til reiret. Men i nebben kan
ho og ha noko som glitrar som sølv.
«Det er typisk norsk å vere god», sa
ein statsminister. Og med glede får vi
syngje nasjonalsongen «Ja, vi elsker
dette landet». Men når det nasjonale
ikkje lenger berre er vekstgrunnlaget
vi med glede vedkjenner oss, men
sjølve målet, så kan også Adolfs kråke
nappe frå arvesølvet til reiret.
Det kan verke som di meir Ola
Nordmann drikk, jo større rasist vert
han. Men ein avhaldsmann er nok ikkje meir tolerant enn andre inst inne.
Adolfs kråke skvaldrar. Ho kan flakse over hovudet vårt om vi har grå
permanentkrus eller er skinhead. Historia har vist oss at der ho får byggje
reir, vert det død og elende.
Noreg står i dag moralsk sett svakare rusta enn Tyskland gjorde før
Hitler. Kvar og ein av oss får hindre
Adolfs kråke i å byggje reir hos oss.
Det hadde også vore ein fordel for oss
om noko av reirmaterialet vart borte.
Vi har strenge lover mot vald og rasisme. Dersom dei vart handheva, ville det vere vanskeleg for Adolfs kråke
å finne fotfeste.
Eit lovforbod for Adolfs kråker mot
å skravle, bør vi unngå. Rasismen kan
vi umogeleggjere ikkje med lover,
men med kunnskap. Det er utfordringa. Kva om skulen kunne arrangere
ein tur til Auschwitz både for elevar
og lærarar? Det kunne vore eit lite
steg i rett retning for å hindre at nokon igjen må betale ein blodpris for
andre si dumheit.
Kyrkjeblad for Gloppen prestegjeld,
nr. 1 2001. O.S.G.

Ei spesiell framside (nr. 1-2000). Ein
japansk fotograf tok bilete av smeltande
snø. Så fekk han sjå Jesus. Ser du?
Kyrkjekunst. Altertavla i Hyen kyrkje
(nr. 2-2006).

Form og utsjånad i siste del
av «kvadratperioden»
AV ARVID JORDANGER

«Kvadratperioden» starta i 1980 og varte til 2012, då Kyrkjebladet etter kvart
kom ut i A4-format, slik som det bladet
du les i no. Frå 2000 til 2012 vert gode
tradisjonar frå første delen av perioden
ført vidare, sjå omtale i nr. 2. Ola Nyhagen hadde ansvaret for det grafiske og
fekk etter kvart god hjelp av kollega Odd
Hansen. Bladet blei framleis trykt på
Solglimt Trykkeri på Sandane. Anders
Rinde heldt fram med å vere ansvarleg
for layout, det som handlar om plassering og ordning av tekst og biletstoff.

Vi finn mange spennande framsider
der lokale kunstnarar fekk vise sine
arbeid. Kyrkjekunst får plass, og bilete
som viser kyrkjeleg aktivitet i ulike delar av kommunen. Ofte viser framsidene ein fotomontasje sett saman av
fleire småbilete.
Framleis merkar julenummer og
påskenummer seg ut med fleire fargebilete. Etter kvart finn vi fargebilete i andre nummer også. Vi tek med
nokre døme på framsider frå denne
perioden.

«KYRKJEBLADET I ENDRING»
Dette var overskrifta på eit innlegg
skrive av den nye redaktøren Oddvar
Almenning i nr. 3 2012. Då hadde fleire nye personar kome inn i redaksjonen, og redaktøren hadde klare ynskje
for framtida. Han ville ha meir plass
og meir farge, og gjerne større format.
Og slik blei det! Meir om A4-perioden
i neste nummer.
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Fotomontasje (nr. 5-2000) viser sommaraktivitetar i

Teikning av Oddvar Almenning (nr. 1-2002).

kyrkjelydane.

Eliin Djupvik har teikna Heidi i Nepal med eit lite barn på

Kyrkjekunst. Altertavla i Breim kyrkje (nr. 2-2003).

fanget (nr. 1-2003).

Landskapsmotiv. Eggenipa. Teikna av Bjarne Egge (nr. 4-2006).

Kyrkjekunst. Englar i Gamle Gimmestad kyrkje. Foto:
Marie Sælensminde Rygg (nr. 7-2007).
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Nytt liv i juni. Foto: Svein Hjelmeset (nr. 4-2008).

Anders Kvile teikna framsida til julenummeret (nr. 7-2008).

Fotomontasje. Frå støylsmessene (nr. 5-2007).

Gimmestad kyrkje 100 år. Då blei det fargefoto på framsida
(nr. 4-2010).

Akvarell av Bodil Eikeset Mundal (nr. 2-2010).

«Påske» - måleri av Ståle Fitje (nr. 2-2012).
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 NY MEDARBEIDAR

Simona er nytilsett kyrkjelydspedagog:

Eg gler meg til dette arbeidet
TEKST OG FOTO: GUNN HOLE

Mange kjenner Simona Fraas Johnsen som musikkterapeut og som utøvande
musikar på bratsj eller fiolin. No har ho teke imot stilling som kyrkjelydspedagog
i Gloppen. Vi møter Simona i arbeid på Gloppen kyrkjekontor ein solrik maidag
etter lunsjtid. Ved inngangen til Sandane kyrkje står det vakre treet rosemandel
i full bløming, og vi vert fort samde om at akkurat der må vi ta portrettbilda etter
intervjuet.
Først vil vi gjerne vite litt om kva
tankar ho har gjort seg kring den nye
stillinga si, og helst vil vi bli litt meir
kjende med Simona sjølv.
- Eg har allereie funne meg godt til
rette, smiler ho. - Her er berre trivelege folk med ei positiv haldning både
til arbeidet mellom barn og unge, og
til meg som er ny. Ved tilsetjinga 1.
april gjekk eg inn i 20 % stilling, men
dette vert auka opp til halv jobb frå 1.
august.
- Det er store korona-avgrensingar
i aktivitetar for barn og ungdom for
tida. Korleis disponerer du arbeidstida di desse første månadane?
- I denne startfasen vert eg med på
det som fell naturleg innanfor mitt arbeidsområde, utan å starte med noko
nytt. Den første jobben min ute var på
palmesøndag, då delte eg ut 6-årsboka til dei som kom innom kyrkja for å
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hente boka. Eg fekk møte ein og ein
saman med foreldra, for gudstenesta
var avlyst. Det opplegget opplevde eg
som veldig hyggeleg! Det er ikkje alt
vi kan ta att av aktivitetar som har
vore nedlagde, men bøkene til 4- og
6-åringane må ut til barna. Dei har
forventningar om dette som vi gjerne
vil innfri.
Eg oppdaterer meg dessutan på det
som er blitt gjort før, kva som har vore
faste aktivitetar og kva metodar som
er nytta. Det er også tid til å gripe tak
i ting som har lege nede på grunn av
at stillinga har stått vakant ei tid. Ikkje
minst må eg lage planar framover saman med aktuelle samarbeidspartar
som primært er dei to sokneprestane
Tore Myklebust og Vidar Bjotveit,
samt trusopplærar Ingrid Bjørnereim.
Dessutan ser eg at organisasjonane
her gjer ein stor innsats innan trusar-

beidet, så samarbeid med desse vert
viktig. Eg ser fram til å bli betre kjend
med alle saman!
- Som nytilsett har du gjerne idear
du ønskjer å bruke?
- Ja, det har eg! Samtidig treng ein
ikkje endre mykje på godt utprøvde
konsept som fungerer. I første omgang kjem eg til å gå inn i det som
er etablert for aldersgruppa 0-13, for
så å utvikle mine eigne metodar etter kvart og setje mitt preg på det.
Trusopplærar Ingrid Bjørnereim og eg
vil fordele oppgåvene mellom oss. Eg
vert også med på konfirmantleir om
det vert behov for det.
Det er eit tema eg har veldig lyst til
å ta inn i trusopplæringa, og det er
Kristuskransen. I Bibelen som konfirmantane får utdelt, kan vi lese om
den. Min tanke er at trusopplæringa
må ha ein raud tråd frå barna er små
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og fram til konfirmasjonen. Eg vil gå
inn for at vi legg vekt på dette når
6-åringane får boka si. Dei kan få lage
ein Kristuskrans og med det få konkret kjennskap til den. Temaet kan
komme igjen på opplegga kring Tårnagentane og seinare på Lys vaken, og
vidare til dei går til konfirmasjonsførebuing. Prest Harald Forland brukte
i si tid også Kristuskransen overfor
konfirmantane, så eg har funne ein
del utstyr vi kan bruke oppatt.
Den norske kyrkja har utarbeidd
heftet Plan for trusopplæring: GUD
GIR - VI DELER. Der finst det mykje
godt og interessant lesestoff, og dette
er rettesnora vi arbeider etter og som
vi kan hente idear frå. Mitt hovudansvar som kyrkjelydspedagog er at vi
lagar opplegg som er pedagogiske riktige, og at stoffet ligg innanfor planen
for trusopplæringa.
- Vi kjenner deg for det meste som
musikkterapeut. Fortel litt meir om
bakgrunnen din!
- Eg er gift og vi har to søner. Vi bur
på Breim, «opp bakkane på Reed».
Eg er utdanna musikkterapeut frå
Norges musikkhøgskole og har også
teke instrumentalpedagogikk ved
Barratt Due musikkinstitutt, der eg
studerte til musikkbarnehagelærar.
Bratsj er hovudinstrumentet mitt. Eg
kjem frå Oslo og arbeidde mellom
anna som pedagogisk leiar i barnehage før eg kom til Gloppen. Her har
eg vore tilsett i kommunen frå august
2000 og jobbar som musikkterapeut
i Gloppen kulturskule og er rundt på
forskjellige skular og barnehagar og
har timar der. Eg deltek også på konsertar arrangerte i Kultursalen i regi
av kulturskulen.
- Kva med fritida di?
- Med jobb ute og barn i heimen,
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har det vore avgrensa tid til hobbyar. Eg må likevel nemne at eg er veldig glad i å strikke! Dessutan er det
musikalske blitt både eit yrke og ein
fritidsaktivitet. Bratsj er som nemnt
mitt instrument og eg spelar også fiolin og trakterer hardingfele, så det
er klart at det går mykje tid til øving

og framføringar. Eg er med i Breim
spelemannslag og i Sogn og Fjordane
symfoniorkester og opplever det som
viktig å vere med å skape eit levande
musikkmiljø i regionen.
Vi i Kyrkjebladet ønskjer Simona
lukke til i det viktige arbeidet for barn
og unge!

Friske fråspark
FRÅ IVAR GRIMSTAD SI BOK
VELSIGNE KJEFTEN DIN, PREST

Den musikkinteresserte Hauge-Eljas hadde kjøpt seg eit harmonium på ein auksjon ein vår
han hadde gjort det bra under
sildefisket ved Haugesund. Og no
hadde han sett seg føre å lære seg
sjølv å spele etter notar. Han kjøpte seg koralbok, valde seg ut «Leid
milde ljos», og han var komen så
langt at han greidde å stauke seg
gjennom koralen med ein finger
då Leite-Petter ein dag stakk innom. Han høyrde imponert på musikken, og då tonen var til ende, sa
han: - Ditta va´ kje ve´st, gut. Dæ
gjenge vel an å spele melodia´ mæ
på ditta?
Hauge-Eljas vart flinkare etter
kvart. Endå han måtte vedgå at
«Ja, vi elsker» baud på visse problem firstemt: - No greie´ ej heile
songen, men dæ to´ si ti´ før ej
kom mej «over vandet» ...
Det var heller ikkje alle med organisttittel som var så vidarekomne. To fiskarar sat ein søndag i

kyrkja på Vigra og høyrde kor syndeleg organisten kava med koralane. Til slutt gjekk det i den grad
på halv åtte at den eine bøygde seg
mot den andre og ropa inn i øyra
hans: - Nei, i dag va´ dæ staurgale
kor han miste ned mauska´!
Musikarane brydde seg mindre
om å utgrunde dei utanlandske
titlane på stykka. Det dei ikkje
skjøna, gjorde dei heimsleg:
Petter-Ola, som spela tuba i
«Melshorn», hadde lova å informere han Iver-Nils, som ein vårkveld i potetsetjinga ikkje hadde tid
til å vere med på øvinga i korpset,
om dirigenten kom med nye notar
den kvelden. Det gjorde han: «Pilegrimskor» frå operaen «Tannhäuser» av Richard Wagner.
- Bjønde dokke mæ noke nytt? ville
Nils vite.
- Jau, han kom mæ nokre nota …
- Hår du ette´ ka dæ va´ for enj?
- Ikkje ordrett, men dæ va´ noke om
tannlause pilgrimsfarara´, sa Ola.

Matteus-evangeliet
ord for ord
AV SIGURD VENGEN

I håp og tru har vi lagt ein ny plan
for å gjennomføre prosjektet: «Matteus-evangeliet – ord for ord.» Det er
planlagt 15 samlingar hausten 2021
og vinteren 2022. Kvar samling er på
max 90 minutt, og inneheld lesing
av evangelietekst, undervisning og
eksempel på kyrkjekunst til tekst og
tema. Om ein ikkje får høve til å vere
med kvar gong, vil ein kunne få eit samandrag frå førre time, eller manus
tilsendt pr e-post. Plan og evt. forandringar vil finnast på kyrkja si heimeside: https://www.gloppen.kyrkja.no.
Tidsramme: Annankvar torsdag
kl. 20.00-21.30.
Stad: Sandane kyrkje.
Sigurd Vengen underviser.
Arr: Gloppen sokneråd

Torsdag 07.10.21 kl. 20.00:
4. I Galilea: Messias blir openberra i
ord: II (6,1-7,29)

Torsdag 17.02.22. kl. 20.00:
12. I Jerusalem: Messias i konfrontasjon med jødiske leiarar (21,1-25,46)

Torsdag 21.10.21. kl. 20.00:
5. I Galilea: Messias blir openberra i
gjerning (8,1-9,34)

Torsdag 03.03.22. kl. 20.00:
13. I Jerusalem: Messias – forkasta
(26,1-26,75)

Torsdag 04.11.21. kl. 20.00:
6. I Galilea: Messias blir openberra i
læresveinar og motstandarar (9,3512,50)

Torsdag 17.03.22. kl. 20.00:
14. I Jerusalem: Messias – dømd og
drepen (27,1-27,66)

Torsdag 18.11.21 kl. 20.00:
7. I Galilea: Messias blir openberra i i
likningar (13,1-52)
Torsdag 02.12.21. kl. 20.00:
8. I Galilea: Messias blir openberra i
avvising; under og strid (13,53-15,20)

Torsdag 26.08.21. kl. 20.00:
1. Innleiing: Struktur og særpreg. Frå
bodskap til bok. Jesu ættetavle: (1,1-17)

Torsdag 06.01.22. kl. 20.00:
9. I Galilea: Messias blir openberra og
vedkjent (15,21-16,20)

Torsdag 09.09.21. kl. 20.00:
2. Jesus Messias blir presentert (1,184,11)

Torsdag 20.01.22. kl. 20.00:
10. Frå Galilea til Jerusalem: Messias
på veg mot oppgjeret: I (16,21-19,2)

Torsdag 23.09.21 kl. 20.00:
3. I Galilea: Messias blir openberra i
ord: I (4,12-5,48)

Torsdag 03.02.22. kl. 20.00:
11. Frå Galilea til Jerusalem: Messias
på veg mot oppgjeret: II (19,3-20,34)

Torsdag 31.03. kl. 20.00:
15. I Jerusalem: Messias - rettferdiggjort (28,1-15)
I Galilea: Proklamasjon av Messias sin
misjon (28,16-20)
«Høytlesing fra Bibelen er en voksende trend, både i Norge og internasjonalt. Flere leser Bibelen høyt og sammenhengende. At høytlesing av hele
bøker i Bibelen er på fremmarsj, har
sammenheng med at høytlesing av
bøker har blitt gjenoppdaget i samfunnet generelt. Du legger til en ekstra sans når du også bruker hørselen.
Sånn sett bruker hjernen andre koblinger i tolkningen av det som skjer.»
(Paul Erik Wirgenes er generalsekretær i Bibelselskapet, VL 25.11.20)
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BARNESIDER VED HARALD ASKE

 BARNESIDER

DEI SÅG HANS HERLEGDOM
Har du opplevt noko som gjorde veldig sterkt inntrykk
på deg? Noko du aldri vil kome til å gløyme fordi det var
spesielt, så heilt utanom det vanlege? Læresveinen Peter
fortel om ei slik oppleving i eit brev mange år seinare
(2. Peter 1,16). «Vi var augnevitne og såg hans guddomlege
velde.» Det han tenkjer på, er ein tur han hadde opp på
eit fjell saman med Jesus og to andre læresveinar.
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Matteus 17,1-9. Seks dagar etter tok Jesus med seg
Peter, Jakob og Johannes,
bror hans, og førte dei opp
på eit høgt fjell; der var dei
åleine. Då vart han forklåra
for augo deira: Ansiktet
skein som sola, og kleda
vart kvite som lyset. Og
best det var, fekk dei sjå
Moses og Elia; dei stod og
tala med han. Då tok Peter
til ords og sa til Jesus:
«Herre, det er godt at vi er
her. Vil du, så skal eg byggje
tre hytter, ei til deg, ei til
Moses og ei til Elia.» Men
før han hadde snakka
ferdig, kom der ei lysande
sky og skygde over dei, og
or skya lydde det ei røyst:
«Dette er Son min, han som
eg elskar, han som eg har
hugnad i. Høyr han!» Då læresveinane høyrde det, kasta dei seg ned med ansiktet
mot jorda, slegne av redsle.
Men Jesus gjekk bort og tok
i dei og sa: «Reis dykk opp,
og ver ikkje redde!» Og då
dei såg opp, såg dei ingen
utan Jesus åleine. På
vegen ned frå fjellet baud
Jesus dei at dei ikkje skulle
snakke til nokon om dette
synet før Menneskesonen
hadde stått opp frå dei
døde.

 BARNESIDER

FINN LØYSINGSORDET
Før du går laus på oppgåva, bør du lese teksten ovanfor. Løys fyrst
oppgåva vassrett. Er svara rette, vil du kome fram til eit løysingsord i
det markerte loddrette feltet. Lukke til!
1.Tiltalenamn på Jesus i teksten.
2. Staden der det hende.
3. Vart Jesu kropp (utsjånad).
4. Ein av profetane som synte seg.
5. Vart kleda til Jesus.
6. Kven tala frå skya?
7. Kva vart læresveinane?
8. Kven var den andre profeten?

1
2
3
4
5
6
7
8
9

M
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Vårsol Kristelege Ungdomslag

Rasmus Raad (86) har leita fram
gamle lagsblad frå Myklebustdalen
TEKST OG FOTO: ARVID JORDANGER

Rasmus bur saman med kona Ingrid i kårbustaden i Erke-tunet i Myklebustdalen. Garden er skøytt over til sonen Tor og svigerdotter Siv. Den pensjonerte
bonden er framleis aktiv i gardsdrifta, men brukar også mykje tid på å dyrke
den store interessa han har for lokalhistorie. Han er godt i gang med å skrive
gardshistoria for Myklebust. Her skal vi fokusere på dei protokollane han har
funne som viser aktiviteten til ungdomslaget Vårsol.
- Korleis fann du fram til desse bøkene?
- Den første boka fann eg på kommunebiblioteket. Eg visste lite om dette laget frå før, men Gudrun Sandal,
som sjølv hadde vore medlem, kunne
fortelje meir. Ho hadde ei møtebok og
ei rekneskapsbok frå 1930 til 1952, då
laget vart lagt ned. Laget blei starta i
1905. Etter kvart har eg funne fram ni
store protokollar eller lagsblad, med
til saman om lag 3000 sider. Dei dekkjer dei fleste åra frå 1905 til 1937. Eg
håpar at fleire bøker frå den siste perioden vil dukke opp etter kvart.
- Kva slags lag var Vårsol?
- Som namnet seier var det eit kristeleg ungdomslag, eit av mange lag i
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bygda på den tida. Eit tilsvarande lag,
Heimlid, femna om den nedre delen
av bygda. Dei hadde møta sine i prestegarden. Desse laga var viktige for
samhald og utvikling mellom ungdomane. Det var gardsdrift som var levebrødet for dei aller fleste på landsbygda. Jamt over var det store familiar, og
dei hadde gjerne både drenger og tenestejenter. Såleis var det mange ungdomar i grendene. Møta vart haldne i
skulehuset i Sandal, først i det gamle
skulehuset som vart flytta frå Kobberstad, seinare i skulen som vart bygd i
1928. I dag vert denne bygningen nytta som grendahus. Etter kvart veksla
dei med å ha møta i Sandal og i skulehuset på Myklebust. Medlemstalet

varierte, og vi har tala berre frå den
siste perioden. I 1944 og 1945 var 35
ungdomar medlemar i laget.
- Kva inntrykk får du når du les desse lagsblada?
- Dei hadde møte annakvar veke,
og det gjekk på omgang mellom medlemane å skrive i lagsbladet. Mykje
handla naturleg nok om det åndelege,
men vi finn også dikt og naturskildringar gjennom dei ulike årstidene
og kan få eit inntrykk av livet i dalen.
Eg er imponert over kor skriveføre dei
var, og kor fin handskrift mange hadde. Nokre skreiv 7-8 sider, andre 12-13
sider. Ein som heitte Arnljot skreiv
17-18 sider kvar gong han skreiv i bladet. Vi finn ofte innlegg frå ungdomar

Første møtestaden til Vårsol var det gamle skulehuset. No vert det nytta som
hytte. I bakgrunnen ser vi Sandalsfossen.

som hadde reist til kristne folkehøgskular, som Nordfjord folkehøgskule
på Vereide og Solvang i Førde. Overskriftene til tekstane vitnar om at
dei var opptekne av mange tema, og
dei var ikkje redde for å stille dei store spørsmåla. Her er nokre døme på
slike overskrifter: Livsfilosofi, Kva er
livet, kvifor skal me liva?, Er du tung
tilsind?, Livet er en kamp, Den sande
lykke, Ensomhed, Døm ikkje, Om livet
bag grav, Var ungdommen betre før
enn no?, Ungdom og galskab, Barndomsminne, Kunnskap, kunnskap!,
Ein sumardag på fjellet, Flyttfuglane
vaare, Fred paa jorda, Fordragelighed,
Arbeidshug - framsteg. I 1931 ynskte
dei å få fleire til å skrive i bladet, og

dei vart samde om å ha ein fast post
i bladet som skulle heite «Fritt ordskifte». Bladskrivarane kunne av og
til vere skeptiske til nye trendar i tida.
Ein av dei var uroa over at ungdomen
lånte skjønnlitteratur på biblioteket i
kommunehuset på preikesøndagane,
og meinte at det kunne gå ut over lesinga av Bibelen.
- Ser du om innhaldet endrar seg
over tid når du les desse tekstane?
- Då laget vart skipa 27. mai 1905,
helsa den første formannen, Rasmus
Birkelobakken (Bjørkelo), møtelyden
med desse orda: «Det er vel mange
som tykkjer det er betre aa skriva fyr
seg, held aa gaa fram i forsamlinga
aa snakka. Soleis hev eg ei kjensle av

at bladet skal verte oss mykje kjært.
Man lat os vakta os fyr at Satan ikkje
fær stoppa munnen paa os, for han vil
ikkje at hverken eg held du skal segja
noko um Jesus helder sjeles frelsa. Han
unner os paa ingen maate den herlegheit aa koma i Himlen.» Når ein les
det bladskrivarane hadde på hjartet
dei første 25 åra, så er det ofte mørke
tankar. Det er Gud og Jesus mot Satan
og Djevelen og himmel mot helvete.
Dødsens alvor, på grensa til fanatisme. Nei, dette var ingen gladkristne.
Men dette vart lysare med åra, utan at
den åndelege sida tok skade. Trua verka veldig sterk, men ein føler også ei
underliggande uro og uvisse, om den
er sterk nok og god nok til at dei kan
nå det store målet som ventar langt
der framme.
- På møta var opplesing av lagsbladet eit fast innslag, men dei hadde vel
også anna program når dei samlast?
- Ja, ofte hadde dei predikantar på
besøk, til dømes presten Kristian Martin Eckhoff, Paul Myrstad, Wilhelm
Barmen og Ingvald Leite. Dei var her
fleire gonger. Då Ingolf Bogstad kom
til Myklebustdalen som lærar i 1919,
starta han eit blandakor for lagsmedlemane. I 1947 reiste koret på besøk
til Stardalen og mannskoret der, og
eg vil tru at desse kora møttest i Myklebustdalen også. Etter kvart fekk dei
også elektrisk lys og eit orgel på plass
i møtelokalet. Kring århundreskiftet
gjekk det ei vekkjingsbølge over landet. Omreisande predikantar kom
ofte på besøk i grendene, også i min
oppvekst. Far min fortalde at desse
predikantane var her ei veke, med
preike kvar kveld. Dei første kveldane
var nærast å kalle for ei oppvarming
til den store avslutninga. Far fortalde
om ein slik predikant som var i da-
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Rasmus og leiar i Gloppen sogelag, Sverre Folkestad, finn mykje interessant stoff i dei gamle lagsblada.

len nokre år etter krigen. Han hadde
varma lyden godt opp, og hadde full
kontroll. Til slutt ropa han ut at «dei
som ikkje bøyer kne for Gud i denne
kveld, er dømde til evig fortaping».
Far sa at det var reint uhyggeleg. Folk
låg på golvet, gret og hylte og var heilt
i ekstase. Då reiste to av dei mest respekterte mennene på Myklebust seg
og gjekk demonstrativt ut av lokalet.
«Ingen tilfeldig predikant skal kome
her og fortelje oss kven som skal bli
frelst og kven som skal gå fortapt. Vi
har vår barnetru og den er god nok for
oss», sa dei.
Sjølv om laget hadde sine eigne aktivitetar, slutta dei opp om kyrkja og
gudstenestene der. På kyrkjesøndagane samlast alle som kunne i kyrkja,
slik som var vanleg på den tida.
- Dei arrangerte også turar ut av dalen?
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- Ja, dei skipa ofte til dagsturar, men
også turar som gjekk over fleire dagar.
Dei var på sykkeltur til Geiranger, og
sykla også til Bryggja for å vere med
på ungdomsstemne der. Laget var
med på å skipe til Brekkestemna på
Utvikfjellet. Om vinteren skipa dei til
skirenn og skiturar. Dei hadde også
sammøte med Heimlid og andre ungdomslag.
- Du har funne fram mange lagsblad
og håpar å finne fleire. Korleis skal
desse bli tekne vare på framover?
- Eg har teke kontakt med Gloppen
sogelag, og håpar at dei kan hjelpe til
med å lage eit hefte eller ei bok med
eit utval av tekstane frå desse protokollane. Elsa Øvreseth har lese gjennom bøkene og har plukka ut tekstar
som kan vere aktuelt å ta med. Så vil
det sjølvsagt vere viktig å få samle

bøkene på ein tilgjengeleg stad, slik
at dei som er interesserte kan få lese
meir. Her er mykje spennande stoff !
- Kvifor er det viktig for oss å ha
kunnskap om eiga lokalhistorie?
- Då vil eg sitere det som ein eldre
sambygding sa til meg for fleire år sidan: «Viss du har fortida med deg, er
du betre rusta til å gjere dei rette vala
i framtida.»
Mange lag i bygdene våre, både kristelege og frilynde, hadde lagsblad og
opplesing på møta. Kanskje kan Rasmus sin innsats inspirere andre til å
finne fram desse rike historiske kjeldene. Vi vil få vite meir om korleis folk
hadde det i kvardag og helg.
Vi takkar Rasmus for praten, og ynskjer han lukke til vidare med viktig
lokalhistorisk arbeid.

Vaaren kjem med kraft - gjer difor vel.
Nytter me ho hugheilt, vert me sæl.
Arbeidsmannen hæv signa vert hans stræv.
Alt hans yrkje gjevast skal ein vokster.
Ungdom, du hæv og di vokstertid.
Lat ho ikkje urøynd fraa deg kunna skri.
Kva ditt yrkje er,
ver du trugen der.
Dogg og varme skal nok til deg sendast.
Tak ho som ei rudningstid for deg som ei brjotningstid for all din livsensveg.
Daa skal mangt seg snu,
berre du er tru.
Livet ovleg gjildt for deg vil verta.
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Svara startar på sommar/sommer
1. Namnet på eit fiskevær som også er ein populær
feriestad i Tromsø kommune?
2. Kva er ein Lepidoptera?
3. Kva er etternamnet til svenske dronning Silvia?
4. Kva heiter det kjende måleriet frå 1914 av Frida
Hansen?
5. Kva kallar vi årets lengste dag?

Norske stadar på UNESCO si verdsarvliste
1. Stavkyrkje i Sogn.
2. Bergkunst med helleristningar og hellemåleri langt
nord i landet.
3. Området består i stor grad av hav, men har også
tusenvis av øyar.
4. Staden har gamle hamnebygg og er historisk tett
samanvevd med byen.
5. Dette landskapet i Sogn vert skildra som nokre av
dei mest dramatiske og spektakulære landskapa
på kloden.
Svara startar på St.
1. Namnet på ein vidaregåande skule i Viken fylkeskommune?
2. Ervik kyrkje vert også kalla ...?
3. Namnet på Universitetssykehuset i Trondheim?
4. Dette er ein populær bydel i Oslo, og den heiter?
5. Denne karibiske øya har hatt eit enormt vulkanutbrot i år. Hugsar du namnet på den?
Frå Det nye testamentet
1. Kva heitte dei to som møtte Jesus i tempelet då
han var nokre veker gammal?
2. Ein mann kom til Jesus og spurde korleis han kunne vinne evig liv. Korleis vert mannen beskriven?
3. Kva ville Jesus gje den samaritanske kvinna ved
brønnen?
4. Kven sa til Paulus at han nesten hadde fått han til
å tru på Jesus?
5. I kva for ei forteljing les vi om dette: «Læresveinane undra seg over kva slags mann Jesus var, som
til og med kunne befale vinden og sjøen.»
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Rette svar på sommar/sommer
1. Sommarøy.
2. Ein sommarfugl.
3. Sommerlath.
4. Sommernattsdrøm.
5. Sommarsolkverv.
Rette svar UNESCO:
1. Urnes stavkyrkje.
2. Bergkunsten i Alta.
3. Vegaøyan.
4. Bryggen i Bergen.
5. Vestnorsk fjordlandskap med
delområde Geirangerfjorden og
Nærøyfjorden.
Rette svar på St.
1. St. Hallvard videregående skole.
2. St. Svithuns minnekapell.
3. St. Olavs hospital.
4. St. Hanshaugen.
5. 5. St. Vincent
Rette svar på Det nye testamentet
1.
2.
3.
4.
5.

Gamle Simeon og enka Anna.
Lukas 2, 22-38.
Som rik og ung, og at han gjekk
bedrøva bort. Markus 10, 17-30.
Levande vatn, så ho aldri skulle
tørste meir. Johannes 4, 3-42.
Kong Agrippa. Apostelgjerningane 26:27-32.
På Gennesaretsjøen. Det begynte å blåse voldsomt, og bølgene
fylte båten med vatn. Lukas 8,
22-25.
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Glade songarar og gode hjelparar. Framme frå v. Louise Tveito, Eldrid Søreide Ryssdal, Eivor Bjørkeland, Synne S. Birkelund, Synne Heggheim, Julie Akse Hjelmeset, Malene Akse Hjelmeset, Mari Sægrov Djupvik, Olivia Søreide, Hilma Sande Årebrot, Linnea Holtan Apalset,
William Hammarset, Ingrid Lade. Bak frå v. Jenny Gloppestad Hjelle, Eldrid S. Årebrot, Elvira Rønnekleiv, Lilly S. Sande, Ane S. Sande, Gabia
Marcinkute, Idun Bolstad Larsen, Anna Eide Wergeland, Johanne I. Stokke, Live H. Heggelund.

Sandane barnegospel med
kjekk sesong-avslutning
på Myra
TEKST OG FOTO: HARALD ASKE

I eit år der det meste av kulturelle
aktivitetar har stoppa opp, er det fint
å oppleve at eit arbeid som barnegospel har halde hjula i gang. 20-25 håpefulle har møtt opp i Sandane kyrkje
til øving. Foreldre og føresette har fått
dei på plass, men inne er det dei to
leiarane Ingrid Lade og Louise Tvei-
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to som har styrt med dei små, godt
støtta av Anne Marie Bø Bakke, som
har vore med på alle øvingane som
vaksenkontakt. Vi har lyst å stemme i:
Takk og pris for eit slikt arbeid!
Tysdag 4. mai var det tid for avslutningssamling som dei hadde lagt til
Myra i Åsen. Med grillane varme og

kaffikannene på borda kunne ein sjå at
her vart det litt av kvart å vere med på.
Dei 21 songarane stilte opp under
frambygget av servicebygget, mikrofonane låg klare og leiarane fekk alle
på rett plass. Kontakten mellom borna og dei to dirigentane var tydeleg
god, så dei frammøtte fekk mange

Her er alle 21 i Sandane barnegospel i full gang med konserten på Myra. To inspirerande leiarar har god kontroll.

Fleire fekk prøve seg som solistar. Her ser vi Eldrid S.

Mange vaksne hadde møtt fram for å høyre og sjå sine håpefulle i aktivitet.

Ryssdal.

fine og festlege nummer der fleire av
ungane fekk vere solistar. Det var festleg å høyre på, men også å sjå på.
Men når ein inviterer til festleg lag,
må servering vere ein del av opplegget, så etter denne avdelinga var det
tid for grilling og kos og leik for både
store og små. Både foreldre og beste-

foreldre var inviterte til å vere med på
opplegget, og mange var møtt fram.
Etter maten fekk vi ei ny runde med
songar, og vi tok det til oss alle saman
då dei stemte i: «Eg blir så glad når eg
ser deg!» Heilt til slutt var det takk og
gåver til leiarane for vel utført jobb, og
på spørsmål om dei stiller på igjen til

hausten, var svaret eit klart ja. I samtale med Kyrkjebladet gav dei uttrykk
for at dette var eit arbeid dei likte. Det
såg vi, og det set vi pris på!
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Helgetorsdag i den
vakraste katedralen
TEKST OG FOTO: INGEBJØRG ISANE FURE

«Det er den draumen me ber på»,
skreiv Olav H. Hauge, og skildra vakkert ulike lengslar og draumar. Diktet
hans har ikkje blitt mindre aktuelt i
alle restriksjonane vi har levd i over
eit år no. Kanskje var det ei oppleving
av «noko vedunderleg» dei frammøtte ved gudstenesta helgetorsdag 13.
mai i TIN-camp i Trivselsskogen fekk
med seg.
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Svarttrast, bokfink og andre fuglar
var allereie i gang med lovprisinga då
folk rusla opp til det flotte anlegget i
TIN-camp. Sola varma, det var vindstille, og det var god plass til alle som
kom. Rundt 80 store og små var samla. Dei ansvarlege slapp å sette grense
ved 10 eller 50 som vi har vore vande
med i vinter og vår; vi kunne vere fleire når vi var ute. Vi fekk sjå mange bli-

de ansikt rundt oss, vi fekk puste inn
den friske vårlufta og glede oss over å
vere samla – med trygg avstand.
Medliturg Olav Eikenæs ønskte velkomen til gudsteneste: «I dag skal vi
få ha Sørstrandsfjella som altertavle,
og så skal naturen få vere vitne om
Guds mektige katedral, i det vi no blir
stille for Gud.»
Klokkeslaga høyrde med, før orga-

nist Janne Øisang Grinaker leia an
salmesongen med trekkspel.
Ingrid Eikenæs var også medliturg,
og las vers frå Daniel 7 og Romarane
10. I evangelieteksten frå Lukas 24,4653 fekk vi høyre Jesu avskilsord til
læresveinane før han løfta hendene,
velsigna dei og vart teken opp til himmelen.
I preika under ein open himmel vart
evangeliet «måla» med gode skildringar og med relevans for oss i dag.
Vidar prest refererte til dei kjende
orda frå Egon Olsen i Olsenbanden:
«Jeg har en plan.» Gud har også ein
plan, heldt Vidar fram, og drog linja
bakover til då Gud velsigna Abraham
utanfor Jerusalem gjennom presten
Melkisedek. 2000 år seinare velsigna

Jesus læresveinane utanfor Jerusalem, medan han vart løfta opp. Planen
gjekk vidare ut – også til oss i dag. Jesus møter oss med utstrekte og opne
hender, på grunn av sitt frelsesverk. Vi
kan ha lett for å knyte hendene, men
vi kan få vende oss til Jesus som står
der med løfta hender – til velsigning.
Vi skal også få forkynne Guds plan og
gå ut med opne hender for å gje og for
å ta imot, avslutta presten.
Komande konfirmantar leia forbøna for kyrkja og verda. Til slutt fekk vi
velsigninga og eit flott postludium på
trekkspel ved organisten. Soknerådsmedlemer var også med og la til rette
for eit knirkefritt arrangement.
Etter gudstenesta var det ein god
del som stansa igjen for å slå av ein

prat, ete niste og hygge seg i den varme vårsola. Vi gløymde ikkje å halde
avstand, men stemninga bar likevel
preg av noko av det Olav H. Hauge
skreiv i det kjende diktet:
Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg
at hjarta skal opna seg
at dører skal opna seg
at berget skal opna seg
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.
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Medliturg Olav Eikenæs ønskte dei frammøtte velkomen.

Janne Grinaker spelte trekkspel.

Klokkeslaga klang godt i fri
natur.
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 DIAKONI

Foto: Steve Buissinne frå Pixabay.

Aktivitetar og tenester i
diakoniarbeidet
TEKST: INGEBJØRG ISANE FURE

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste.
Alle kan ha behov for å ta imot omsorg, og alle kan bidra på ulike måtar.
Det kan skje på eit uformelt plan ved
å vise omsorg i kvardagen gjennom
eit smil, ved å lytte, gje nokre oppmuntrande ord, å gjere noko praktisk
for eit medmenneske, osv. Eller gjennom organiserte aktivitetar og tenes-
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ter. Det er ikkje alt i det organiserte
diakoniarbeidet som har vore mogleg
å gjennomføre i korona-tida, men mykje tyder på at smittevern-restriksjonane blir letta på i tida framover. Då
kan det vere meiningsfullt å melde seg
til ei teneste som kan bety ein positiv
skilnad for eit eller fleire medmenneske. Eller kanskje har du behov for å ta

imot ei teneste. Det er ikkje alltid så
enkelt å be om hjelp, men det er kvar
sin gong å trenge andre. Så ikkje ver
redd for å spørje om du kjenner behov
for støtte.
Her kan du lese om nokre aktivitetar innan diakoniarbeidet der ein
både kan gje og få.

BESØKS- ELLER AKTIVITETSVEN
Gjennom kyrkja kan du bli eller få ein
besøks- eller aktivitetsven i alle tre
sokna. Viss du vil melde deg til ei slik
teneste, gir du beskjed om kva type aktivitet(ar) du ønskjer å bidra med. Det
kan mellom anna vere å berre prate,
drikke kaffi saman, gå tur, lese med,
dele kultur-opplevingar, osv. Sameleis
kan den som spør om å få ein besøkseller aktivitetsven melde kva behov og
ønskje ein har. Underteikna, som koordinerer tenesta, vil då prøve å kople
personar som har nokolunde like ønskje. Ein avtaler nærare kor ofte ein vil
møtast. Det kan til dømes vere ein til
to timar annakvar veke. Det
kan
nemnast at Gloppen Frivilligsentral,
Gloppen Røde Kors, Gloppen Pensjonistlag, Gloppen Helselag, Breim
Sanitetslag og Kyrkja i Gloppen er i
gang med eit samarbeidsprosjekt om
«Møteplassar for eldre i Gloppen».
Der kan vi utveksle ressursar når det
gjeld besøks- eller aktivitetsteneste,
og vi vil lage oversikt over møteplassar og aktivitetar som besøksven-para kan oppsøke om dei ønskjer. Ikkje
minst vil vi samarbeide om kurs og
erfaringssamling for dei frivillige.
Døme på tema som kan vere aktuelle
å ta opp er teieplikt, korleis vere ein
god samtalepartnar, og kva vil oppgåvene vere for ein frivillig. Planen var å
tilby kurs allereie før sommaren, men
det er utsett til hausten på grunn av
restriksjonane i vår. Følg med i avisa
og på nettsider.
FØLGJE TIL GUDSTENESTE
Har du lyst å delta på gudsteneste,
men treng hjelp for å kome deg dit? Ta
gjerne kontakt med diakon, prest eller
soknerådsleiar. Vi ønskjer at alle som
har lyst, skal få kome til gudsteneste

og samlingar i kyrkjene. Derfor er det
ei glede når nokon spør etter skyss.
Vi ser også etter personar som kan
tenkje seg å bruke litt tid før og etter
gudstenester på å ta med andre som
av ulike grunnar har behov for skyss
eller følgje til kyrkja.
Når ein vil melde seg som frivillig
til desse tenestene kan ein ta direkte kontakt med diakon, prest eller
soknerådsleiarar. Eller ein kan sende
inn eit enkelt registreringsskjema på
www.frivillig.no. Søk opp Gloppen
kyrkjelege fellesråd. På www.gloppen.
kyrkja.no finn ein «Dugnadskort for
Gloppen sokn». Her kan ein også registrere seg for andre tenester.

SORGGRUPPE
Som nemnt tidlegare har Kyrkja
i Gloppen eit tilbod om deltaking i
sorggruppe. Det er ei samtalegruppe der ein kan få setje ord på tankar,
kjensler og reaksjonar som ein kjen-

ner på etter å ha mista ein nærståande
person. Den enkelte bestemmer sjølv
kor mykje ein vil dele. I ei slik gruppe
vil ein oftast både få og gje til kvarandre. Frå november i fjor til februar i
år vart det gjennomført ei sorggruppe med åtte samlingar. Det var gode
tilbakemeldingar frå deltakarane på
at det var nyttig å ha ei gruppe med
ei fast ramme der ein kan bearbeide
sorga i ein periode.
Tilbodet er vedvarande, og ved minimum tre påmeldingar frå personar
som ikkje har altfor stort spenn i sorgog livssituasjon, vert det starta opp ny
gruppe til hausten, om lag i månadsskiftet september-oktober. Påmeldingsfristen vert i starten av september. Følg med i avisa og sjå meir info
på heimesida, eller ta gjerne kontakt
med underteikna.
Diakonien omfattar også meir enn det
som er nemnt her. Meir info ligg på heimesida. Ta kontakt om du lurer på noko!

Foto: Ingebjørg Isane Fure
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Konfirmantar i Breim kyrkje 23. mai 2021. Framme f.v.: Anders Paulen, William Sæthre, Thea Sofie Lillemo Egge, Regine Aa Sandal, Olive Førde, Jonas Nordstrand og Gabriel Sårheim. Andre
rekke f.v.: Kristoffer Birkeland Hetle, Ida-Marie Fuglestrand, prest Tore Myklebust, Benedikte Karoline Almenning, Audun Bjørnereim og Anders Reed. Bak f.v.: Adrian Klakegg Seime, Eirik
Fraas Johnsen, Lasse Kårstad og Nicolai Andreas Sandnes. Foto: Reed foto

Konfirmantar til hausten
Ida Brunsvik Rygg			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Natalie Kandal			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Sophie Koopmans		

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Tivona Issak Habtemariam		

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

		
Mathea Gimmestad		

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Nora Eide			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Silje Gåsemyr Mykland		

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Kristina Eide			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Torine Langeteig			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Selma Rygg			

Gimmestad kyrkje 28.08.2021

Evalill Ommedal Aa		

Hyen kyrkje 11.09.2021

August Aa Berge			

Hyen kyrkje 11.09.2021

Torstein Straume			

Hyen kyrkje 11.09.2021

Ida Kristine Rønnekleiv		

Hyen kyrkje 11.09.2021

Leiv Ottar Bakketun		

Hyen kyrkje 11.09.2021

Sunniva Sæther			

Hyen kyrkje 11.09.2021

Konfirmantar i Gimmestad 23. mai 2021..

Ruben Andreas Gjengedal		

Hyen kyrkje 11.09.2021

Framme frå venstre: Martine Bakketun

Anbjørg Eimhjellen		

Hyen kyrkje 11.09.2021

Nygård, Ester Helene Rauset Skogli. Bak frå

		

venstre: Fredrik Navelsaker, sokneprest Vidar

Arne Olai Alme			

Vereide kyrkje 18.09.2021

Bjotveit, Even Kleppenes-Rygg.

Alexander Melin Ganc-Petersen

Vereide kyrkje 18.09.2021

Sunniva Torgersen Haugland

Vereide kyrkje 18.09.2021

Emanuel Andreas Dale		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Andrea Evebø			

Vereide kyrkje 18.09.2021

Melina Larsen Evebø		

Vereide kyrkje 18.09.2021

		
Reinhart Aagård Midthjell		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Silje Eliin Djupvik Råd		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Adrian Gustavsen Denk		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Håkon Myrlid Bøe			

Vereide kyrkje 18.09.2021

Jonas Nerhus Eide		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Nicolai Aske Granheim		

Vereide kyrkje 18.09.2021

Maja Kvalsvik Haugen		

Vereide kyrkje 18.09.2021

		
Ingar Horvli			

Vereide kyrkje 19.09.2021

Benedicte Hjartholm Denk		

Vereide kyrkje 19.09.2021

Felix Vereide			

Vereide kyrkje 19.09.2021

Martine Håvik			

Vereide kyrkje 19.09.2021

Carina Skogli			

Vereide kyrkje 19.09.2021

Anna Sollid			

Vereide kyrkje 19.09.2021
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 NESHOLMEN

6.-8. august

Barneleir på Nesholmen
STEIN ROBERT OSDAL

Velkomen til ei flott oppleving på Nesholmen leirstad. Barneleiren vert
arrangert 6. til 8. august 2021. Endeleg
kan vi møtast etter over eitt år med
korona og nedstenging. Vi inviterer
born frå 1. til 4. klasse til ei hyggeleg
helg med vennskap, fellesskap, leik og
moro.
Påmeldinga har starta, og det er
førstemann til mølla som gjeld. Gled
dykk, dette blir heilt kanon bra!

PROGRAM PÅ BARNELEIR
Du kan padle kano, bade, vi skal ha
ballspel, konkurransar, leirbål, fokussamlingar og mykje, mykje meir.
Vi ynskjer at mange vil vere med i år
også - vi gleder oss veldig til å bli kjende med mange nye born og sjå igjen
dykk som har vore med oss tidlegare.
PRAKTISK INFORMASJON
Prisen for leiren er 990 kr. Søskenmoderasjon og medlemspris gjeld.
Leiren vert arrangert frå fredag 6.
august til søndag 8. august. Vi startar leiren kl. 18.00 fredag og avsluttar
søndag kl. 15.00. Vi sender ut nærare
informasjon om leiren i løpet av juni/
juli. Det som er klart er at du må ta
med sovepose, laken, pute (?), innesko, gymklede/sko, sitteunderlag,
toalettsaker, solkrem, myggstift, godt
med klede til å vere ute i (regnklede)
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og badeklede/handduk. Ta høgde for
norsk sommar og ha med godt med
varme klede i tillegg til sommerklede.

PÅMELDING
Treng du hjelp til å melde på deg
sjølv eller andre? Du kan melde på
eigne born/barneborn og andre born
med samtykke frå dei føresette. Ved
påmelding av andre treng du deira
namn/etternamn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse,
namn på føresett 1 og deira mobilnummer/e-postadresse.
Bruk blå påmeldingsknapp på denne nettsida, som tar deg til vår påmeldingsløysing connect.kfuk-kfum.no.
Alle som har eit mobilnummer kan
nytte connect.kfuk-kfum.no.
Hugs å velje påmeldingsalternativ
og å fylle ut kommentarfeltet viss du

har behov for det. Ta gjerne kontakt
på sogn-fjordane@kfuk-kfum.no - eller mobil 48140955, så hjelper vi deg
gjerne.

UFORDRANDE ØKONOMI?
Vi vil at alle born skal ha moglegheit
til å delta på leirane våre. Dersom det
med betaling er vanskeleg, så ikkje nøl
med å ta kontakt, så finn vi saman ei
løysing. Mange born og unge veks opp
i familiar som har ein sårbar økonomi og som ikkje har råd til å la borna
delta i organiserte fritidsaktivitetar.
KFUK-KFUMs deltakarfond bidrar til
at alle born og unge i vår organisasjon
kan vere med, uavhengig av familien
sin økonomi. Søk deltakarfondet vårt
om støtte til deltaking på dei faste aktivitetane og arrangementa våre.

 NESHOLMEN

9.-11. august

Aktivitetsleir på Nesholmen
STEIN ROBERT OSDAL

Velkomen til nokre spanande dagar med mykje uteaktivitetar, leik og
moro. Vi møtest på Nesholmen leirstad til eit sosialt fellesskap der du
treffer gamle og nye venner. Velkomen!
På Nesholmen har vi mange kjekke
aktivitetar og samlingar. Aktivitetsleir
er leiren for born mellom 10 og 13 år.
Leiren går over tre dagar (to netter)
og har eit variert program med fokus
på uteaktivitetar. Det vil bli kano/
kajakk-turar ut på den vakre Storefjorden og mange moglegheiter for
bading. Dersom du likar litt action og
ballspel, får du høve til å prøve det. I
tillegg til uteaktivitetane blir det også
dans, leiking og Nesholmiade. Detaljprogram får du tilsendt på mail 1-2
veker før oppstart.

PRAKTISK INFORMASJON
Prisen for leiren er 1100 kr. Søskenmoderasjon og medlemspris gjeld.
Leiren vert arrangert frå måndag 9.
august til onsdag 11. august. Leiren
startar kl. 18.00 og vert avslutta onsdag kl. 15.00.
Her er ei enkel pakkeliste:
Sovepose, laken, pute (?), innesko,
gymklede/sko, sitteunderlag, toalettsaker, solkrem, myggstift, godt
med klede til å vere ute i (regnklede)

og badeklede/handduk. Ta høgde for
norsk sommar og ha med godt med
varme klede i tillegg til sommarklede.
Leiren kostar 1100 kr, og viss du
melder deg inn som medlem får du
200 kr i rabatt. Søskenmoderasjon:
Barn nr. 1 betalar full pris, og barn frå
nr. 2 får rabattert pris.
Du kan melde på eigne born/barneborn og andre born med samtykke
frå føresette. Ved påmelding av andre treng du deira namn/etternamn,
fødselsdato, adresse, mobilnummer,
e-postadresse, føresett 1 og deira mobilnummer/e-postadresse.
Hugs å notere på påmeldinga om
det er særskilte behov som vi må ta
omsyn til.

UTFORDRANDE ØKONOMI?
Vi vil ha alle med! Søk vårt deltakarfond! Vi vil at alle born skal ha
moglegheit til å delta på våre leirar.
Dersom det med betaling er vanskeleg, så ikkje nøl med å ta kontakt, så
finn vi saman ei løysing. Mange born
og unge veks opp i familiar som har
ein sårbar økonomi og som ikkje har
råd til å la borna delta i organiserte
fritidsaktivitetar. KFUK-KFUMs deltakarfond bidrar til at alle born og
unge i vår organisasjon kan vere med,
uavhengig av familien sin økonomi.
Søk deltakarfondet vårt om støtte til
deltaking på dei faste aktivitetane og
arrangementa våre.
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Blomster og hagesenter
telefon 57 86 51 07

Ryssdal kraft

BYGGEVAREN BYRKJELO AS
Tlf. 57 02 01 60 / Mob. 908 90 791
Gamlevegen 2 – 6826 BYRKJELO

Takk til våre lokale støttespelarar
Kontakt Bjørnar om di verksemd ønskjer meir informasjon om annonsering
eller ønskjer å få tilsendt modulkart og prisliste.
Bjørnar Aske
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bjornar.aske@innholdspartner.no | (+47) 901 37 252 | innholdspartner.no | Krånavegen 5, 6823 Sandane
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Telefon 911 29
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Vi hjelper deg også med:

Vi hjelper deg også med:
DITT BYRÅ I BYGDA - Gravstein
Gravstein og tilføying av namn
www.sandanegravferd.no
Ditt byrå i bygda - –Oppussing
ajg@enivest.no

– Oppussing og tilføying av namn

LEDIG PLASS
Postboks 194, 6821 Sandane Tlf: 57 86 64 22

Firda elektro

Tannlege
Øyvind Seim
Tlf: 57 86 50 24

LEDIG PLASS

LEIKER - BOKHANDEL
Ope 10-18 (15)
Norlisandane

-

KONTORREKVISITA

I sentrum sidan 1915

Nordstrandsvegen 10
6823 Sandane
Tlf. 57 88 44 10
sandane@norli.no
www.norli.no

 SKATTEJAKT I SALMEBOKA

Finn skattar
når du er heime
TEKST: ODDVAR ALMENNING

Så blei det min tur å skrive om skattane i salmeboka. Som du kanskje no
har oppdaga, er dette noko vi deler på i
redaksjonen. Ja, den tjukke, raude (eller
blå) boka er verkeleg ei skattkiste! Men
skal du få fullt utbyte av skattejakta,
bør du ha boka i heimen! Du får kjøpt
boka der dei sel bøker. I kyrkja har du
boka fordi du skal synge med. Heime
er ho god å ha å slå opp i til tider. Du
oppdaga kanskje ein tekst eller ein melodi sist du var i kyrkja. Då gjeld det å
finne han fram etter at du kjem heim,
så hugsar du han betre neste gong det
er aktuelt! (Det blir kalla «gjentagelsens hemmelighet»!) Men her er noko
anna du kan bruke boka til:

TIPS 1
Du skal skrive noko fint på eit kort i
høve ein barnedåp. Du skriv lett om
at du gratulerer og om lukke til i livet
og slikt. Men nokre linjer som syner
til innhaldet i dåpen, har du lyst å få
med. Då har eg ein favoritt på nr. 591
å syne deg! Du kan til dømes bruke
litt av det fjerde verset i denne salmen
som Gerd Grønvold Saue har skrive:
Det skjer et under i dåpen, her skapes
liv av ord. Du kan skrive berre desse
to linjene, eller heile verset, eller eit
anna vers.
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Og når du kjem så langt at du skal
halde tale i konfirmasjonen til det
same barnet, kan du sitere meir av
den same salmen! Det er ei rekkje
anledningar der du kan ha nytte av
å sitere frå salmeboka. Dei finn du
sjølv.

MEIR ENN SALMAR
Salmeboka er meir enn ei bok. Salmane, 991 nummer i alt, tek over
1100 sider. Men etter salmane finn
du «Norsk bønebok», eit nyttig bok til
bruk i kvardag og fest, 120 sider. Ein
annan gong kan det hende eg leitar
opp tips til deg frå denne boka. Men
blar du litt i ho, finn du nok mykje nyttig til hjelp for eit betre bøneliv. Men
det eg vil fram til her, er at det enno er
to bøker til i salmeboka. Etter bøneboka kjem katekisma. Ja, nettopp den
kjende, grå vesle boka som Martin
Luther laga som eit pedagogisk hjelpemiddel for alle som treng lære meir
om Gud, Jesus og trua.
TIPS 2
Sidan det er pinse medan dette blir
skrive, minner eg om Luthers forklaring til den tredje trusartikkelen:
Eg trur at eg ikkje av eige vit eller
eiga kraft kan tru på Jesus Kristus,

min Herre, eller koma til han. Men
Den heilage ande har kalla meg ved
evangeliet, opplyst meg […], helga meg
og halde meg fast.
Du kan leite opp og lese resten
sjølv. Eller du kan lese desse to linjene om att nokre gonger om du har
gløymt dei. For slik er det: Det at du
trur på Jesus, er eit prov på at du har
Den heilage ande.
Men eg nemnde endå ei bok! Det er
den du kanskje trur du aldri vil få bruk
for: «Nokre enkle liturgiar». Her er det
40 sider, det vil seie eigenleg berre 20
sider, sidan alt er på begge målformer.
Om du kan få bruk for boka, ser du
best ved å sjå kva ho inneheld. Likevel, sidan vi i dette nummeret av Kyrkjebladet skriv om pilegrimsvandring,
kjem vi med følgjande tips:

TIPS 3
Her er konkret hjelp til å gjere pilegrimsvandring til noko meir eller
noko anna enn turgåing og friluftsliv.
Først kjem ei grei innleiing, og så opplegg for Ved starten, Langs leia, I Guds
skaparverk, I ei kyrkje, Ved rasteplassen, Ved kjelda, Ved målet og Ved
heimreisa. Som eit døme på korleis
det kan gjerast, følgjer her ein av fasongane som kan skapast ved målet:

 ASBJØRGS KLIPP

Vårdikt
AV ASBJØRG APALSET

Skriftlesing
Eg meiner ikkje at eg alt har nådd dette,
eller alt er fullkomen, men eg jagar etter
det for å gripa det, for eg er sjølv gripen
av Kristus Jesus. Mine sysken, eg trur
ikkje om meg sjølv at eg har gripe det,
men eitt gjer eg: Eg gløymer det som
ligg bak, og strekkjer meg mot det som
er framanfor, og jagar fram mot målet,
mot den sigersprisen som Gud frå det
høge har kalla oss til i Kristus Jesus.
Salme
1) Vi rekker våre hender frem som
tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi
oss liv fra kilder utenfor oss selv.
2) – 4)
5) Vi venter, efter smertens vår, din
nådes sommer. Og sorg og glede blir
til vekst med frukt vi ikke selv kan se.
6) Din nådes skaperverk skal skje i
tomme hender. O Gud, all godhets giver: Kom, ta bolig i vår fattigdom!
Bøn
Gode Gud, takk for at du har ført oss vel
fram til det heilage målet for vandringa
vår. Takk for at din Son Jesus Kristus er
vegen og målet for våre liv. Lei oss vidare på livsvegen ved din gode Heilage
ande. Lat oss få høyra deg til i livet og i
døden, i dag og i all æve. Amen.

Våren er skildra av mange forfattarar. Her er klipp frå nokre dikt.

Aasmund Olavson Vinje ser litt tilbake
og litt framover.

Arne Garborg frydar seg:

VÅREN

VÅRDAG

Enno ein gong fekk eg vetren å sjå
for våren å røma;
heggen med tre som det blomar var på
eg atter såg bløma.
Enno ein gong fekk eg isen å sjå
frå landet å flyta,
snøen å bråna og fossen i å
å fossa og bryta.

Å nei, for himmel rein og klår!
Å sæle meg, no er det vår!
No spelar liv om land og strand;
å sæle meg, at opp eg vann!
Å nei, for dag vår Herre gav!
Så skirt om fjell, så svalt i hav!
Så linn ei luft, så høgt om haug!
Og dette sæle solskinslaug!
Å nei, eg høyrer lerka slå
opp under bleike himmelblå;
mot kvelv ho stig med songen sin;
snart når ho visst i himlen inn.

Lat det so vera: Eg mykje av vent
I livet fekk nyta.
Meire eg fekk enn eg hadde fortent,
og allting må tryta.
Ein gong eg sjølv i den vårlege eim
som mettar mitt auga,
ein gong eg der vil meg finna ein heim
og symjande lauga.
Elias Blix lyfter våren opp til det evige
tilværet.

OR: NO LIVNAR DET I LUNDAR
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong,
då me med vigsla tunge,
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge
skal lova Herren vår.
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Kloke ord
frå Kong Harald V,
konge i 30 år
REDIGERT AV HARALD ASKE

Sitatet er henta frå Harald Stanghelle si bok"Kongen forteller".
«Det er misforstått når noen sier vi
ikke må være så kristne fordi det er så
mange andre religioner i landet vårt
nå. Mennesker som bekjenner seg til
en annen religion, skjønner jo ikke noe
av at vi som kristne ikke bekjenner vår
tro, det gjør jo de. Mange har sagt meg
at mennesker med en annen tro ikke
skjønner hva vi snakker om når det
hevdes at vi ikke skal være så tydelige

i vår tro av hensyn til andre religioner.
Så er det da også ofte slik at til tryggere man er i sitt eget ståsted, jo tryggere er man i møtet med det som er
annerledes. En trygg forankring i egen
tro og i egne kulturtradisjoner er en
forutsetning for en åpen dialog med
mennesker som har et annet livssyn
og en annen tro.
Så vet vi at det kreves stor klokskap

å finne den rette balansen mellom
fasthet og mildhet, og å vise toleranse
samtidig som man ikke underslår at
noe i kirkens lære må stå fast.
Vi må se ulikheter som en ressurs.
Jeg tror på møter mellom mennesker,
ansikt til ansikt. Hvis vi åpner oss som
mennesker, vil vi oppdage at likhetene
mellom oss er større enn forskjellene.
Og hvis vi blir kjent med hverandres
kultur og religion, kan vi se det verdifulle andre har å bidra med. Jeg tror en
forutsetning for at ulike kulturer kan
leve godt sammen, er at vi respekterer hverandres forskjeller, er enige om
grunnleggende menneskerettigheter
og har mulighet til å snakke sammen.
Gjennom å kjenne hverandre kan vi
lære å leve enda bedre sammen i det
norske samfunn.
For samfunnet vårt er ikke noe abstrakt. Det er alle menneskene som bor
her. Det er oss. Vi mennesker lever med
noen sterke fellestrekk som gjør at vi
kan gjenkjenne oss selv i hverandre.»
Kongen i samtale med ein innvandrar.
«Jeg tror på møter mellom mennesker,
ansikt til ansikt», forklarar kongen.
Bildet er teke av VG.
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 SPALTISTEN

JORUNN EIKENES

Dei uerstattelege
«Ho har ikkje familie. Ho er åleine.» Akkurat det kan
vi faktisk finne på å seie om eit menneske. Har du høyrt
noko så gale? Er det ikkje utruleg? At i 2021, i verdas rikaste land, så har vi ikkje kome lenger.
Eg har vore gift i snart 20 år. Og i alle desse 20 åra har
vi fått praktisk hjelp og psykisk støtte frå både foreldre og
søsken, tanter og onklar. Heldigvis og takk og
pris. Men i tillegg har vi hatt kortare og
lengre besøk av fleire uerstattelege
menneske som òg er ein del av
familien vår.
Berit vart vi kjende med då
vi budde i Førde. Ho kunne
danse synkronballett i stova, hadde ordenssans som
ein general og køyrde ein
raud Volvo som brølte som
ei løve. Ho flytta etter kvart
til Tromsø, men kom stadig
reisande 165 mil for å skifte bleier, stå tidleg opp om morgonen, gå
trilleturar og lese (den ganske kjedelege) boka om Tassen veldig mange gongar. Ho budde åleine, var fri til å reise og var 100 %
fabelaktig å få på besøk.
Cathrine bur i eit kvitt, lite hus i Lillesand. Ho bur saman
med hunden Mille, og på fritida er Cathrine både kyrkjetenar, mannskap på redningsskøyta og ivrig heilårsbadar.
Ho køyrer glatt frå det blide Sørland til Hestenesøyra for

å ete pizza og sjå på teiknefilm i stova vår. Ho kan fortelje
historier som ingen andre, ho kan lure kven som helst med
på alt frå lekselesing til skogstur og er akkurat så tolmodig
som det går an å bli. Når Cathrine ikkje kan kome på besøk, blir det lange samtalar på skjerm eller telefon, og av
og til sender ho Flax-lodd i posten til den i familien som
treng det mest.
Berit og Cathrine er i familien vår. Dei
har vore, og er, uerstattelege for oss.
I enkelte periodar har det vore
ufatteleg viktig at dei kunne
kome heim til oss, vere saman
med oss og vere bestevener
med både store og små.
Nokre meiner sikkert at
det er feil å kalle desse ein
del av familien vår.
Men skal det å bu åleine
liksom diskvalifisere nokon
frå å vere del av ein familie?
Må du vere gift eller sambuar
eller ha eigne barn for å seie at du har
familie? Kan du ikkje rekne ein god ven
som familie?
I fjor sa yngstemann, heilt umotivert: «Altså, ein treng
ikkje vere i slekt for å vere i familie. Cathrine, for eksempel,
ho er jo i familien vår.» Ja. Akkurat sånn er det.
Og dei som ikkje vil ha ein person som bur åleine inn i
familien sin, dei veit verkeleg ikkje sitt eige beste.
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 MIN SALME

ERLING SANDE

No stig vår song
Eg heiter Erling Sande og bur på Vereide saman med kona mi Åslaug og dei
tre gutane våre. Til dagleg arbeider eg i
Sogn og Fjordane Energi. I tillegg er eg
politisk engasjert i Senterpartiet. Jobb,
verv og tre aktive ungar gjer at dagane
er hektiske og innhaldsrike. Åslaug og
eg flytta til Gloppen i 2007. Ho kjem
frå Steinkjer, medan eg har vakse opp i
Davik i Bremanger kommune. Etter tre
år på Føleide fann vi ut at Gloppen var
plassen vi ville bu, så då bygde vi hus
og flytta inn hausten 2010. Det har vi
ikkje angra på.
Gjennom oppveksten var både søndagsskule, yngreskveldar og barne- og
ungdomsleirar naturlege aktivitetar.
Så gjennom livet har eg både høyrt og
sunge mange kristne songar og salmar. Det er mange flotte tekstar, og
nokre av songane knyter ein gjerne til
spesielle dagar eller hendingar. Det er
med andre ord ikkje så lett å peike på
nokon favoritt.
Når eg fekk denne utfordringa, bestemte eg meg for velje ein salme som
handlar om takk. Det å takke er meir
enn berre ei fin og riktig handling. Når
eg takkar, så gjer det meg bevisst på
gode ting eg har i livet mitt eller dei
personane eg har kring meg eller møter. Gjennom takk fokuserer vi på det
vi har og blir litt mindre opptekne av
det vi ikkje har, eller det som går oss
imot. Difor er takk viktig både for den
som seier takk og den som blir takka.
Eg tenkjer nok det same gjeld når
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vi rettar takka til Gud. Snarare enn
at Gud har behov for å høyre takk
frå oss – har vi behov for å kjenne på
takksemd for livet og alt vi har rundt
oss. I møte med urett eller vonde opplevingar som rammar, så er det ikkje
så lett eller naturleg å kome med noka
takk. Andre gongar kan det vere lett å
takke. For meg er det ofte i møte med
mektig natur eller i samvær med andre menneske at eg kjenner på takksemd. Særleg gjer det inntrykk på meg
når eg møter eller ser menneske som
bidreg til å gjere livet til andre rikare,

anten det er som vener, gode grannar
eller gjennom å bruke tida si på andre
gjennom frivillige aktivitetar. Då får eg
lyst til å takke. I lokalsamfunna våre
er det mange som viser stor omsorg
for medmenneska sine gjennom små
eller store tenester, støtte i ein vanskeleg situasjon eller hjelp når det trengst.
Eg synest salmen «No stig vår song»
som er skriven av Edvard Hoem, set
ord på noko som er verdt å takke for.
Eg utfordrar Inger-Johanne Hafstad
Gjengedal til å skrive Min Salme i neste
nummer.

No stig vår song
Norsk salmebok, nr. 854.
No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd,
for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær.
Vi takkar deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord.
Vi takkar for den mørke natt, og vårens tid, for alt som gror.
No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid.
Da skapte du vår vakne sjel som lid når andre lid!
Ditt tålmod lindrar gamle sår, men dagleg blir din skapning krenkt!
La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt!
No stig vår song, vår takk til Gud, for denne heim, vår jord,
med barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord!
Vi takkar for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg,
for tankens glans, for hjarteslag og alle under på vår veg.
No stig vår song, vår takk til Gud for Han, som er vår fred.
Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned.
Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, for bølgjers slag:
Kom natt, kom søvn, kom morgongry, kom, evig sommars lyse dag.

DØYPTE
VEREIDE
11.04.2021
TOMINE VALØR
EDEL JANITA SLETTAØIEN
BJARTE VALØR
Nina Skeistrand
Marianne Midtgaard Engeland
Kjetil Midtgaard Engeland
09.05.2021
SIMON EVEBØ TYSTAD
ELI EVEBØ
LARS ERIK FJELLESTAD TYSTAD
Laila Karin Solheim
Hilde Fjellestad
Vegard Krøvel Flatjord
22.05.2021
HEDDA BAKKETUN SÆGROV
EIRIN BAKKETUN SÆGROV
INGMAR SÆGROV
Tom-Øyvind Solheim
Linda Kristin Tomasgård
Hilde Myklebust Sægrov
Stian Sægrov
Kjell Arne Bakketun
Marlin Aa Bakketun
JENS BOLSETH ASK
KAMILLA BOLSETH ASK
MARKUS BOLSETH ASK
Ingvild Selvik Ask
Anne Merete Selvik Ask
Rune Bolseth
Sissel Ødven Bolseth

GIMMESTAD

24.05.2021
ALFRED AA
HILDE RAKVAAG
ØYSTEIN AA
Elisabeth Aa Hovstad
Kjetil Hovstad
Stine Lilloe-Olsen
Kari Sælen

04.04.2021
MAJA STØYLEN
ANDREA AMUNDSEN
PER ANDERS STØYLEN
Anniken Rygg
Selma Rygg
20.05.2021
MARIA BERGHEIM
RENATE BERGHEIM
JENS JAKOB BERGHEIM
Therese Klakegg
Marianne Bolstad
Elvira Marie Bergheim
Inge Karl Bergheim
HYEN
21.03.2021
LEONORA LILLOE-OLSEN
IDA SEIM LILLOE-OLSEN
OLA ALEXANDER LILLOE-OLSEN
Stine Lilloe-Olsen
Gerd Lilloe-Olsen
Brede Seim
Mari Seim
13.05.2021
OLA HOLME EIMHJELLEN
NORUN EIMHJELLEN
STIAN HOLME SMÅDAL
Solgunn Eimhjellen
Kjell Inge Smådal
Thomas Holme Smådal
Heidi Eimhjellen
Jonas Eimhjellen

VIGDE

GRAVFERD

VEREIDE

BREIM					
Kristen Kobberstad		
01.08.1935 11.04.2021
Åsta Bogstad		
19.02.1931 02.05.2021
Karin Havik (urnenedsetjing)
16.01.1934 14.03.2021
Jon Magne Sæthre		
04.06.1948
10.05.2021
			
VEREIDE					
Turid Heggheim		
13.02.1958 14.03.2021
Amalie Eide		
25.01.2001 08.05.2021
				
HYEN					
Borgny Holme		
12.06.1928 08.04.2021
Martin Ommedal		
13.08.1934 07.04.2021
Turid Eimhjellen (bitsetjing)
25.06.1945 06.05.2021

22.05.2021
Eirin Victoria Myklebust og Bent Aasebø

NESHOLMEN
Jørgen Monson Holme

13.06.1931

15.05.2021

24.04.2021
07.05.2021
14.05.2021
19.05.2021		

19.03.2021
14.05.2021		

20.05.2021
16.04.2021
12.05.2021

21.05.2021
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Vi møtest i kyrkja

Til orientering:
Langtidsplanlegging er utfordrande,
spesielt med tanke på smittevernomsyn.
I skrivande stund kan vi gjennomføre
gudstenester med 50 til stades. Det er
den nye normalen.
Fylg med i Firda Tidend og Kyrkja i
Gloppen på Facebook og nettside for
oppdatert tilbod og påmelding.
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23. juni
Jonsokaftan
Matt 11,7-14 «Jesus
vitnar om Johannes»

18:00

Gimmestad
(eventuelt
Gamle Gimmestad, sjå
Firda Tidend)

Gudsteneste. Liturg Vidar Bjotveit.
Ikkje offer.

26. juni

18:00

Prestegarden

Konsert: Sissel Marie, Bjarne Iestra,
Jørn og Hege. Sjå omtale i bladet.

27. juni
6. søndag i treeiningstida
Matt 7,21-29 «Falske
læresveinar og huset
på fjell»

11:00

Prestegarden

Gudsteneste. Liturg Vidar Bjotveit. Håvard Nordvik medverkar på trompet/
flygelhorn. Ta gjerne med eigen stol.
Takkoffer til NRC-Flyktninghjelpen.
Enkel kyrkjekaffi.

4. juli
Aposteldagen/6.
søndag i treeiningstida . Matt 16,13-20
«Peter si vedkjenning»

11:00

Selja

Seljumannamesse.

11. juli
7. søndag i treeiningstida. Luk 19,1–10
«Sakkeus»

11:00

Vereide

Gudsteneste med nattverd. Liturg
Vidar Bjotveit. Takkoffer til misjonsprosjektet vårt i Kina.

15:00

Kvilestøylen,
Breim

Friluftsgudsteneste. Liturg Tore Myklebust. Vi markerer skaparverkets dag.

17. juli.
Laurdag

14:00

Breim

Country-konsert. Andakt ved Tore
Myklebust.

18. juli
8. søndag i treeiningstida. Mark 12,37b-44
«Enkja si gåve»

11:00

Breim

Gudsteneste med nattverd. Liturg
Tore Myklebust. Nattverd. Takkoffer til
Sjømannsmisjonen.

15:00

Almestøylen

Friluftsgudsteneste. Liturg Tore Myklebust. Ikkje offer.

25. juli
9. søndag i
treeiningstida
Joh 8,2-11 «Kvinna
som vart gripen i
ekteskapsbrot»

12:00

Langevatnet,
Hyen

Friluftsgudsteneste. Liturg Tore Myklebust. Vi markerer skaparverkets dag.

17:00

Gamle
Gimmestad

Gudsteneste. Liturg Tore Myklebust.

29. juli
Olavsdagen/Olsok
Luk 9,23-26 «Kva
gagnar det eit
menneske …»

18:00

Vereide

Olsokgudsteneste med nattverd.
Liturg Tore Myklebust. Ikkje offer.

1. august
10. søndag i
treeiningstida
Mark 2,23-28 «Den
hardhjarta tenaren»

15:00

Utvikfjellet

Friluftsgudsteneste. Liturg Tore Myklebust. Følg med i annonsering i avisa.

8. august
11. søndag i treeiningstida. Mark 2,23-28
«Jesus og sabbaten»

11:00

Vereide

Gudsteneste med nattverd. Liturg Tore
Myklebust. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp.

15. august
12. søndag i treeiningstida. Luk 8,1-3 «Kvinner som følgde Jesus»

11:00

Heradsplassen

Fellesgudsteneste i samband med
Sandane-dagane. Liturg Tore Myklebust. Lovsonggruppa deltek. Takkoffer
til Trusopplæringa i Breim/Hyen/
Gloppen.

22. august
13. søndag i treeiningstida. Luk 12,41-48 «Ein
tru og klok forvaltar»

11:00

Sandane

Gudsteneste med nattverd. Liturg Vidar Bjotveit. Kyrkjekaffi med brettspel
(om restriksjonane med avstand er
endra).

12:00

Nesholmen

Gudsteneste. Liturg Tore Myklebust.
Nesholmstemne.

26. august

20:0021:30

Sandane

«Matteus - ord for ord» ved Sigurd
Vengen. Sjå omtale i bladet.

28. august

10:00

Gimmestad

Konfirmasjonsgudsteneste. Liturg
Vidar Bjotveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

12:00

Gimmestad

Konfirmasjonsgudsteneste. Liturg
Vidar Bjotveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

29. august
Vingardssøndagen
Luk 17,7-10 «Uverdige
tenarar»

11:00

Breim

Gudsteneste med nattverd. Liturg
Vidar Bjotveit.

11:00

Vereide

Gudsteneste med nattverd. Liturg Tore
Myklebust.

5. september
15. søndag i treeiningstida. Luk 10,38-42
«Jesus hjå Marta og

11:00

Vereide

Gudsteneste med nattverd. Liturg
vikar.

11:00

Hyen

Gudsteneste med nattverd. Liturg Tore
Myklebust.

9. september

20:0021:30

Sandane

«Matteus - ord for ord» ved Sigurd
Vengen. Sjå omtale i bladet.

10. september

20:00

Vereide

Kveldskonsert ved Det norske kammerorkester. Årstidene av Vivaldi.

11. september

11:00

Hyen

Konfirmasjonsgudsteneste. Liturg Tore
Myklebust. Takkoffer til konfirmantarbeidet.

12. september
16. søndag i treeiningstida. Matt 5,10–12
«Sæle er dei som blir
forfølgde»

11:00

Breim

Gudsteneste med presentasjon av
konfirmantane 2022. Liturg Tore Myklebust. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

11:00

Sandane

Gudsteneste med nattverd. Liturg Vidar Bjotveit. Kyrkjekaffi med brettspel
(om restriksjonane med avstand er
endra).

15:00

Vereide

Avslutningskonsert Gloppen Musikkfest. Det Norske Kammeorkester

18. september
Luk 7,11–17 «Jesus
vekkjer opp sonen til
ei enkje»

10:00/
12:00

Vereide

Konfirmasjonsgudstenester. Liturg
Vidar Bjotveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

19. september
17. søndag i treeiningstida. Luk 7,11–17 «Jesus vekkjer opp sonen
til ei enkje»

10:00/
12:00

Vereide

Konfirmasjonsgudstenester. Liturg
Vidar Bjotveit. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

23. september

20:0021:30

Sandane

«Matteus - ord for ord» ved Sigurd
Vengen. Sjå omtale i bladet.

25. september

18:00

Breim

Konsert i høve konfirmantjubileum.

26. september
18. søndag i
treeiningstida
Matt 8,5-13 «Offiseren
i Kapernaum»

11:00

Gimmestad

Gudsteneste. Liturg Vidar Bjotveit.
Konfirmantkull «Gloppen 2022» blir
presentert.

11:00

Breim

Gudsteneste med konfirmantjubileum.
Liturg Asbjørn Gjengedal. Takkoffer til
kyrkjelydsarbeidet.

18:00

Vereide

Gudsteneste. Biskop Halvor Nordhaug
vigslar kantor Dorothee Raschwitz.
Nattverd. Kyrkjekoret deltek. Omtale
kjem i neste nummer.

Maria»

Viktig informasjon
om smittervern:
1. Personar med symptom skal ikkje
delta på arrangement.
2. Hald god avstand til dei rundt
deg, både før, under og etter
arrangementet. 1 meter mellom
kvar kohort sidan vi syng saman.
3. Hugs god handhygiene: handsprit
er tilgjengeleg i kyrkjene.
4. Påmelding på førehand frå
heimeside eller Facebook. Om
nokon skulle synast det vert
vanskeleg, send sms til prestane.
Ved oppmøte blir du avkryssa.
5. NB! Viktig at du melder deg av om
du blir forhindra frå å bruke plassen.
6. Når ein er registrert, går ein og set
seg i kyrkjebenken.
7. Når arrangementet er slutt, forlet
ein kyrkja ein og ein benk om
gongen. Ein startar med den
bakarste benken. Hugs avstand.

3/2021

Kyrkjeblad for Gloppen

71

"Sommarnatt over Breimsvatnet"Sidsel Sandal Seljeseth. Akvarell 27x27 cm.

Og det er juninatta
høgt over skog og fjell.
Og det er grøne lunder
der mørket itte fell.
Og itte får jeg sova,
og itte vil je hell!
«Danse mi vise, gråte min sang» 1. vers
Einar Skjæråsen

