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Andakt - Det skjedde i de dager

Nå er vi straks inne i adventstiden. 
Nedtellingen er i gang. Spenningen og 
forventningene stiger. Lysene popper 
opp i mørketiden. Lysende trær, advents-
stjerner og lysestaker i vinduene. I stuene 
tenner vi adventslys. Lyset fra advents-
lysene tiltar i styrke jo nærmere jul og 
det virkelige Lyset vi kommer. 

Adventslysene minner oss om at Gud 
sender lys inn i mørket. Johannes skriver 
det så fint: Lyset skinner i mørket, og 
mørket har ikke overvunnet det 
(Joh. 1,5). I vår verden der vi møter krig, 
sykdom, fattigdom, mørke og kulde, 
kommer Jesus med nytt håp og nye 
muligheter. Jesus er Lyset som mørket 
aldri klarer å overvinne. 

Det er verdt å bruke litt tid på å tenke 
over måten Gud strekker seg helt ned til 

oss på. Tenk at den store og allmektige 
lar seg føde som et lite og sårbart barn i 
en mørk og skitten stall.

Ja, det skjedde i de dager. Men har du 
tenkt over at det fortsatt skjer? Guds 
kjærlighet overgår alt. Gud ser at vi 
trenger hans kjærlighet. Derfor fortsetter 
han å strekke seg ned til oss. Akkurat 
der hvor vi er. Frykt ikke, sier engelen i 
Juleevangeliet: Se, jeg forkynner dere en 
stor glede, en glede for hele folket. I dag 
er det født dere en frelser i Davids by; 
han er Messias (Luk. 2,10-11). 

I det lille barnet i krybben ser vi frelseren 
Jesus som er full av nåde og sannhet, 
som Johannes skriver (Joh. 1,14). 
Gjennom Jesus vil Gud gi alle mennesker 
mulighet til fellesskap med seg. 
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Da Jesus ble voksen, lærte han oss at vi 
må bli som barn for å kunne komme inn 
i Guds rike. Dette trenger vi å bli minnet 
om igjen og igjen. 

Vår største og viktigste oppgave i livet 
er jo nettopp å ta sjansen på å åpne oss 
og ta imot Hans kjærlighet - akkurat slik 
som et lite barn gjør. Da kan vi elske Gud 
tilbake og elske vår neste som oss selv. 
Gud elsker det han har skapt. Det skal 
også vi gjøre.

Maria (Jesu mor) tok vare på alt som 
ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte, 
skriver Lukas (Luk. 2,19). Det er smart. 
La oss gjøre som Maria! Så kan vi hente 
det fram når vi trenger det, og vi kan 
bruke det vi selv har fått i møte med 
menneskene rundt oss. Når vi gjør noe 
godt mot andre som trenger det, gjør 
vi det mot Jesus selv, som han sier. 

De siste årene har mange nordmenn 
åpnet hjemmet sitt for fremmede på 
julaften. Det må være en ekstra 
meningsfull måte feire jul på. Jeg 
beundrer de som våger å gjøre det.

Helt til slutt en liten bønn for en 
travel tid:

Kjære Gud!
Hjelp oss å oppdage ditt øye som ser oss, 
din hånd som holder oss, 
ditt hjerte som elsker oss og 
ditt nærvær som omslutter oss.
Amen.

Gledelig julehøytid!  

Av Lars A. Løwe.
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Livets gang i Tjølling og Østre Halsen menigheter 
(t.o.m 14. november)

Døpte
Luna Gerber
Emiil Von Trepka Høiseth
Benjamin Bermudez Wasvik
Liam Dahlen Langeby-Soleng
Saga Noelle Larsen
Peder Johan Fedje
Halvor Kjøndal
Amadeus Nesse Vittersø
Thea Smith Andersen
Johan Kversøy Abrahamsen
Einar Blom Skaatan
Tormod Blom Skaatan
Johanne Sørensen Kirud
Birk Flaa Karlsen
Theo Tveråen Nilsen
Frøya Sofie Hem
Emil Kvernmo Røysland
Tyra Dahlsrud Holm
Sonja Louise Solli
William Liverød Barstad
Theodor Himberg
Ella Vedvik Krekling
William Liverød Barstad
Johannes Urianstad Andersen
Jesper Farmen
Sunniva Grinden

Vigde
Karin Skau Hansen og Espen Tangen

Thea Kaupang Aspaas og 
Daniel Christiansen

Iselin Evensen og 
Jon Petter Bergman Nilsen

Kristine Finkenhagen og Stian Nadeem

Ingeborg Eileen Pedersen og 
Eivind Ludvigsen Dobakk

Døde
Åge Johnny Seland
Britt Marian Hannevold
Sunniva Thrane
Åse Lundquist
Kari Skaara
Diane Josephine Elliott Thoresen
Tore Sørensen
Bjørn Jensen
Henrik Karstad
Hans Geir Guren
Harry Andreas Elvsåshagen
Gunnar Andersen
Helge Nilsen
Alfhild Hem
Anneliese Irmgard Hoffman Helland
Aslaug Bjønnes
Ruth Anundsen
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Min salme  

Jeg har vokst opp i et kristent hjem fullt 
av sang og musikk, og jeg har sunget så 
lenge jeg kan huske. Sang har alltid vært 
en del av meg og mitt liv. Gud har vært 
en jeg alltid har kunnet henvende meg til 
og snakket med i situasjoner i livet, der 
jeg har trengt han for å finne trygghet 
og svar. Men da jeg mistet mammaen 
min i sykdom da jeg selv akkurat hadde 
blitt mor for første gang, ble jeg frustrert 
og sint og slet med å finne mening med 
situasjonen. Jeg skled lenger og lenger 
vekk fra Gud og sangen, som alltid 
hadde gitt meg mening. 

Det var i denne perioden jeg hørte 
denne sangen for første gang, men det 
skulle gå mange år før ordene i sangen 
skulle gi meg en personlig mening. 
Etter å ha meldt meg på prosjektkoret i 
kirken, var jeg så heldig å bli spurt om 
jeg kunne synge på en gudstjeneste. 
Jeg kunne selv velge sang og valget falt 
på denne. Men da jeg stod der og sang 
denne sangen, kom ordene til meg og 
jeg følte at sangen ble som et personlig 
vitnesbyrd. Jeg fikk dele budskapet i 
sangen med mennesker som møtte meg 
med varme og smil. Så denne sangen 
føler jeg var en beskjed fra Gud om å 
komme hjem igjen, finne hans trygghet, 

og at han gav meg gaven av sang slik 
at jeg kan formidle hans budskap om 
at han alltid er der og venter på at vi 
skal komme hjem hvis vi mister vår vei. 
Derfor er denne sangen av en stor 
betydning for meg, og en sang jeg så 
gjerne synger igjen og igjen.

Av Therese Lindhjem Martinsen
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Thinking back when we first met
I remember what you said
You said you’d never leave me
I let go of your hand
Built my castle in the sand
But now I’m reachin’ out again
And I’m not letting go
Till you

Hold me
Mold me
Sometimes I feel so all alone
See I gotta find my way back home
So why don’t you
Shape me
Make me
Wash me whiter than the snow
I gotta find my way
Back home

Master, upon my knees I pray
I just want to be the clay
Put your arms around me
Place my life in your hands
Lord, I know I’m just a man
I know you understand
This time I’m not letting go
Till you

Anoint me
Appoint me
Sometimes I feel so alone
See, I gotta find my way back home
So, why don’t you
Chastise me
Baptize me
Wash me whiter than the snow
I gotta find my way

Cause I’m lost and alone
I’ve been wandering
Long enough to know
Humbly I search for you
And I’m not gonna rest
Till you

Choose me
Use me
Sometimes I feel so alone
I’m on my way back home

So why don’t you
Direct me
Bless me
Wash me whiter then the snow
I’m on my way
Back home

Home av Brian McKnight
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Advent kan oppleves som et vente-
værelse før jul, men ordet advent 
kommer ikke, som man kanskje skulle 
tro, av ordet vente, men av det latinske 
adventus Redemptoris eller adventus 
Domini – Frelseren, eller Herrens komme. 
Derfor har også flere av adventsalmene 
Jesu komme som tema - Folkefrelsar til 
oss kom; Rydd vei for Herrens komme; 

Kom, konge, kom i morgenglans; m.fl. 
Advent, komme, blir brukt med tre 
forskjellige betydninger: Jesu komme 
til jorden i Betlehem, Jesu innkomst i 
hjertene til hver den som tror på ham og 
Jesu gjenkomst for å gjøre alle ting nye. 

Av Øystein Evensen

Ord og uttrykk

Enten du går jevnlig i kirken eller ei tror 
jeg det fortsatt er mange som vil si seg 
enig med meg i at jula ikke er helt 
komplett uten kirken og gudstjenesten. 
Også for folket i bygda som glemte at 
det var jul så var ikke julen der før kirke-
klokkene ringte den inn. Pynt, god mat 
og omtenksomme gaver skaper jule-
stemning, men det er liksom en dimen-
sjon som mangler uten juleevangeliet og 
julesalmene. I de senere årene hvor det 
dessverre har vært begrensinger i hvor 
mange som kunne samles på julaften så 

håper jeg at juleevangeliet er blitt lest 
og salmene sunget i mange hjem, 
men det er noe særegent ved å kunne 
fylle kirkene og feire frelserens komme 
sammen. I år tror jeg vi kan være trygge 
på at det ikke blir noen begrensninger, 
og enten du har fått med deg juleguds-
tjenesten de siste åra eller ikke så er du 
hjertelig velkommen i år, og alle år som 
kommer. Til jul og året rundt. Det er rom 
for deg i kirken, og du er ønsket! 

Av Øystein Evensen

Åpent i julen igjen 

Advent

«… akkurat da ringte kirkeklokkene. Og så var det jul.»
Alf Prøysen – Den vesle bygda som glømte at det var jul.
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Espen startet som ny kirketjener 
1. august. Kan du si litt om deg selv?
Jeg ble født i Asker, men flyttet til Larvik 
da jeg var fem år. Det var barndoms-
hjemmet til mora mi i Oterøyveien. Jeg 
er tredje generasjon som bor der nå. 

Interessen min er prosjekter. Jeg har 
stadig et prosjekt, fra oppussing til å lage 
vin fra druer. 

Hva var det som fikk deg til å bli kirke-
tjener?
Det var en venn som sendte meg 
stillingsannonsen, og jeg syns det passet 
meg veldig godt.

Du har vært her i tre måneder nå. 
Hvordan har det vært så langt?
Jeg syns det har vært veldig fint. Det har 
vært gøy å bli kjent med oppgavene og 
menneskene her, både de ansatte og 
andre engasjerte. De har vært imøte-
kommende og åpne. Og det har vært 
veldig gøy å bli kjent med kirken. Mange 
spennende rom.

Og litt labyrint?
Det var det altså. Har gått meg vill.
 
Er det noe du ser frem til som du ikke 
har vært gjennom ennå?
Det går rykter om at jul er en viktig høy-
tid i kirkelig øyemed. Det går også rykter 
om at det er en mer hektisk tid. Det blir 
spennende som kirketjener. Jeg gleder 
meg også til ny organist.

Ny kirketjener i Østre Halsen Espen Gjermundbo

Første desember starter Liudmila 
Savchenko som ny organist i Østre 
Halsen. Presentasjon kommer i neste 
nummer. Vi ønsker Liudmila velkommen 
til våre menigheter! 

Ny organist i Østre Halsen
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Kirkevalget 2023

Til neste år er det igjen kirkevalg med 
valg av menighetsråd, bispedømmeråd 
og kirkemøte. Den norske kirke er en 
demokratisk kirke og trenger aktive 
medlemmer som vil være med på å ta 
et ansvar for å påvirke utviklingen i din 
lokale menighet og bispedømme. Kirken 
er et mangfoldig fellesskap hvor ulike 
meninger og ulikheter gjør fellesskapet 
rikere.

Menighetsrådet vil på nyåret nedsette en 
nominasjonskomite som skal forespørre 
personer som vil stille til valg i menig-
hetsrådet for perioden 2023-27. Valget 
finner sted 10. og 11. september. Valget 
er et offentlig valg med de plikter og 
rettigheter det fører med seg.

Hva vil det si å være med i et menig-
hetsråd? 
Menighetsrådet bestemmer hva menig-

heten skal jobbe med. Rådet er blant 
annet involvert i utformingen av guds-
tjeneste, konfirmantundervisning og 
tilbud for ulike aldersgrupper i menig-
heten. De bestemmer og fordeler midler 
til ulike tiltak og er ansvarlig for den 
økonomiske drift av menighetsrådet. Det 
overordnede er imidlertid formidling av 
kristne verdier og det kristne budskapet.

Har du lyst til å:
- Bruke dine talenter
- Få nye relasjoner i nærmiljøet
- Jobbe sammen med andre - for andre
- Være med på å formidle kristen tro
- Dele og diskutere dine standpunkt  
 med andre
- Sørge for et trygt og godt fritidstilbud  
 for barn og unge
- Legge til rette for at kirken er åpen  
 for alle
- Gjøre lokalmiljøet ditt bedre

Dersom du kan tenke deg å stille som 
kandidat til menighetsrådet på Østre 
Halsen så ta kontakt med leder Elisabeth 
Irgens Hokstad eller andre i menighets-
rådet der. 

Tjølling og Østre Halsen menighetsråd 
har  i denne perioden bestått av 6 valgte 
personer pluss soknepresten. Dersom 
du er engasjert og kan tenke deg å stille 
som kandidat til valget i 2023, så er det 
bare å ta kontakt med noen av oss i 
menighetsrådene.

Av Clas Huseby, 
leder av menighetsrådet i Tjølling.
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Finn fem feil!Finn fem feil!
Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. 
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet 
til høyre? Tegning: Asbjørn Tønnesen

  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNASBARNAS

Gud kaller 

på Samuel

Salme 37,5: Legg din vei i Herrens 

hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Jeg er viktig for Gud!

1
2022

Side 12: 
Den syke ved Betesda

Supersetning

Bibelskatt

BARNASBARNAS

Samuel salver David

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.Gud kjenner meg.

2
2022

Side 12: 
David og Goliat

Supersetning

Bibelskatt

BARNAS

Sakkeus

Matteus 6,33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
Jesus er vennen min

3
2022

Side 12: 
Påsken innstiftes

Supersetning
Bibelskatt

BARNAS
BARNASJesus vasker 

disiplenes føtter

Matteus 6,33: For så høyt har Gud elsket 

verden at han ga sin Sønn, den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, ikke 

skal gå fortapt, men ha evig liv.

Jesus elsker meg

4
2022

Side 12: Jesus viser seg 
for disiplene

SupersetningBibelskatt

BARNASBARNAS
Navnet på ti navn og ord fra juleevangeliet 
er gjemt inni rutenettet under. Navnene står 
bortover og nedover. Finner du alle? 

Finn 10 navn og ord Finn 10 navn og ord 
fra julefortellingenfra julefortellingen

Å F J O D E L I J A

U B E T L E H E M Q

M E S S I A S N A A

U L U I G U G G R U

J O S E F F J E I G

O L P Å S W E L A U

N A S A R E T X Ø S

S M A K K I E P I T

K Y I L L I R A P U

I K R Y B B E M Ø S

Fargelegg!Fargelegg!
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Tjølling menighet

Gudstjenester i Tjølling
Alle gudstjenestene finner sted i Tjølling kirke. Endringer kan forekomme, så følg 
med i kirkelisten i Østlands-Posten hver fredag, og menighetens facebook-side for 
oppdatert informasjon. De søndagene det ikke er gudstjeneste i Tjølling, anbefaler vi 
å gå på gudstjeneste i Østre Halsen kirke.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 4.desember kl.18.00
2.søndag i advent

Lysmesse med konfirmantene.

Søndag 11.desember kl.11.00
3. søndag i advent

Familiegudstjeneste. Mini- BiTs synger.

Søndag 18.desember kl.11.00
4.søndag i advent

«Vi synger jula inn». BiTs, Prosjekt- gospelkor 
og band deltar.

Lørdag 24.desember, julaften.
Kl.13.00, 14.30 og 16.00

Familiegudstjenester

Søndag 25.desember kl. 12.00
1.juledag

Høytidsgudstjeneste. Nattverd 

Søndag 8.januar kl.11.00
Kristi åpenbaringsdag

Gudstjeneste med dåp. Nattverd.

Søndag 15.januar kl.11.00
2. søndag i åpenbaringstiden

Familiegudstjeneste. BiTs synger. 
Helt førsteklasses.

Søndag 22.januar kl. 11.00
3.søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste med mulighet for dåp.

Søndag 5.februar kl.11.00
Såmannssøndag

Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 12.februar kl.11.00
Kristi forklarelsesdag

Karnevalgudstjeneste. Mini BiTs synger.

Søndag 19.februar kl.11.00
Fastelavnssøndag

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd.

Søndag 5.mars kl.11 Sportskapellet
2.søndag i fastetiden

Tjølling menighet har tjenesten på Sportskapellet.

Søndag 5.mars kl.18.00
2.søndag i fastetiden

Musikkgudstjeneste med nattverd.

Søndag 12.mars kl.11.00
3.søndag i fastetiden.

Gudstjeneste med mulighet for dåp. Nattverd

Søndag 19.mars kl.11.00
4.søndag i fastetiden.

Familiegudstjeneste. Tårnagenter. BiTs synger.
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Tjølling menighet

Bildekavalkade

6. oktober fikk vi høre nydelig sang og musikk i kirken ved disse 
damene. Fra venstre: Therese Lindhjem Martinsen, Lovise Bredvei Aakre, Eline Trollsås og Anastasiya Bazhenova.

Henrik Guii-Larsen delte tanker om felles-

skap på inspirasjonskvelden.

Fredag 30. september var det nær-

mere 40 personer samlet til inspi-

rasjonskveld på menighetssenteret. 

Kirketjener Ina Furustad sørget for 

god stemning med lek.

Fredag 4. november var det basar på menighets-senteret. Det ble en fin begivenhet og mange møtte opp. Det ble noen hyggelige timer med loddsalg, salg av mat og barnekorene sang.

Tjølling sangforening deltok med flott sang i gudstjenesten på allehelgensdag.
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Siste nytt om misjonsprosjektet

Ble den nye biskopen lurt av misjonæren?
Det var i hvert fall slik Chanda, den nyvalgte 
biskopen i Den evangelisk-lutherske kirke i Thailand 
(ELCT), ordla seg i et intervju for en stund tilbake 
– riktig nok med et glimt i øyet. Misjonæren som 
«lurte» ham var Dag Johannessen, som sammen 
kona Solveig har vært misjonærer i Thailand i over 
20 år. Dag hadde nemlig lenge snakket fint om 
Immanuel kirke, som ligger i et av de fattigste
områdene i Bangkok. Så da Dag spurte Chanda 
om å begynne å jobbe der, turte han ikke si nei til 
oppgaven.

Chanda likte ikke det han så da han begynte å 
jobbe som prest i menigheten. Folk var dårlig 
kledd, de snakket et stygt språk, og det var ikke 
noe system der, syntes han. Men gradvis begynte 
han å trives, og etter hvert ble han svært glad i 
menneskene der. I dag takker han Gud for at han 
forandret hjertet hans, og for at han ble «lurt» av 
misjonæren Dag. Chanda jobbet 16 år i Immanuel 
kirke, bare avbrutt av et studieopphold i Hong 
Kong hvor han tok en master i teologi. I dag er 
Chanda 41 år gammel, og gift med Prane. De har 
én sønn sammen.

Det er mange utfordringer i ELCT. Som biskop er 
det ingen lett oppgave han tar fatt på. Men 
Chanda har masse pågangsmot, et engasjert kirke-
styre og flere partnere, inkludert NMS, som ønsker 
å støtte ham og kirken. 

Hverdagen i Thailand er endelig på vei tilbake mot 
en slags normalitet. Arbeidet vårt kan nå stort 
sett fortsette som før. Vi gleder oss stort over at 

Lovsangshjemmet har åpnet opp etter å ha vært 
stengt i over ett år. Under pandemien støttet 
Lovsangshjemmet familier som hadde det vanskelig 
– både familier med barn i barnehagen og familier 
i nabolaget, ved å dele ut ris, tørrmat, melk og 
andre nødvendige ting. Barnehagebarn kunne 
også låne med seg leker og undervisningsmateriell, 
og lærerne holdt kontakt med familiene på telefon.

Autos historie
Auto er 3 år gammel og har gått 
på Lovsangshjemmet siden han var 
baby. Han har tre søsken. Faren er 
motorsykkeltaxisjåfør og moren er 
hjemmeværende. Under pandemi-
en var det mange restriksjoner, og 
folk ble rådet til å jobbe hjemme-
fra. Dermed mistet Autos far det 
meste av inntekten. De ansatte på 
Lovsangshjemmet hørte dette, kontaktet familien 
og tilbød hjelp. Hver måned i en periode hvor faren 
knapt hadde inntekt, kom de jevnlig til barnehagen 
for å hente melkepulver, snacks, tørrmat og bleier. 
Lovsangshjemmet støttet familien i 6 måneder. 
Etter det fikk faren en stabil inntekt igjen.

Vi gleder oss over at lørdagsklubbene og Barnas 
kirke har startet opp igjen, og at barna igjen 
fyller kirkene våre på lørdager. Alle menighetene 
i ELCT har nå søndagsgudstjenester som normalt. 
Prosjektet «Sterke og trygge familier» har kommet 
godt i gang. I vår ble det arrangert et tredagers 
«Keep families together»-seminar i Bangkok for 
diakoniarbeidere og kirkemedarbeidere. I slutten av 
august ble det arrangert et todagers seminar om 
forebygging av menneskehandel i Nan i Nord-
Thailand. Der jobber vi med folkegruppen Lua, en 
utsatt gruppe som bor i små landsbyer i fjellene.
Vi håper at ved å utruste våre kirkemedarbeidere 
der, så kan de støtte og veilede familier i sitt 
nabolag og på den måten forebygge at menneske-
handel skjer.

Thailand 
NYHETSBREV 2/22

Chanda er nyvalgt biskop i NMS’ samarbeidskirke i 
Thailand. I et intervju forteller han om hvordan han, 
for en del år siden, fikk jobben som prest i Imma-
nuel kirke i Bangkok. Foto: Anna Peltonen, Felm

Ble den nye biskopen lurt av misjonæren?
Det var i hvert fall slik Chanda, den nyvalgte biskopen i Den evangelisk-lutherske 
kirke i Thailand (ELCT), ordla seg i et intervju for en stund tilbake – riktig nok 
med et glimt i øyet. Misjonæren som «lurte» ham var Dag Johannessen, som 
sammen kona Solveig har vært misjonærer i Thailand i over 20 år. Dag hadde 
nemlig lenge snakket fint om Immanuel kirke, som ligger i et av de fattigste 
områdene i Bangkok. Så da Dag spurte Chanda om å begynne å jobbe der, 
turte han ikke si nei til oppgaven.

Chanda likte ikke det han så da han begynte å jobbe som prest i menigheten. 
Folk var dårlig kledd, de snakket et stygt språk, og det var ikke noe system der, 
syntes han. Men gradvis begynte han å trives, og etter hvert ble han svært glad 
i menneskene der. I dag takker han Gud for at han forandret hjertet hans, og 
for at han ble «lurt» av misjonæren Dag. Chanda jobbet 16 år i Immanuel kirke, 
bare avbrutt av et studieopphold i Hong Kong hvor han tok en master i teologi. 
I dag er Chanda 41 år gammel, og gift med Prane. De har én sønn sammen.

Det er mange utfordringer i ELCT. Som biskop er det ingen lett oppgave han 
tar fatt på. Men Chanda har masse pågangsmot, et engasjert kirkestyre og flere 

partnere, inkludert NMS, som ønsker å støtte ham og kirken. 
 

Hverdagen i Thailand er endelig på vei tilbake mot en slags normalitet. Arbeidet 
vårt kan nå stort sett fortsette som før. Vi gleder oss stort over at Lovsangs-

hjemmet har åpnet opp etter å ha vært stengt i over ett år. Under pandemien 
støttet Lovsangshjemmet familier som hadde det vanskelig – både familier 

med barn i barnehagen og familier i nabolaget, ved å dele ut ris, tørrmat, melk 
og andre nødvendige ting. Barnehagebarn kunne også låne med seg leker og 
undervisningsmateriell, og lærerne holdt kontakt med familiene på telefon.

På neste side kan du bli bedre kjent 
med 3 år gamle Auto, som har gått på 
Lovsangshjemmet siden han var baby.

FIKK HJELP: Autos familie fikk det 
tøft under pandemien. Da tilbød 
Lovsangshjemmet hjelp.  
Illustrasjonsfoto

Autos historie
Auto er 3 år gammel og har 
gått på Lovsangshjemmet 
siden han var baby. Han har 
tre søsken. Faren er motor-
sykkeltaxisjåfør og moren 
er hjemmeværende. Under 
pandemien var det mange 
restriksjoner, og folk ble 
rådet til å jobbe hjemmefra. 
Dermed mistet Autos far 
det meste av inntekten. De 
ansatte på Lovsangshjemmet 
hørte dette, kontaktet  
familien og tilbød hjelp. 
Hver måned i en periode 
hvor faren knapt hadde 
inntekt, kom de jevnlig til 
barnehagen for å hente 

melkepulver, snacks, tørrmat og bleier. Lovsangshjemmet 
støttet familien i 6 måneder. Etter det fikk faren en 
stabil inntekt igjen.

Vi gleder oss over at lørdagsklubbene og Barnas kirke 
har startet opp igjen, og at barna igjen fyller kirkene 
våre på lørdager. Alle menighetene i ELCT har nå  
søndagsgudstjenester som normalt. Prosjektet «Sterke 
og trygge familier» har kommet godt i gang. I vår ble 
det arrangert et tredagers «Keep families together»- 
seminar i Bangkok for diakoniarbeidere og kirke- 
medarbeidere. I slutten av august ble det arrangert et 
todagers seminar om forebygging av menneskehandel i 
Nan i Nord-Thailand. Der jobber vi med folkegruppen 
Lua, en utsatt gruppe som bor i små landsbyer i fjellene. 
Vi håper at ved å utruste våre kirkemedarbeidere der, 
så kan de støtte og veilede familier i sitt nabolag og 
på den måten forebygge at menneskehandel skjer.

Digital infosending for frivillige,  
«Menighet spesial»,  
torsdag 6. oktober  

klokken 20.00. 
 

nms.no/infosendinger

Årets julehefte, 
«I de dager».  

Kjøp på  
nmsjulehefte.no

Les mer om Thailand:
nms.no/finndinmenighet

Tidligere nyhetsbrev:
nms.no/nyhetsbrev

Bli med i Facebook-gruppen 

«NMS menighet»
Anne Storstein Haug 
 
Misjonær, Thailand

Gudstjenesteressurs 
for barn og unge 

med fokus på 

misjon!

nmsu.no/delegudstjeneste

vimeo.com/misjonsselskap

Her kan du se en flott  
takkevideo – perfekt som 

kollektvideo i menigheten!

29. NOVEMBER 
Feir givergleden hele  

NOVEMBER 
 

FØLG MED PÅ 

NMS.NO/GIVINGTUESDAY
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Tjølling menighet

Dette året har vært et jubileumsår for 
Tjølling Normisjon og Løve Bedehus. 
Forening og bedehus er hundre år, og 
dette har vært markert på forskjellige 
måter. Egentlig er foreningen godt over 
hundre år siden Indremisjonen i Tjølling 
blei stifta alt i 1905.

Det var modige menn og kvinner som i 
1922 bygde bedehuset i Sandtraåsen. 
Huset blei innvidd i september for 
hundre år siden, og var alt fra begyn-
nelsen et viktig samlingssted for kristent 
arbeid i bygda. Både Indremisjonen og 
Kinamisjonen hadde sine møter i bede-
huset, og foreningene arbeidet godt 
sammen.

I de gamle protokollene kan vi lese at det 
kostet nesten 20 000 kroner å få bygd 
«Fredens hjem» som bedehuset blei kalt. 
Det var mange penger den gangen, men 
gjelda minka etter hvert. Trofaste givere 

så verdien i dette arbeidet, og hadde syn 
for sak.

Helt fra begynnelsen av kan vi lese om 
et rikt arbeid. Årsberetningene opp 
gjennom åra kan fortelle om barne-
arbeid og ungdomsarbeid ved siden av 
de tradisjonelle møtesamlingene. Sang 
og musikk har til alle tider vært noe av 
bedehusets identitet. Ja, vi kjenner til at 
før bedehuset blei bygd, så var det tre 
musikkforeninger knytta til området. 
Løve musikkforening starta opp alt i 
1912.  Seinere har det vært sang- og 
musikktilbud for barn og unge.

Når det gjelder bedehusvirksomheten, 
så er frivillig arbeid et varemerke. I disse 
hundre åra har det aldri vært lønnede 
arbeidere ved Løve Bedehus. Ledelsen 
har bestått av menn og kvinner som  
gjennom mange tiår har brukt tid og 
krefter på arbeid knytta til virksomheten. 

Jubileum for Tjølling Normisjon og Løve Bedehus
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Og her må vi ikke glemme alt det  
praktiske arbeidet som hører med. Huset 
skal vedlikeholdes og uteområdene 
holdes i stand. Og hvordan hadde det 
vært uten trofaste kvinner i kjøkken-
tjenesten? Ja, for kaffe og mat hører 
med. Praten rundt bordene var og er en 
viktig del  av det sosiale fellesskapet og 
hører med til «bedehuskulturen».

Forkynnelsen av Guds ord er det 
viktigste, og helt fra begynnelsen av var 
målsettingen klar: Bedehuset måtte bare 
brukes til Guds ords forkynnelse, og 
virksomheten måtte være i samsvar med 
den evangelisk lutherske bekjennelse. 

Ingen ting måtte stride mot Guds ord og 
kristelig sømmelighet.

I forbindelse med jubileet er det blitt gitt 
ut et lite hefte med historisk oversikt 
med glimt fra arbeidet opp gjennom åra.  
Det stilles spørsmål om virksomheten 
nå står foran et «preludium» eller  et 
«postludium». Bedehuset har yngre 
krefter med visjoner og vilje til å holde 
virksomheten i gang. Og det er et stort 
ønske at Løve Bedehus skal være en 
«bauta» i Tjølling  som samler mye folk i 
tida framover.

Av Helge Øvretveit

Kristina Pinder Unhjem kommer og viser 
en enkel måte å lage julekrans på.
Hun har også med seg smaksprøver på 
sin fantastiske pepper jelly. Oppskriften 
har hun tatt med seg fra Bahamas hvor 
hun og mannen kommer ifra. Nå bor de 
på Tjøllingvollen sammen med sine to 
sønner. Kristina har med seg julepyntede 
glass med den deilige jellyèn som passer 
godt oppå alle slag oster, kjøttretter og 
mye annet. En fin julegave til den som 
har alt.
Vi vil også ha en utlodning av blant 
annet kransen som Kristina lager.
Vi håper mange finner veien til menig-
hetssenteret denne formiddagen.
Det blir servert julegrøt, kaffe og kake.
Hyggelig sang og musikk!

De neste samlingene for Åpent hus er:
14. februar, 14. mars, 18. april, 23. mai 
og 20. juni.

Åpent hus 13.desember klokka 11.00
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Vi i staben har forståelig nok fått en del 
spørsmål om hva som skal gjøres i kirken 
for tiden. 
Kirkelig fellesråd har engasjert Tønsberg 
glassliperi som vil stå for arbeidet med 
renovering. Et firma som for øvrig får 
skryt i fagmiljøet sitt for å være veldig 
gode på det de gjør og har hatt flere 
oppdrag i andre kirker.

Arbeidet startet med de 3 nederste 
vinduene på høyre side av kirken. De skal 
gjøre seg ferdig der før stillasene flyttes 
og de går løs på vinduer på venstre side.
Vinduene skal renoveres ute og inne. 
Det vil si at sprosser blir pusset ned og 
malt opp. Her har riksantikvaren vært 
på besøk og brukt timer på å finne rett 
fargenyansen. 
I fuger vil løst, sprukket og inntørket kitt 
fjernes og linoljekitt legges der det er 
behov. Glass som er knust vil bli byttet ut 
og erstattes med glass i tilsvarende 
kvalitet. På varevinduene skal også ytter-
rammer og hengsler justeres slik at de 
blir mer brukervennlig enn de er i dag.

Arbeidet innvendig er ment ferdigstilt til 
advent, men om nødvendig blir stillasene 
inne fjernet og arbeidet ferdigstilles på 
nyåret. Ute er de mer væravhengig og vil 
derfor ikke bli ferdig før til våren.

Av Ina Furustad, kirketjener

Renovering av vinduer i Tjølling kirke
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Søndag 23. oktober var det nærmest full 
kirke i Tjølling. 4-åringene i menigheten 
var spesielt invitert for å få bok, barne-
koret Mini-BiTs sang, konfirmantene var 
der, og mange andre! Det var en variert 
gudstjeneste spesielt tilrettelagt for de 
yngre. 

Familiegudstjeneste med utdeling av 4-års bok

Flotte 4-åringer med boka si.

Barnekoret Mini-BiTs bidrar med fin sang og god 
stemning.

På julaften inviterer vi barn og unge 
i skolealder til å være med å delta på 
gudstjenesten kl. 13.00. Både gutter og 
jenter er velkomne! 

Prosjektkor
Vi møtes til øvelse tirsdag 20. desember 
kl. 17.45, hvor vi øver på to-tre (kjente) 
julesanger. På julaften møtes vi kl. 12.30 
og synger gjennom en gang i sakristiet 
(bak alteret i kirken).

Julespill
Julespillet vårt heter «Til glede for hele 

folket». Der er det roller for alle som har 
lyst til å være med, og det er kun 
fortelleren som har replikker. Vi skal ha 
to øvelser; det er torsdag 15. desember 
kl. 17.30 til 18.30 og tirsdag 20. desem-
ber kl. 17.00. (Alle som skal være med 
må komme på begge øvelsene.)
 
Av hensyn til planlegging ber vi om 
en påmelding innen 10. desember til 
Anne Marit Ådland (99392702 / 
anne.marit.adland@larvik.kirken.no).

Julespill og prosjektkor for barn på julaften
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Tjølling menighet

Aktiviteter for barn og unge i Tjølling

Babysang
Hver torsdag kl. 11.00 er det babysang 
på menighetssenteret. 
Det er for babyer under ett år sammen 
med en voksen. 

Selve sangstunden varer i omtrent 25 
minutter, og vi synger med den stemmen 
vi har! Etter sangstund spiser vi sammen; 
det er påsmurte skiver, kaffe/te og vafler. 

Babysang er veldig hyggelig og sosialt 
for både baby og voksen. Stort sett 
følger vi skoleåret, og har fri i skolens 
ferier. Dersom du ønsker å bli med, så 
søk gjerne opp vår gruppe på facebook: 
Babysang – Tjølling menighet. 
 

Legoklubben
Legoklubben møtes onsdager i oddetall-
suker og er fra kl.18.00-19.15. Vi be-
gynner hver gang med en kort samling, 
deretter bygger vi lego enten utfra en 
bibelfortelling eller en høytid vi markerer 
og noen ganger bygger vi fritt. Vi avslut-
ter kvelden med kveldsmat.

Mini-BiTs
Mini-BiTs er et kor for gutter og jenter fra 
fire til seks år, til og med 1. klassinger. 
Vi synger sammen og har pause med 
frukt og lek. Vi øver annenhver onsdag 
fra kl. 17.30 til 18.30. Alle barn må ha 
med en voksen, og hver øvelse avsluttes 
med å framføre et par sanger for dem. 

BiTs
BiTs er et barnegospel-kor for gutter og 
jenter fra 2. til 7. klasse. 
Vi øver tirsdager fra kl. 17.30 til 18.45. 
På øvelsene våre synger vi, hører en 
andakt og har pause med frukt og lek. 
Vi deltar på gudstjenester og har egen 
vår-konsert i mai. 
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Familiesøndagskolen
Familiesøndagsskolen er et fellesskap og 
møtepunkt for hele familien. Vi møtes ca. 
en gang i måneden utendørs og stedene vi 
drar til kan variere fra gang til gang. Tids-
rammen er fra kl.13.30-15.30. Innholdet 
på familiesøndagsskolen er at vi går vi en 
tur fra avtalt sted, spiser/griller, leker og 
har en enkel samling. 

For mer informasjon om tidspunkt og sted 
vi møtes se «familiesøndagsskolen i Tjøl-
ling» på facebook

Aktivitetene, med unntak av familie-
søndagsskolen, finner sted på Tjølling 
menighetssenter, i Håkestadveien 1 
(gamle «Tjodalyng»). 

For påmelding og spørsmål kontakt 
menighetspedagog Anne Marit Ådland 
eller sokneprest Knut Ole Hol 
(se kontaktinformasjon på side 2)

Tårnagenthelg 
Lørdag 18. og søndag 
19. mars inviteres 3. 
klassinger til Tårnagent-
helg i kirken. 
Tårnagentene undersøker ting og løser 
mysterier i kirken. Her får de utforske 
hele kirkebygget, også kirketårnet. Vi er 
sammen på lørdag, før vi møtes igjen til 
gudstjeneste og nye oppdrag på guds-
tjenesten på søndag. 
Alle døpte født i årskullet det gjelder får 
invitasjon i posten når det nærmer seg. Ta 
kontakt dersom barnet ditt ikke er med-
lem, men ønsker invitasjon. Alle er hjertelig 
velkomne!

Breddetiltak våren 2023

Helt førsteklasses! 
Søndag 15. januar deler vi ut bok til 1. 
klassingene i menigheten på gudstjeneste 
kl. 11.00. 
I etterkant er det mulig å bli med på fire 
kveldssamlinger, noe som pleier å være 
veldig hyggelig! 
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Østre Halsen menighet

Gudstjenester i Østre Halsen
Alle gudstjenestene finner sted i Østre Halsen kirke. Endringer kan forekomme, så 
følg med i kirkelisten i Østlands-Posten hver fredag, og på menighetens facebook-
side for oppdatert informasjon. De søndagene det ikke er gudstjeneste i Østre 
Halsen, anbefaler vi å gå på gudstjeneste i Tjølling kirke.

Dag/tid Annen informasjon

Søndag 27. november, kl. 17
1. søndag i advent

Speidergudstjeneste 
etterfulgt av julegrantenning kl. 18

Søndag 11. desember kl.18.00
3. søndag i advent

Konfirmantenes lysmesse

Søndag 18.desember kl.11.00
4.søndag i advent

Gudstjeneste med dåp

Lørdag 24. desember, julaften.
Kl.14.30 og 16.00

Julaftengudstjeneste

Søndag 25. desember kl. 12.00
Juledag

Høytidsgudstjeneste.  

Lørdag 31. desember, kl 16.00
Nyttårsaften

Minnegudstjeneste

Søndag 8. januar, kl 11
Kristi åpenbaringsdag

Gudstjeneste 

Søndag 15. januar, kl 11
2. søndag i åpenbaringstiden

Gudstjeneste

Søndag 29. januar, kl 18
4. søndag i åpenbaringstiden

Taizégudstjeneste

Søndag 5. februar kl. 11
Såmannssøndagen

Gudstjeneste

Søndag 12. februar, kl 11
Kristi forklarelsesdag

Gudstjeneste

Søndag 26. februar, kl 18
1. søndag i fastetiden

Kveldsgudstjeneste

Søndag 12. mars, kl 11
3. søndag i fastetiden

Gudstjeneste

Søndag 19. mars, kl 18
3. søndag i fastetiden

Kveldsgudstjeneste

Søndag 26. mars, kl 11
Maria budskapsdag

Jubileumsgudstjeneste
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Østre Halsen KFUK/KFUM-Speidere

Helgen 23.-25. september var vi på tur til 
Skautvedt som ligger på vestsiden av 
Farrisvannet, ca. 10 km med bil fra 
Larvik. Det blei en fantastisk flott tur. 
Værmeldinga i forkant av turen var heller 
dårlig, men vi fikk likevel et strålende 
vær! Speiderne var veldig greie med 
hverandre og det var kun godt samhold.

På lørdagen var vi på tur til Vardeberget. 
Der er det flott utsiktspunkt 206 m.o.h. 
vest for Farrisvannet. Det var bratt stig-
ning opp til toppen, men innsatsen var 
verdt det. Klarvær og en – som forventet 
– unik utsikt! Vel tilbake på Skautvedt 
roa vi oss ned litt. Seinere var det volley-
ball med lag av voksne og barn/ungdom. 
Det var veldig gøy og mye artig. På 
kvelden tente vi opp bålpanna og varmet 
marshmallows. Det smakte godt! Vi 
hadde god mat på turen. Inne på hytta 
var det spill og moro, fyring i peisen og 
litt godis blei det også. Noen filmer blei 
vist på stort lerret, bl,a, av Pinnochio.

Søndag var det appell/
Scouts Own etter 
frokost. Ute var det 
mange trær med vakre 
høstfarger, men – i 
forhold til tidligere 
år - veldig lite vann i 
bekkene.

I høst har vi jobbet 
med programmet 
«Speiderstigen» som 
omfatter mange sam-
funnsområder og er 
veldig lærerikt. Vi har 
bl.a. vært innom tema-

et Fellesskapet. Det å ha noe felles med 
andre og høre sammen med. Ikke bli 
stående alene. Utenforskap er noe 
er noe av det verste som kan skje et 
menneske. Vi fikk en god samtale om 
fellesskap og alle var enige om å inklu-
dere andre! 19. september hadde vi tur 
til Landveggen nede på Steinsnes og 
der var det fellesskapet som var temaet. 
Ellers var det aldeles flott solnedgang 
over Larviksfjorden. Speiderstigen er et 
aspirantprogram som – når gjennomført 
– kvalifiserer til bronseklaffer på speider-
skjorta! 

Vi har også repetert førstehjelp. Viktig å 
holde ved like. Rense sår, legge bandasje, 
armen i fatle, kjenne til HLR-redning med 
to innblåsinger og tretti kompresjoner 
og f.eks. lage båre ved hjelp av stokker 
og jakker. Fint å vite hva en må gjøre om 
det skjer et uhell.

Foto: Anita S. Gregersen

^̂
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Østre Halsen menighet

Frelsesarmeen har et prosjekt kalt 
CAMEO – Come And Meet Each Other 
– Kom og møt hverandre! Nå oppfordrer 
vi barn/ungdom fra 2. trinn og oppover 

til å komme og møte oss og se om 
Speideren er noe å satse på. Du er 
hjertelig velkommen!

For mer info, kontakt gruppeleder 
Lars-Magnus Johansen på 
mobil 950 69 646.

Til slutt håper vi at 2023 blir et bedre år 
for oss alle!
Ta vare på deg selv og på hverandre!

Østre Halsen KFUK/KFUM-Speidere
Anita Storaker Gregersen
Speiderleder

Søndag 2. oktober var det gudstjeneste 
for små og store i Østre Halsen kirke. 
To barn ble døpt og 4-, 5- og 6-åringene 
fikk kirkebok. Som dere ser av 
bildene fikk vi god hjelp av Sigrid som 
går i 6.klasse underveis. I år var det 
ekstra mange barn som kom for å få 
bok. Vi retter en stor takk til alle som 
kom!

Alle foto: Sølvi Helleren Larsen

Foto: Anita S. Gregersen

Gudstjeneste for små og store.
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Barnetrim 1-5 år
Mandager kl. 17.00-18.00 i Østre Halsen 
skoles gymsal.
Lek og moro, sang og bibelfortelling.
Oppstart: 9. januar
Følg med på Facebooksiden vår: 
«Barnetrimmen Østre Halsen» for 
oppdatert informasjon.Kontaktperson: 
Lars A. Løwe, tlf. 98253326

Halsing 
Halsing er et barnekor fra 3 år og opp-
over i regi av Østre Halsen kirke i Larvik. 
Vi har korøvelse i kirkerommet på 
torsdager fra kl 17.00-17.30. Barna får 
her mulighet til å synge sammen -eller 
synge solo. De får også lære å synge i 
mikrofon, noe de syns er spennende! 
Det er gratis å være med i koret! Kom 
og syng med oss! 
Se oppdatert info i korets Facebook- 
gruppe: HALSING barnekor -Østre  
Halsen kirke.

Juniors
Juniors er en barneklubb 
for barn i 5.-7.klasse. 
Klubben holder til i kirken 
annenhver tirsdag (oddetallsuker) fra 
1330-1600. På klubben spiser vi god 
mat, har Ord for Livet og forskjellige 
aktiviteter. 
Oppstart: 17. januar
Kontakt: Lars A. Løwe tlf. 98253326

Velkommen til spennende aktiviteter for både store og små i 
Østre Halsen menighet!

Speider`n 
Hver mandag kl. 18.00 -19.30  
(endringer kan forekomme)
Stifinnere 3-4 trinn
Vandrere 5-10 trinn
Rovere 16 - 25 år
Vi baserer oss på å være mest ute. 
Vi tar merker og går oppover i grader 
(speiderstigen) hvor barn kan få mer 
ferdigheter og lære om naturen. 
Vi drar på leir og hytteturer.
Kontaktperson: 
Gruppeleder Lars-Magnus Johansen 
tlf. 95069646
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Østre Halsen menighet

Foto: Von/Kirkerådet

Konfirmanter
Mer informasjon kommer på mail/sms.
Kontaktperson: Øystein Evensen, 
tlf. 922 06 150 
Se gjerne kirkens hjemmeside: 
www.kirken.no/larvik 
(velg menighet i menyen til høyre).

Fredrikssons Fabrikk 
Annenhver torsdag i oddetallsuker 
kl. 11.00 - 14.00
Sted: Nede i kirkestua. Her er skaperglede 
og godt fellesskap - Bli med!
Kontaktperson: Berit F. Anvik 
tlf. 948 97 986 

Kirkemiddag
I menighetssalen hver torsdag kl. 16.
Folk i alle aldre er velkomne. Det koster 
kr 50,- for voksne og er gratis for barn.
Påmelding i Facebook-gruppa 
«Kirkemiddag i Østre Halsen kirke» i 
løpet av onsdagen. Velkommen!

Mannsgruppa
Mer informasjon kommer. Følg med på 
kirkens hjemmeside og Facebook-side.
Kontaktperson: Øystein Evensen tlf. 
92206150

Velkommen! 
Hilsen menighetsrådet, ansatte og 
frivillige medarbeidere  
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Takk til våre 
annonsører!

Vi oppfordrer til å 
støtte dem.

Ta kontakt om du 
ønsker annonse i 
menighetsbladet!
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Produktnr. Beskrivelse Antall Enhet Enhetspris Sum

1012 prøve 1,00 stk 1,00 1,00
 

Kundenr.  10292
Fakturadato  22.01.2021
Leveringsdato  22.01.2021
Forsinkelsesrente

 
Ved betaling etter forfall beregnes rente etter
forsinkelsesrenteloven

Faktura
Fakturanummer  15033

Clas Huseby
Huseby
3280 TJODALYNG

Adresse
Arve Stranden Landbruk & Maskinservice
Kjerringvikveien 73
Norge.
3280 Tjodalyng

Telefon
91557390

E-post/nettside
arvestranden@gmail.com

Organisasjonsnr.
969 923 556 MVA

Ekskl. mva  1,00
Mva (25 %)  0,25
Avrunding  -0,25

Forfallsdato  01.02.2021
KID  
Fakturanummer  15033
Vennligst angi fakturanummer ved betaling

Bankkonto  93650545581

Å betale  1,00

Side 1 av 1
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Gratis bedplate
ved kjøp av gravstein

verdi kr 5450,-

Mer enn 300 steiner utstilt
ved hoggeriet i Tjølling

Navnetilføyelser - Oppussing - Oppretting

33 15 64 64
Løveskogen 4,
3280 Tjodalyng

Din lokale steinhogger

Mod. 751
19 900,-
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Vårt ønske er at gravferden blir 
slik familien ønsker det.
www.boebegravelse.no

Tlf. 33 42 07 20 - Vakt hele døgnet

Tom Erik Strøm AS

Tlf: 915 85 742  |  post@tomerikstrom.no



Det er mange truende skyer i horisonten når 
vi feirer jul dette året. Det er mer utrygt i vår 
del av verden enn på lenge, og midt oppe 
i skildringene av krigens redsler, uro for 
økonomien og ekstremværets herjinger skal 
vi igjen høre verdens vakreste fortelling. 

Juleevangeliet skjønnmaler ikke virkelig-
heten. Uroen, fattigdommen og redselen 
får også plass i skildringen av julens under, 
og fortellingen spenner vidt. Her møtes 
himmel og jord, og tiden og evigheten 
krysser hverandre. Her står det lille 
mennesket ansikt til ansikt med den 
ubegripelige, evige Gud. Her møtes 
frykten og gleden.

Midt i vår urolige verden valgte Gud å 
komme til jorden som menneske, for å vise 
sin kjærlighet og for å veve sitt liv sammen 
med vårt. Barnet i krybben var sårbart og 
avhengig av andre, akkurat som vi er det. 
Marias lille gutt skapte ikke frykt, men 
vakte håp og glede midt i det dypeste 
mørke. 

Ord som «Frykt ikke!», «Vær ikke redd!», 
«Vær ikke bekymret!» forekommer 365 
ganger i Bibelen. 

Det var de ordene Maria fikk høre da enge-
len fortalte at hun skulle bli mor til Guds 

sønn. De samme ordene fikk gjeterne 
på Betlehemsmarkene høre der de lå og 
holdt nattevakt over flokken sin. De ble 
overveldet av redsel da det plutselig stod 
en engel foran dem, men han sa: «Frykt 
ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, 
en glede for hele folket: I dag er det født 
dere en frelser i Davids by; han er Messias, 
Herren.»

Det er denne meldingen som gjør barne-
fødselen i Betlehem til noe helt spesielt. 
Det er dette budskapet som gjør juleevan-
geliet til noe mer enn en vakker og rørende 
beretning om en fattigslig fødsel. Det er 
innholdet i denne hilsenen som splitter 
verdenshistorien og vår tidsregning i et 
«før» og et «etter». 

De fleste av oss liker dårlig å bli fortalt hva 
vi skal gjøre, kan ikke fordra å bli komman-
dert. Vi tror at kommandoer begrenser 
oss. Det er ikke slik med befalinger som 
kommer fra Gud. De frigjør oss. De setter 
oss fri til å stige inn i en ny verden. Da ser 
vi at han holder både fortiden, nåtiden og 
framtiden i sine hender. Han viser oss at vi 
aldri er alene.
 
Engelens hilsen åpner våre øyne for Guds 
løfte og inviterer oss til å starte en reise 
fra frykt til tro. Og når vi lar oss bevege 
fra tvilen og frykten til tilliten og troen, 
kommer Kristus til oss slik han kom 
gjennom stengte dører til redde disipler 
den første påskedagen. 

Han fjerner ikke uten videre all uro og 
alle årsaker til frykten, men han sier: 
«Se, jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende.»
 

Jan Otto Myrseth
Biskop

Ikke vær redd!   


