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Tankestrek
Kyrkjekontakten
Kyrkjelydsblad for 
Knarvik sokn - i samarbeid 
med Osterfjorden, Mo og 
Meland sokn

Knarvik kyrkjekontor
Besøksadresse: Lonsvegen 
100, 5914 Isdalstø
Postadresse: Postboks 228, 
5903 Isdalstø
E-post: post.knarvik@kyrkja.no
Felles telefonnr. for kyrkja i 
Alver: 4000 1691.  
Alle kvardagar kl. 10-14.

Opningstid:
Tysdag-fredag kl. 09-15.

Heimeside for Knarvik sokn: 
www.kyrkja.no/knarvik

Alver kyrkjelege fellesråd
Kyrkjeverje: John Fredrik 
Wallace
Leiar i fellesrådet: 
Grethe Lunde

Geir Øy
Sokneprest

go673@kyrkja.no

Torbjørn Sæle 
Spesialprest

ts657@kyrkja.no

Nina Jenny Tresvik Monstad
Trusopplærar

nm853@kyrkja.no

Odd Leif Mjøs
Kantor 

om623@kyrkja.no

Magne Bjørndal
 Seniorprest 

mb578@kyrkja.no

Bjørn Furukawa
 Kyrkjetenar 

bf982@kyrkja.no

Synnøve Bjørndal
Dagleg leiar

sb876@kyrkja.no

Helge Taranrød
Prost

ht759@kirken.no

Kristine Rykkje Hopland
Konfirmantleiar

kh658@kyrkja.no

Av Geir Øy 

Likar du det du les?

Ein gong i året blir ein giro lagt ved Kyrkjekontakten. 
Saman med inntekter frå annonser er gåver eller frivillige 
abonnement grunnlaget for at kyrkjebladet kan kome ut. 

Etter omlegginga for ei tid tilbake, meiner redaksjonen at 
bladet har blitt mykje betre. Det har eit format som gjer 
det lettare å lage gode oppslag. Samarbeid med nabosokna 
om nokre av sidene midt i bladet gir eit større stofftilfang 
enn berre det heilt lokale. Siste nytt er at Radøy sokn med 
kyrkjebladet «Radar» vil gå inn i samarbeidet. Frå neste 
nummer av vil du difor finne saker også frå Radøy på dei 
midtre åtte sidene i bladet. 

Redaksjonen vil lage eit blad som har eit vidt stofftilfang. 
Bladet skal sjølvsagt spegle det som skjer i kyrkjelydane 
våre, og det skal samstundes ha ein allmenn profil. Difor vil 
du ofte finne intervju og reportasjar om saker frå kultur- og 
samfunnsliv. 

Kyrkjekontakten kjem ut i 3300 eksemplar. Det er ikkje ei 
forventning at svært mange eller eit fleirtal betalar for bladet. 
Det kjem trass alt i alle postkassar som fulldistribusjon. For 
å få dekka inn utgiftene til bladet hadde me likevel kome 

Kyrkjekontakten
Redaktør: Gunvor Taule 
Mjanger

Lokal redaksjon
Yvonne Cecilie Jordal og 
Geir Øy

Grafisk design: Simen Søvik

Trykk: Bodoni AS

Sokneråd
Knarvik sokneråd
Leiar: Tove Sneås Skauge

Kontonummer til  
Kyrkjekontakten
3633.67.39882  
Merk gåva med  
«Kyrkjekontakten»

VIPPS: 517310

Framsidebilete:  Ingeborg 
Bjørge Austrheim med so-
nen Oscar på Babysang.
Foto: Geir Øy

veldig langt om berre ein 
av ti brukar giroen som 
ligg ved dette nummeret 
av bladet. Vår oppmoding 
til deg som les, er om du vil 
vere ein av dei som velgjer 
å støtte bladet anten med 
føreslått beløp eller eit anna 
beløp. Det vil vere med å 
sikre at Kyrkjekontakten 
framleis kan kome ut i 
alle postkassar i Knarvik, 
Alversund, Seim og Lygra. 

Eg håpar du vil like det som 
står også i dette bladet. 
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Felles julefeiring
Tekst/ Foto: Geir Øy

Jula er familiehøgtida framfor nokon. Samstundes har felles 
julefeiring stor oppslutnad mange stader. No vil Røde Kors 
i Nordhordland og ein komité under Knarvik sokneråd invi-
tere til felles julefeiring i Knarvik kyrkja. 

- Kva skjer når julekvelden kjem i kyrkja? 

- Siste gudstenesta er ferdig om lag kl. 17. Då er det pynta 
til julemiddag i Kyrkjekjellaren. Dei neste gode tre timane 
inneheld alt som høyrer ein fin julaftan til. Det blir julemid-
dag, dessert og kaker. Det blir gang rundt juletreet, med god 
avstand og utan å halde kvarandre i hendene denne gongen. 
Det blir litt underhaldning og god prat rundt borda, seier 
Borghild Sætre. 

- Kven ser de for dykk vil delta på ei slik felles julefeiring?

- Me veit at det er fleire som kan tenkje seg å feire jul saman 
med andre enn berre familien. For nokon vil dette vere al-
ternativet til å vere åleine på julekvelden. Andre bur åleine 
og kunne ha feira med andre slektningar. Andre igjen er flei-
re i huset, men ønskjer like fullt å delta på ei felles feiring 
denne julaftan, fortel Lars Hjelmtveit. 

Borghild Sætre og Lars Hjelmtveit er to av fem i komiteen som vil lage til felles julefeiring i Knarvik kyrkje.

Dei to fortel at det må kome om lag 30 påmeldingar inklu-
dert alle som er med og hjelper til for at felles julefeiring 
skal bli noko av. 

- Det er ikkje lett å melde seg på om du risikerer å sitje der 
saman med berre fire andre. Det kan bli litt for tett, skyt 
Lars inn.  

Av omsyn til smittevern vil det vere ei øvre grense på om 
lag 50 personar. Knarvik sokneråd har støtta tiltaket med 
ein rund sum. Håpet er vidare at bedrifter vil vere med å 
bidra. Kostnaden for delta er kr 250 for ein vaksen og maks 
600 kroner for ein familie.  

Om du vil melde deg på, eller vil vere med som frivillig på 
felles julefeiring, kan det gjerast ved å sende ein e-post til: 
post.knarvik@kyrkja.no, eller å ringje til Knarvik kyrkje-
kontor på telefonnummer 4000 1691. Informasjon finst 
også på nettsida til Knarvik kyrkje. 

Forutan Borghild og Lars er det tre til med i komtéen. Det 
er Kristine Bleikli, Kjersti Kjenes og Vidar Rydland.
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Alt-mulig-dama i Knarvik kyrkje
Tekst og foto: Geir Øy

Synnøve Bjørndal er ikkje den som snakkar høgast, 
men kanskje merkast det mest når ho er borte frå ar-
beidet på kyrkjekontoret. I fire år har ho vore først se-
kretær, og frå nyttår dagleg leiar. Ho seier med eit smil 
at ho fekk bakoversveis då ho begynte på grunn av alle 
oppgåvene i stillinga, og sveisen har ikkje lagt seg enno.  

- Kva oppgåver ligg til stillinga di? 

- Det er nokså variert. Eg må ha oversikt over alt som 
skjer i kyrkjelyden. Eg tar i mot dei som bestiller dåp 
og vigsel. Eg er kasserar og sekretær for soknerådet. 
I Knarvik kyrkje er det mange konsertar og anna ut-
leige, og det må eg følgje opp. Vidare driv eg med in-
formasjonsarbeid og sørgjer for annonsar og tekst på 
heimeside og facebook. Det siste halve året har eg vore 
dagleg leiar for dei tilsette, utanom prestane, og har 
personaloppfølging for dei, fortel ho. 

Synnøve er no dagleg leiar ved eitt av dei fem kyrkje-
kontora i Alver kyrkjelege fellesråd. Det betyr at ho 
også er med i leiargruppa saman med kyrkjeverje og dei 
andre daglege leiarane.

- Kva likar du best med jobben din?

- Eg likar best når me har prosjekt som ein gjer saman 
med andre, anten tilsette eller frivillige.

- Kva set du pris på med kyrkjelydane du arbeider i?

- Eg likar at det er eit variert gudstenesteliv i dei fire 
kyrkjene våre. Det er ein god plass å bidra både som til-
sett og som frivillig. I Knarvik syns eg det er flott at det 
er så mange konsertar og kulturarrangement. Vidare 
syns eg det er verdifullt å vere ein del av eit fellesskap, 
og eg ønskjer at fleire skal få oppleve same gleda. 

Synnøve er allsidig. Snart er ho framme og deltar i lei-
ing av gudstenesta, og snart er ho bakerst og lagar til 
kyrkjekaffi. Anten det er helg eller kvardag dekkjer ho 
opp der ho ser det er behov. Ho er på mange måtar som 
limet på kyrkjekontoret, som gjer at mykje heng betre 
saman. 

Synnøve Bjørndal er dagleg leiar ved Knarvik kyrkjekontor.  
Ho har eit svært variert arbeid som finn stad både på kvardagar og i helger. 

FAKTA

Namn: Synnøve Bjørndal.
Utdanning: Sosionom.
Stilling: Dagleg leiar i Knarvik sokn
Familie: Gift med Magne, som er prest. Dei har to 
vakse søner. 
Bur: Leilighet i Kvassnesvegen.
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Frå kyrkjebenken
Tekst: Kjell Harald Nedreaas 
Foto: Gunvor Taule Mjanger

– Kva kyrkje tilhøyrer du?

– Ostereidet kyrkje.

– Kor lenge har du vore aktiv i kyrkjelyden?

– Eg har deltatt på gudstenester og andre kyrkjelydsar-
rangement sidan kyrkja var ny i 1988, men har nok vore 
meir aktiv etter at eg flytta heim igjen frå Bergen i 2005 
og var med i soknerådet i perioden 2012-2015. 

– Kva set du mest pris på ved Ostereidet kyrkjelyd?

– Å kunne ha ei formell tilhøyring til ein kyrkjelyd på 
heimstaden er trygt og godt i eit elles rastlaust og tra-
velt liv. 

– Korleis vil du skildra kyrkja?

– Det heilage kyrkjerommet bringer himmelen nærare 
jorda, og gjev fred og ro til å reflektere over fortid og 
framtid i lys av Herrens Ord. Den faste litturgien i gud-
stenesta skapar ei tidlaus heilag ramme, gjev ro i sinnet 
og ny kraft og glede i kvardagen. Samveret med andre 
truande gjev tryggleik, glede og frimot.

– Det er viktig for meg at det er ei kyrkje for heile fol-
ket, både dei truande, dei søkjande/trengjande, dei 
usikre og dei som vil ha/treng ei heilag ramme kring 
ein livssituasjon, og der Ordet blir forkynt slik det står 
skrive i Bibelen. 

– Ostereidet kyrkje er eit særs tenleg hus for mange 
kyrkjelege formål og sosiale samankomstar.

– Er det ein eller fleire salmar du likar godt?

– Eg likar gode og innhaldsrike salmar som er melodi-
øse og lette å syngje. Eg vil særskilt nemne salmane til 
Trygve Bjerkrheim, bl.a. ”Takk at du tok mine byrder” 
(NOS 381) og ”Det er makt i de foldete hender (NOS 

FAKTA

Kjell Harald Nedreaas
62 år
Askelandsvågen,  
5993 Ostereidet
Havforskar
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     OPPSKRIFT

Andrew er kokk 
på Lyngheisenteret 

på Lygra. 

 
Denne retten serverer 

dei der, så de kan besøkja 
Lyngheisenteret og få 
den servert der, eller 

velja blant mange andre 
heimelaga rettar.

Han er 48 år og kjem frå  
London, er utdanna kokk 
og har budd i Norge si-

dan 2004. På Lyngheisen-
teret har han vore sidan 
2005, først som vikar, så 

fast tilsett frå 2016.

Andrew har aldri skrive 
ei oppskrift før, så han 
håpar det går bra. Han 
kan ikkje gje nøyaktig 

mengd av ingrediensane, 
det er gjort med følelse 
og han håpar at lesarane 

forstår det.

Framgangsmåte
Denne oppskrifta fungerer 
greit med fleire typar steik.

Tin kjøtet godt. Finn fram 
grønsaker med god smak, t.d. 
sellerirot, gulrot, løk og pas-
tinakk. Du treng ikkje skrella 
dei, men ein god vask er for-
nuftig. Del grønsakene i grove 
bitar. Lag ein marinade med 
gode urter, raudvin, salt og 
pepar, litt olje (utan smak) og 
eit laurbærblad eller to. Blod 
frå kjøtet kan også brukast i 
marinaden. Du kan også bruka 
einebær eller andre smakar 
du likar. Ha alt i ein pose, knyt 
den og gni marinaden godt 
inn i kjøtet. La det stå i kjøle-
skap over natta, di lengre, di 
betre, slik at smaken går godt 
inn i kjøtet.

Ta kjøtet ut av marinaden og 
steik det i omnen på 200 gra-
der i 15 minutt. Skru så omnen 
ned til 85 grader og la døra stå 

Villsausteik frå Lygra - langtidssteikt

open slik at omnen avkjøler 
seg. Plasser kjøtet oppå alle 
grønsakene, ha i marinaden 
og langtidssteik det heile. Har 
du kjøttermometer, steik det 
til det er ca 65 grader i den 
tjukkaste delen. Ta steika ut 
og ha den i ein plastpose eller 
i ‘cling film’ slik at den får kvila 
ei stund.

Kok opp grønsaker og mari-
nade og væska frå panna i ein 
kasserolle. Tilset kraft, helst 
frå kjøtbein, vin eller vatn slik 
at grønsakene er godt dekka. 

Lat det koka til grønsakene 
har mista fargen og er godt 
gjennomkokt. Sil av væska frå 
grønsakene og kok opp igjen. 
Tilset noko maizena eller anna 
tjukningsmiddel og juster 
smaken.

Kjøtet kan skjerast opp i 
passelege skiver og dekkast 
med sausen, eller den kan 
serverast heil med den gode 
sausen ved sida av.

Håpar det smakar!

SAMTALEPARTNER I BRANSJETEAM
DIGITALISERING I AUTOMATISERING DIGITALISERING

www.hagel.no

RING 56 35 55 80 
Hos oss blir du alltid møtt med god  

kompetanse, gode råd og godt humør.

- Hagel AS, Hagellia 6, 5914 Isdalstø -

Mjåtveitflaten 45  •  5918  FREKHAUG
 Tlf 56 17 87 00  •  post@melandelektro.no 

www.melandelektro.no

Bestill en gratis huskatalog:
WWW.SYSTEMHUS.NO

Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
Tlf: 56 35 85 55

TRENG DU  
NOKON Å FORTELJE 

DET TIL?

631), alle salmane til Lina Sandell, bl.a. ”Jag kan icke 
räkna dem alla” (NOS 376), ”Ingen er så trygg i fare” 
(488), ”Blott en dag” (489) og ”Bred dina vida vingar” 
(NOS 819). Også den fine vår- og sommar salmen ”Så 
grønn en drakt”  (NOS 845).

– Kva kjenner ein god kyrkjekaffi?

– Kyrkjekaffien gjev oss eit høve til å dele eit lite måltid 
og ein avslappande og uformell prat med bygdefolk om 
både det eine og andre. At presten er med for å svare på 
spørsmål om preika sikrar ein god kyrkjekaffi. Det vesle 
måltidet og praten er viktigare enn menyen.

Namn: 
Alder:

Bustad:

Yrke:
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RUNE (63) HAR SKAPT EIN KARRIERE SOM PIANIST 
MED SUKSESS BÅDE I INN- OG UTLAND. BROR INGE 
(73) HAR VORE SKULEMEISTER I STORE DELAR AV 
SITT YRKESAKTIVE LIV. BEGGE ER KULTURPROFILAR 
I ALVER. 

Inge og Rune Alver fekk musikken inn med morsmjølka – 
songgleda var stor på begge sider av familiegreinene. Mor 
Aud spelte husorgel og faren lærte seg å spela fiolin i ein 
alder av 40 – då han utdanna seg til lærar på lærarskulen på 
Stord. Bestefaren var med å stifta musikkorps i Alverstrau-
men og var også dirigent i mange år.

Musikken har følgd Alver-brørne gjennom heile livet. Rune 
har halde konsertar på alle kontinent. Inge kan trygt kallast 
ein relativt kvalifisert publikummar.

SJUMILSSTEG
Rune begynte å spela piano i sjuårs-alderen, og frå 13-14-års-
alderen utvikla han seg med sjumilssteg. Særleg var det 
kjærleiken til Chopin sin musikk som dreiv han, men han 
såg absolutt ikkje for seg ein yrkeskarriere son pianist. Rune 

fekk sin klaver-debut som 20-åring, men før det hadde han 
også utmerka seg med å bli Ungdommens pianomeister i 
Norge.

I tillegg til Chopin står Schumann og Beethoven sin musikk 
høgt i kurs hjå pianisten frå Alver. Men Grieg har hatt – og 
har ein spesiell plass hjå Rune Alver – som er kjend for å 
vera ein framifrå Grieg-tolkar – og har spelt inn ein god del 
av hans musikk. Han har i seinare år jobba mykje med å få 
fram musikk av nyare norske komponistar som han meiner 
fortener ein plass i lyset.

Rune Alver samarbeider med framståande musikarar, sko-
despelarar og bildekunstnarar i tradisjonelle og meir ekspe-
rimentelle konsept. Mellom anna har han hatt eit langt og 
godt samspel med norsk teater sin grand old man, Toralv 
Maurstad.

STOR INTERESSE FOR KULTUR OG HISTORIE
Brørne har stor sans for lokal kultur og tradisjon. Men sam-
stundes har dei eit ope blikk på den store verda. Rune har 
reist med musikken sin i mange land, og hausta ovasjonar 
mellom anna for sine tolkingar av Grieg sine verk. Inge har 

Kulturformidlarar og 
fiskarbønder

Tekst og foto: Arthur Kleiveland 

Brødrene Rune og Inge Alver kjenner sterk tilknytning til lokalmiljøet i Alverstraumen og kyrkja i Alversund.
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dei seinare åra tatt med seg reisefølgje til utlandet. Interes-
sa for ulike land sin kultur og historie har ført han både til 
Italia, Hellas, Spania og Frankrike, og ei rekkje andre euro-
peiske land. Det starta med at han gjennomførte eit opplegg 
for kollegaer og kjende, og seinare har det balla på seg.

- Det viser seg å vera stor interesse for å vita meir om vår 
eigen og europeisk historie og kultur, seier Inge Alver.

- Det er hardt arbeid å reisa på tur med Inge, røpar Rune. – 
Men veldig lærerikt og spennande, legg han til.

- Eg og Inge har til felles at vi formidlar norsk og europeisk 
kultur og historie, seier Rune.

Samtidig har dei begge beina godt planta i fiskarbonden sitt 
rike. Dei har ingen ting i mot å kalla seg fiskarbønder. Dei 
held både seg og delar av slekta med fisk dei har tatt på ei-
gen kjøl. Og i sommar har familien sine fjorten sauer beita 
utfor «nøvæ».

MØTEST I KYRKJETÅRNET
Me møter brørne i tårnet i heimekyrkja i Alversund. Begge 
har eit godt forhold til kyrkja. Inge har ei fortid som med-
lem i soknerådet og leiar i tidlegare Lindås kyrkjelege fel-
lesråd. Han har også vore med å ringja inn jula i Alversund.

Han har også hatt rolla som Petter Dass i eit større jubileum-
sprogram om dikterpresten frå Alstadhaug, eit program 
Inge saman med Alversund kammerkor, Eilif B. Løtveit og 
fleire. Programmet hadde premiere i Alversund kyrkje og 
vart seinare framførte i mange andre forsamlingshus. Han 
har også vore festleiar og konferansier på ei rekkje arrange-
ment og konsertar i blant anna Knarvik kyrkje.

Rune har vitja ei rekkje kyrkjer i landet med konsertpro-
grammet «Goldberg-variasjonane av J. S. Bach i kombina-
sjon med bibelsk billedkunst frå barokken». Han inviterte 
også til konsert i Knarvik kyrkje som ein del av 60-årsmar-
keringa si, og både Rune og Inge var med då Musikkens Ven-
ner markerte overgangen til Alver kommune med festkon-
sert nyttårsaftan. Seinast på 17. mai var han med på ei digital 
gudsteneste frå Alversund kyrkje.

- Synest det er veldig kjekt å delta på gudstenester i lokal-
miljøet med både velkjend og mindre kjend musikk, seier 
Rune Alver.

SER BEHOV FOR EIT KULTURHUS 
Brørne gler seg over det rike musikk-, kunst- og kulturlivet 
i regionen vår. Sjølv om Knarvik kyrkje har blitt ein mykje 
brukt arena for både kulturarrangement og konsertar, så ser 
dei behovet for eit kulturhus i regionen med plass til kon-
sertar, teater og utstillingar av bildekunst.

Inge meiner regionen også manglar eit regionalt museum-
slokale på denne sida av Nordhordlandsbrua. Sjølv er han 

Torvhusmyrane 6 
Nordhordland Næringspark 
5913 Eikangervåg

EL.INSTALLASJON - INGENIØRTENESTER - SERVICE

Tlf: 56 34 24 30
E-post: post@helland-elektro.no
www.helland-elektro.no
Foretaksregisteret: NO 986 751 718 MVA
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FAKTA
Tone Røyndal Kaalaas
Alder: 65
Bustad: Kålås, 5915Hjelmås
Sivilstatus: Gift, to vaksne gutar
Yrke: Pensjonert lærar

Frå kyrkjebenken

Tekst og foto: Gunvor Taule Mjanger

Kva kyrkje tilhøyrer du?
Hjelmås kapell og Ostereidet kyrkje, men eg går også til 
gudsteneste i Knarvik kyrkje.

Kor lenge har du vore aktiv i kyrkjelyden?
Eg har vore med sidan konfirmasjonsalderen, og her sidan 
eg kom hit i 1989.

Kva set du mest pris på ved kyrkjelyden?
Eg møter mange trivelege folk og vert godt tatt imot, sjølv 
om vi ikkje er omgangsvener. Det er eit fellesskap på tvers 
av alder og interesser.

Når kjem du til gudsteneste?
Eg likar å vera ute i god tid, så eg kjem gjerne ei stund før 
gudstenesta tar til.

Kvar i kyrkja sit du?
Heime i min barndom var det slik at kvinnene og mennene 
sat på kvar si side. Eg sit aldri på fremste benk, heller midt i.

Korleis vil du skildre kyrkja?
Det er godt å koma inn i kyrkjerommet, det estetiske opptar 
meg og gjer opplevinga rikare.

Kva salme syng du gjerne for tida?
Eg syng ikkje så mykje, men eg lyttar gjerne til dei. Eg er 
glad i både nye og gamle salmar, utan å ha ein favoritt.

Kva skulle du ønskja kyrkja gjorde meir av?
At alt det som skjer i kyrkjeleg regi av barne- og ungdomsar-
beid også vert trekt inn i gudstenestene, i alle høve av og til. 
Og fleire temasamlingar, føredrag med etterfølgjande sam-
tale, andre stader kallar dei det kyrkjeakademi.

Kva kjenneteiknar ein god kyrkjekaffi?
God kaffilukt og at folk tar seg tid til å møtast og prata sa-
man. Det er ikkje så mange slike møteplassar i kyrkja, difor 
er kyrkjekaffien viktig for mange.

leiar for arbeidet med bygdeboka for Alversund, som høgst 
truleg vil koma ut i løpet av neste år.

Den mangeårige rektoren har dei siste åra brukt mykje tid i 
Ressursgruppa i Nordhordland næringslag, i arbeidet med å 
hjelpa ungdommar som av ulike grunnar «fell utanfor» med 
praksisplass/jobb i lokale bedrifter – eller motivera dei til 
vidare skulegang. 

- Eit anna mål me har sett oss er at skuleungdom på yr-
kesfag på dei tre vidaregåande skulane i regionen skal vera 
sikra læreplass dersom dei står i alle fag, fortel Inge. Ingen 
andre i landet gir ein slIk «læreplass-garanti».

RAFFINERTE RETTAR
Alver-brørne har stor sans for mat – både norsk kvardag-
skost og meir raffinerte rettar. Eldstemann slår eit slag for 
pianisten si neslesuppe. Inge kan forresten smykka seg med 
den litt uhøgtidelege tittelen som æresmedlem i Kokkeka-
meratane, etter å ha formidla sine kunnskapar om mat og 
edle dråpar. Mange har hatt glede av hans vinkurs.

Frå nyttår kunne brørne konstatera at den nye kommunen 
tok same namn som dei.

- Det var ikkje vår idè, men eg brukar det for alt det er verd, 
seier Rune Alver lattermildt.

Så er me nede igjen frå kyrkjetårnet, og utanfor kyrkjedøra 
kan me skoda utover den vakre Alverstraumen.

Intervjuet blei gjort i kyrkjetårnet i Alversund kyrkje.



8           

Tekst: Geir Øy   Foto: Privat

Fjon fjellkyrkje ligg ikkje langt frå allfarveg, like ved E39, 
men likevel godt for seg sjølv på Haukeland i Masfjorden. 
Også Fjon har fått merke følgjene av nedstenginga i vår. 
Tidlegare sokneprest i Masfjorden, Knut Fr. Sørheim er sty-
remedlem og ansvarleg for utleiga.

– Korleis har koronatiltaka fått følgjer ved Fjon? 

– Det årlege rådsmøtet, som skulle vore alt 17.mars, er ut-
sett til hausten. Meir synd er det at vi måtte avlyse gudste-
nesta skjærtorsdag, ei gudsteneste som har hatt sin plass 
kvart år heilt frå 1977 då tomta var utpeika. Det er også leit 
at olsokstemnet som brukar å samle 120-150 personar, må 
gå ut, seier han.

Sørheim fortel at dei hadde ei uvanleg svar ‘ordrebok’ frå 
midt i mars og fram mot sommaren. Samanlikna med fjor-
året, får fjellkyrkja eit betydeleg inntektstap på om lag 75 
000 kr. Av eit årsbudsjett på 300 000 kr er det ganske my-
kje.

– Kva følgjer får dette for den vidare drifta?

– Oppspart kapital var tenkt brukt til opprusting. Denne 
har vi no i stor grad blitt nytta til dekning av faste kostna-
der som straum og forsikring. Det betyr sjølvsagt at det blir 
svært spennande korleis inntektene blir vidare utover haus-
ten og vinteren. Vi har ikkje fått avbestillingar for hausten, 
og det har kome nokre nye bestillingar.

Fjon Fjellkyrkje 
har ledig plass 

- Vil det vere trygt å bruke Fjon framover?

- Ja, så sant ein tek smitteverntiltak på alvor, skal det gå fint, 
men det ansvaret må kvar leigetakar ta. Reglar for smitte-
vern er utarbeidd i samråd med kommunelegen i Masfjor-
den. Men med tanke på avstandskrav, kan det bli litt vanskar 
med kapasiteten for enkelte.

– Kva tenkjer du om framtida for Fjon?

– No har eg følgt verksemda ved Fjon gjennom snart 40 år, 
og eg er imponert over kor mange ulike grupper som har 
funne Fjon som veleigna stad. Det er konfirmantar, andre 
ungdomsgrupper, bibelskular; det har vore møte for styre 
og sokneråd, kveldssamlingar og helgeopphald, familiesam-
vær og stad for merkedagar. No er det berre å vone at man-
ge ser denne fantastisk flotte staden og held fram med å 
bruke han like jamt som til no. Eg håpar også at vi framleis 
vil ha nokon som på vegne av sokna, som eig Fjon, er villige 
til å ta oppgåvene med drifta på dugnad, slik det gjennom 
alle desse åra, seier Knut Sørheim.

Dugnadsinnsats er avgjerande for drifta ved Fjon fjellkyrkje. Astor Angelsgård arbeider ute ved grillhytta. 
I matpausen har han selskap av Bjørn Erik Hjørnevik (f.v.) og John Henanger.
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MINNELUND
Eit alternativ 
til gravstein

Tekst: Gunvor Taule Mjanger 
Foto: Jens Z. Meyer, Bjørgvin bispedømekontor

FLEIRE ØNSKJER MINNELUNDAR
Stadig fleire ønskjer å leggje sine døde i felles gravstader. 
Etterspørselen etter minnelundar har auka så kraftig at 
nesten halvparten av kommunane i landet no har minst ein 
minnelund. Jens Z. Meyer, rådgjevar ved Bjørgvin bispedø-
mekontor, opplyser at det er slike mellom anna på gravplas-
sen ved Åsane gamle kyrkje, ved Fana kyrkje og Kuventræ i 
Os. Voss har nett fått godkjenning. Me har spurt kyrkjever-
ja i Alver, John Fredrik Wallace, om minnelundar har vore 
tema i Alver kyrkjelege fellesråd (AKF).

-AKF har så langt ikkje jobba mykje med namna minnel-
undar, men det ligg no til rette for dette i vedtektene som 
fellesrådet har vedtatt for gravplassane i Alver kommune, 
seier han. Dette er eit første steg. Det er til no ingen minne-
lundar i kommunen.

NY GRAVPLASS PÅ LINDÅS
Lindås kyrkjelege fellesråd hadde lenge arbeidd med å utvi-
da gravplassen på Lindås, og fellesrådet i Alver har overtatt 
dette. I første byggjesteg er namna minnelund ein integrert 
del av ny gravplass, i tillegg til 72 urnegraver og 181 kiste-
graver.

I Radøy sokn har ein arbeidd med å leggja til rette for ein 
minnelund på gravplassen ved Manger kyrkje. Det er ikkje 
tilrettelagt for minnelund på Knarvik kyrkjegard. Det må 
vurderast og fellesrådet må drøfta og ta stilling til det. 

Neste prosjekt er i Meland sokn. Ny gravplass ligg i kommu-
nen sin langtidsplan, og minnelund er sjølvsagt også aktuelt 
der.

TRADISJONAR I ENDRING
Gamle tradisjonar er i endring, nye generasjonar tenkjer 
annleis enn dei gjorde før. Gravstellet har følgt garden. Den 
som overtok garden, overtok også gravstellet. Slik er det 
ikkje lengre. Mange opplever ein namna minnelund som eit 
fint og tilrettelagt alternativ til eigen gravstein. 

-Det er naturleg å ha namna minnelund på meir enn ein 
stad i Alver kommune, men ikkje på alle 25 gravplassarne. 
Dette tar tid, og me må jobba godt med dette, avsluttar kyr-
kjeverja.

Kyrkjeverja i Alver, John Fredrik Wallace. Foto: Geir Øy 

Ein minnelund med namn er eit felles minnesmerke. 
Det blir ikkje sett eit gravminne ved kvar grav. I staden 
for kan ein velje å setje opp namn og årstal for fødsel 
og død på den gravlagte på ei minneplate. Alle desse 
minneplatene vil ha same utforming.

I ein minnelund med namn vil gravplassforvaltinga 
sørgje for felles beplanting og dei etterlatne kan setje 
blomar og lys der. Ein betalar inn ein eingongssum. 
Dette er vanlegvis langt mindre enn det du må ut med 
for stell av ein gravstad med eige gravminne.

Gravferdsforskrifta vart endra i 2012 og fekk då 
eigne punkt for minnelundar med namn. Endringa 
opnar for at gravferdsforvaltninga i kvar kommune 
(kyrkjeleg fellesråd) sjølv kan vedta å etablere ein eller 
fleire minnelundar. 

SPØRJEUNDERSØKING
Redaksjonen i kyrkjebladet vil gjennomføra ei spørjeundersøking om dette tema på Facebook. 
Gå inn på Knarvik kyrkje si facebookside og sei di meining! Så presenterer me resultatet i neste nummer.
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September-kryssordet har tema frå Håkonshaugen på Seim.  Eg har funne eit 
foto som kan plasserast øvst i høgre hjørne, men det er litt uskarpt.  
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Vi kan hjelpe til med rådgivning og tilrette- 
legging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 56 35 09 10
www.vatne-byra.no 
Kvassnesvegen 11, 5914 Isdalsbø

Laga av Arvid Sakseide
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Kvassnesvegen 11  –  5914 Isdalstø
Tlf: 56 35 62 20  –  www.knarvikblomsterstove.no

Døgnvakt 56 35 09 10
www.vatne-byra.no 
Kvassnesvegen 11 • 5914 Isdalstø
Medlem av Virke Gravferd

Vi kan hjelpe til med rådgivning
og tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Nordhordland
Begravelsesbyrå AS

Ring oss på tlf. 56 37 14 10
eller sjå www.nordh-bb.no

Stort utvalg
i blomster og
gravminne!

Me går saman med deg heile vegen

KYRKJEVEGEN 1
5911 Alversund

FREKHAUG:
Havnevegen 31,
5918 Frekhaug

AVD. VAKSDAL:
Tlf. 56 99 25 70

 KRYSSORD KRYSSORD          Laga av Arvid Sakseide

Send heile kryssordet (evt. foto/scan) innan 1. juli til stine.saele@melandkyrkja.no eller i post til Meland kyrkjelyd, Postboks 117, 5906 Frekhaug. 
Premie: 1 kg nydregen ferskvassfisk. 

KRYSSORD Laga av Arvid Sakseide

Send heile kryssordet (evt.foto/scan) innan 22. oktober til post.meland@kyrkja.no eller i post til Meland kyrkjelyd, Postboks 
117, 5906 Frekhaug. Premie: Gåvekort kr. 250, Knarvik Senter. Vinnar av førre kryssord: Astrid Torsvik, 3482 Tofte.

September-kryssordet har tema frå Håkonshaugen på Seim.  Eg har funne eit 
foto som kan plasserast øvst i høgre hjørne, men det er litt uskarpt.  
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Eg er ein av dei mange 
hundretusen som benka 
meg foran realityprogram-
met «Kompani Lauritzen» 
denne våren. Eg lot meg 
begreistre; mest av alt av 
samhaldet som oppstod 
mellom alle i kompaniet. 
Det fekk meg mange gonger 

ANDAKT
Av Maria Sæle. 

Ho er gift og har to born, bur 
på Frekhaug og er lærar på 

Grasdal skule.

til å tenke på kva eit kompa-
ni er. Dei fleste får naturleg 
nok militære assosiasjonar 
til ordet, og dessutan liknar 
det ordet «kompis». Ordet 
«kompani» har fleire tydin-
gar, men kjem opprinneleg 
frå latin, cum panis, som 
oversett til norsk tyder «sa-
man om brødet».

Å vere saman om eit brød 
kan handle om å ete i lag. 
Ikkje berre eit brød, men 
å dele eit måltid i lag med 
nokon. Om ein deler eit 
måltid i lag, skjer det noko 
menneske i mellom. Gleda 
over å sitje til bords saman 
med nokon, både til kvar-
dags og til fest, kan vere 
stor. I eit måltid er det ikkje 
berre maten som er viktig, 

men fellesskapet mellom 
dei som deler måltidet er 
kanskje viktigare. I kompa-
niet oppstår samhaldet og 
praten, tårene og latteren, 
gjerne rundt leirbålet eller 
på kaserna. Kvifor? Fordi 
dei har noko i lag, noko som 
bind dei saman.

Jesus er radikal når han in-
viterer til måltid. Han invi-
terte menneske som sam-
funnet elles såg ned på og 
braut slik med skikk og bruk 
i samtida. Ved å ha måltids-
fellesskap med menneske 
som andre unngikk, gav han 
dei verdi.

Jesus inviterer også oss til 
måltidsfellesskap i nattver-
den. I nattverden handlar 
det ikkje om å bli mett i ma-

gen, men det er fellesskapet 
med Jesus som er det sen-
trale. Og ikkje berre det; 
samhaldet med dei andre 
som tek del i måltidet; kyr-
kjelyden – kompaniet, vert 
fornya.

Jesus utfordrar oss ved må-
ten han sjølv inviterte men-
neske. Kan vi gjere noko av 
det same? Invitere ein nabo, 
ein kollega, som ein sjel-
dan snakkar med? Du skal 
ikkje sjå bort i frå att de vert 
kompisar.

Jesus seier: «Sjå, eg står 
framfor døra og bankar. Om 
nokon høyrer mi røyst og 
opnar døra, då vil eg gå inn 
til han og halda måltid, eg 
med han og han med meg.» 
(Op 3,20)

Debuterer med 
ungdomsbok om Peter
Tekst: Arthur Kleiveland 
Foto: Privat

Torbjørn Sæle har mange gonger lurt på korleis det var å 
vera Peter eller ein av dei andre i flokken som følgde etter 
Jesus. I ei bok som kjem ut i haust tar Knarvik-presten 
lesarane med inn i undringa om kven Jesus var – og er.

Sæle skriv først og fremst for ungdom og konfirmantar. 
Likevel trur han at tekstane kan vera aktuelle også for andre.

– Vi kan alle ha glede av å nærma oss Bibelen sine tekstar 
frå ulike innfallsvinklar. Anten vi har lese dei mange gongar 
eller om det er for første gong, om vi er 15 eller 51 år.

Boka følgjer framdrifta i Markus-evangeliet, men er 
avgrensa til dei hendingane der det er tydeleg at Peter eller 
fleire av disiplane er til stades. Til kvart av dei rundt 50 korte 
stykka følgjer det også med ei teikning, ei forklaring av eitt 
av orda i bibelteksten og eit spørsmål til eigenrefleksjon 
eller samtale.

UNDRING UNDERVEGS
I boka ønskjer Sæle å presentera disippelen si eiga forteljing 
– nærast som ei dagbok, ein blogg, eit reisebrev. Her er det 
oppturar og nedturar, glede og sorg, presentert utan filter.

– Vi kan bla til slutten av evangelia for å finna ut korleis det 
endar, men Peter og dei andre visste jo ikkje kva som kom 
til å skje neste dag. Eg har lurt på korleis det var å oppleva 
Jesus sine under og høyra forteljingane hans «live». Kva 
har Peter tenkt og kjent på undervegs? Det har eg prøvt å 

få fram i Peters hemmelige 
notater, seier Sæle.

For mange kan det vera 
krevjande å setja seg ned 
å lesa Bibelen, og Sæle 
ønskjer å hjelpa ungdom og 
konfirmantar til å bli kjent 
med sentrale forteljingar om 
Jesus. 

– I Markusevangeliet er det 
mange spennande forteljingar 
og gode skildringar. Gjennom 
denne boka vil eg prøva å gje 
litt starthjelp til det kortaste evangeliet, seier Sæle.

Gjennom skildringane til Peter håpar han dei som les vil 
oppleva at dei nærmast er til stades i det som skjer. - På 
den måten kan det skapast ein nærleik til viktige hendingar. 
Kanskje nokon også får seg ei a-ha-opplevering, slik som 
Peter.

VAR EIT VANLEG MENNESKE
For Torbjørn Sæle er det eit poeng å få fram at Peter var eit 
vanleg menneske som oss. Det var mykje han ikkje forstod, 
og han stilte spørsmål.

– Han prøvde seg fram, sa og gjorde gale ting og fekk nye 
sjansar. Eg trur vi alle kan finna noko vi kjenner oss igjen i 
ved å lesa Peter sine hemmelege notat, seier han.

Nokre av konfirmantane og ungdomane i kyrkjelyden 
har fått testa ut delar av boka, seinast før påske som eit 
alternativt opplegg då kyrkjene vart stengde og alternativ 
undervisning måtte lagast. Tilbakemeldingane gir Sæle tru 
på at dette kan vera til hjelp og bety noko positivt. Enkelte 
har også blitt bedne om å gje respons på korleis dei opplever 
boka. Dei har sagt at det er ein spennande måte å bli betre 
kjent med Bibelen på.
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RATATOUILLE
Tekst/foto: Yvonne Cecilie Jordal

Velkommen til det franske kjøkken 
og ein klassikar av ein grønsaksrett, 
brukande både som tilbehør og 
åleine. Ein ekte franskmann brukar 
nok ikkje så mykje rotgrønnsaker, 
men ein kan ha i dei grønsakene 
ein likar best. Seinsommar og 
haust er ei herleg tid for ferske og 

næringsrike grønsaker, og jo fleire sortar du brukar, desto breiare 
innhald av vitaminer, mineraler og antioksidantar. 

Denne varianten er med gulrot, selleri, persillerot, pastinakk, 
fennikel, squash, løk, raud og gul paprika, aubergine og tomat. 
Kokken vår brukar omtrent like mykje av kvar grønsak, ca ein av 
kvar til ein gjennomsnittleg stor familie. 

Skjær alle grønsakene i like store terningar, ca 1x1 cm. Alle gode 
franske oppskrifter startar med olivenolje og kvitløk, så også 
denne: Hakk opp eit par gode kvitløksfedd og ha det i ein god, 
tjukkbunna kjele, varm den forsiktig i ein raus porsjon olivenolje 
og ha i grønsakene etter tur. 

Start med rotgrønsakene, dei treng lengst tid. Lat dei surre fire, 
fem minutt. Det skal vere god varme, men grønsakene skal ikkje 
brunast. 

Så fyller du på med fennikel, paprika, squash og løk. Lat det surre 
nye fire, fem minutt før du har i dei blautaste grønsakene, tomat 
og aubergine. Nye tre, fire minutt i kjelen før du har oppi ein halv 
boks finhakka tomatar. 

Skru opp varmen litt og lat det småkoke til det det begynner å 
«stue seg» litt, det vil seia at væska nesten har kokt heilt inn og 
tomatane begynner å bli litt klissete. Alt i alt tar varmebehandlinga 
15-20 minutt. 

Smak til med salt og pepper: Voila! 

PS: Lag rikeleg. Dette forsvinn fort!

OPPSKRIFT

Kvassnesvegen 11  –  5914 Isdalstø
Tlf: 56 35 62 20  –  www.knarvikblomsterstove.no
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     OPPSKRIFT

Andrew er kokk 
på Lyngheisenteret 

på Lygra. 

 
Denne retten serverer 

dei der, så de kan besøkja 
Lyngheisenteret og få 
den servert der, eller 

velja blant mange andre 
heimelaga rettar.

Han er 48 år og kjem frå  
London, er utdanna kokk 
og har budd i Norge si-

dan 2004. På Lyngheisen-
teret har han vore sidan 
2005, først som vikar, så 

fast tilsett frå 2016.

Andrew har aldri skrive 
ei oppskrift før, så han 
håpar det går bra. Han 
kan ikkje gje nøyaktig 

mengd av ingrediensane, 
det er gjort med følelse 
og han håpar at lesarane 

forstår det.

Framgangsmåte
Denne oppskrifta fungerer 
greit med fleire typar steik.

Tin kjøtet godt. Finn fram 
grønsaker med god smak, t.d. 
sellerirot, gulrot, løk og pas-
tinakk. Du treng ikkje skrella 
dei, men ein god vask er for-
nuftig. Del grønsakene i grove 
bitar. Lag ein marinade med 
gode urter, raudvin, salt og 
pepar, litt olje (utan smak) og 
eit laurbærblad eller to. Blod 
frå kjøtet kan også brukast i 
marinaden. Du kan også bruka 
einebær eller andre smakar 
du likar. Ha alt i ein pose, knyt 
den og gni marinaden godt 
inn i kjøtet. La det stå i kjøle-
skap over natta, di lengre, di 
betre, slik at smaken går godt 
inn i kjøtet.

Ta kjøtet ut av marinaden og 
steik det i omnen på 200 gra-
der i 15 minutt. Skru så omnen 
ned til 85 grader og la døra stå 

Villsausteik frå Lygra - langtidssteikt

open slik at omnen avkjøler 
seg. Plasser kjøtet oppå alle 
grønsakene, ha i marinaden 
og langtidssteik det heile. Har 
du kjøttermometer, steik det 
til det er ca 65 grader i den 
tjukkaste delen. Ta steika ut 
og ha den i ein plastpose eller 
i ‘cling film’ slik at den får kvila 
ei stund.

Kok opp grønsaker og mari-
nade og væska frå panna i ein 
kasserolle. Tilset kraft, helst 
frå kjøtbein, vin eller vatn slik 
at grønsakene er godt dekka. 

Lat det koka til grønsakene 
har mista fargen og er godt 
gjennomkokt. Sil av væska frå 
grønsakene og kok opp igjen. 
Tilset noko maizena eller anna 
tjukningsmiddel og juster 
smaken.

Kjøtet kan skjerast opp i 
passelege skiver og dekkast 
med sausen, eller den kan 
serverast heil med den gode 
sausen ved sida av.

Håpar det smakar!

SAMTALEPARTNER I BRANSJETEAM
DIGITALISERING I AUTOMATISERING DIGITALISERING

www.hagel.no

RING 56 35 55 80 
Hos oss blir du alltid møtt med god  

kompetanse, gode råd og godt humør.

- Hagel AS, Hagellia 6, 5914 Isdalstø -

Mjåtveitflaten 45  •  5918  FREKHAUG
 Tlf 56 17 87 00  •  post@melandelektro.no 

www.melandelektro.no

Bestill en gratis huskatalog:
WWW.SYSTEMHUS.NO

Kvassnesvegen 33, 5914 Isdalstø
Tlf: 56 35 85 55

Rune Iversen bur i 
Alvermarka. Han er 

kokk på Nordsjø-
plattformen Gudrun. 

OPPSKRIFT
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Tekst: Geir Øy 

På grunn av korona-situasjonen blir det eit spesielt 
semester for mange frivillige aktivitetar. Fleire av desse har 
facebook-sider der informasjon blir oppdatert. Det blir tatt 
ulike omsyn alt etter kva aktivitet det gjeld. 

Aktivitetar i kyrkjelydane våre

BABYSANG 
Nina Jenny Tresvik Monstad inviterer foreldre og barn 
frå 0 til 2 år på måndagar kl. 1030 i Knarvik kyrkje. 
Babysang følgjer skuleruta. Det er ikkje påmelding.  

KNØTTEKORET, SOLSTRÅLEN OG 
SINGSINGELING.
Inntil vidare har desse tre kora pause. Det blir 
vanskeleg å ivareta smittevern blant både barn og 
vaksne. 

SINGOUT 
Helle Kartveit (tlf 404 06 050) inviterer framleis 
barn frå 5.-8.- klasse til korøvingar i Alversund 
kyrkjelydshus. SingOut har stadig spennande oppdrag. 

KFUK/M-SPEIDARANE 
Speidarane held til i Alversund kyrkjelydshus, og er 
for barn frå 3. klasse og oppover. Dei har torsdag som 
samlingsdag. Einar Amund Kartveit (950 58 861) er 
kontaktperson for speidaren. 

TRUSOPPLÆRINGSTILTAK
Kyrkjelyden sine trusopplærarar skal etterkvart 
invitere kvart årskull til ei samling. 

4-åringane blir inviterte til å få si eiga kyrkjebok i 
Knarvik 18. oktober, på Seim 13. desember og Lygra på 
julafta. 

11-åringane blir inviterte til «Lys vaken» med 
overnatting i Knarvik kyrkje 5. til 6. desember.

KRIK
KRIK har pause inntil vidare.

UNGDOMSLØRDAG
Ungdomslørdag er sett på pause frå denne hausten. 
Etter nyttår startar eit tilbod for tweens-alderen 
på lørdag ettermidddag. På sikt er det eit mål å få 
Ungdomslørdag i gang igjen. 

KAFFIKOSEN
Eldretreffet i Kyrkjelydshuset i Alversund startar opp 
igjen ein fredag i månaden frå kl. 14-16. Datoane for 
Kaffikosen er 9. oktober, 6. november og 4. desember. 
Komiteen helsar: «Velkomen til dykk som pleier å 
møte opp, og velkomen til deg som har lyst å finne ut 
kva dette er!». 

Har du behov for skyss kan du ta kontakt med Solbjørg 
Åsebø, tlf 482 75 604.
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Glade vinnarar av KyrkjeQuizen
Tekst og foto: Torbjørn Sæle

Familien Bernssen vart dei heldige vinnarane av godtekorg, gå-
vekort og bibelquizbok i KyrkjeQuizen.

– Veldig gøy å vera med og kjempegøy å vinna, seier Lena og 
Håvard Bernssen som deltok saman med barna Tuva (6) og 
Nora (1). Dei sykla frå Hillandfeltet til Alversund kyrkje og 
fann spørsmåla der. KyrkjeQuizen var også plassert ut rundt 
Knarvik, Lygra og Seim kyrkje i vår.

– Vi ville prøva å finna ein måte å vera saman på og gjera noko 
kjekt då vi ikkje kunne møtast så mange inne kyrkjene våre. 
Slik kom ideen om KyrkjeQuizen utanfor dei fire kyrkjene, sei-
er trusopplærar Nina Jenny T. Monstad. Det vart laga spørs-
mål om alt frå barnefilm og bringebær til kyrkjebygg og kristne 
høgtider.

– Barnespørsmåla var ikkje vanskelege. Men det var litt man-
ge vaksenspørsmål, synes Tuva på seks år. Ho sprang raskt frå 
post til post og var den som leia an i jakta på spørsmålsarka 
rundt kyrkja. 

– Kanskje nokon gjennom spørsmåla opplevde at vi også treng 
kvarandre og kan utfylla kvarandre, undrast Nina Jenny T. 
Monstad. Nettopp det fekk familien Bernssen erfara i jakta på 
den riktige totalsummen på 53.

– Vi klarte nokre spørsmål kvar. Så måtte eg senda ei melding 
til ein eg kjenner for å få hjelp til eit spørsmål om Seim kyrkje, 
fortel Håvard. 

Familien Bernssen er vande med å vera med på sporløp på leir 
og er godt i gang med stolpejakta då dei hentar premien på kyr-
kjekontoret i Knarvik i juni. Håvard opnar quizboka og Tuva 
svarar raskt og riktig på første spørsmål. Godtekorga ser òg ut 
til å falla i smak for både små og store.

– Her kan vi dela med andre. Kanskje vi kan invitera nokon på 
besøk?, seier mamma Lena Bernssen.

Dei andre to premiane, beståande av quizbok, gåvekort og sjo-
kolade, gjekk til Irene Vemmelvik og Victoria Kjemphol Dahl. 

– Takk til alle som var med! Dette var gøy! Kanskje blir det ny 
runde med KyrkjeQuizen til neste år? avsluttar trusopplæra-
ren.

Lena Bernssen vart trekt ut av vinnar av KyrkjeQuizen og delte premien med mannen Håvard og borna Tuva (6) og Nora (1).

Trusopplærarar Nina Jenny T. Monstad plasserer ut ein av 
postane ved Alversund kyrkje. 
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Slekters gang
Knarvik 
Døypte
10.05.2020 Iris Heim Midlang
31.05.2020 Alrek Olai Vatshelle
31.05.2020 Haldor Dalland Husabø
07.06.2020 Sofia Tveit Fløysand
14.06.2020 Edvin Vatshelle Myhr
14.06.2020 Amalie Mjåtvedt Johnsen
05.07.2020 William Børslid Vabø
05.07.2020 Olai Tolleshaug Almelid

Vigde
27.06.2020 Henriette Sandøy og Adrian Teige 
Kjenes

Døde
11.05.2020 Audun Fitje f. 1940
16.05.2020 Ellinor Mongstad Myhr f. 1949
21.06.2020 Bengt Olof Simberg f. 1936
22.06.2020 Gerd Øvretveit f. 1937
24.06.2020 Harriet Fiskeseth f. 1935

Alversund
Døypte
23.05.2020 Henrik Berentsen
28.06.2020 Thor Andre Harrison
28.06.2020 Henrik Vågenes Kjørlaug

Vigde
23.05.2020 Inghild Mongstad og Kjetil Høyme

Døde
12.05.2020 Asta Olufine Skår f. 1932

Seim 
Vigde
20.06.2020 Camilla Stalheim og Simon Herland

Lygra 
Døde
05.05.2020 Asbjørn Lygre f. 1930
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Seim

26. september
Laurdag
Kl. 10.30 og 12.30 v/ Geir Øy. 
Konfirmasjonsgudsteneste. 
(Flytta frå Alversund)

27. september
17. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Torbjørn Sæle. Kon-
firmasjonsgudsteneste.
Kl. 19.30 v/ Torbjørn Sæle. 
Bønevandring. Nattverd. 

11. oktober
19. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Geir Øy. Konfirmant-
presentasjon. 
Kl. 12.30 v/ Geir Øy. Dåp. 
50-60-årskonfirmantar.

15. november
24. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Torbjørn Sæle. Dåp.

13. desember
3. s. i adventstida
Kl. 11 v/ Torbjørn Sæle
Familiegudsteneste. Dåp. 
4-årsbok.

27. september
17. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Geir Øy. Nattverd.

25. oktober
Bots- og bønedag
Kl. 11 v/ Geir Øy. Dåp. Konfir-
mantpresentasjon.

29. november
1. s. i adventstida
Kl. 11 v/ Torbjørn Sæle. Dåp.

4. oktober
18. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Helge Taranrød. Dåp/
nattverd. 

11. oktober
19. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Magne Bjørndal. 
Nattverd. 

18. oktober
19. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Geir Øy. Dåp. 4-års-
bok.

25. oktober
Bots- og bønedag
Kl. 19.30  v/ Torbjørn Sæle. 
Konfirmantpresentasjon.

1. november
Helgemesse
Kl. 11 v/ Geir Øy. Dåp/
nattverd. 
Kl. 18 v/ Geir Øy. Minnegud-
steneste.

Lygra
15. november
24. s. i treeiningstida
Kl. 1330 v/ Torbjørn Sæle. 
Dåp. 

6. desember
2. s. i adventstida
Kl. 19.30 v/ Geir Øy. Lysmes-
se.

GUDSTENESTE-
KALENDER

Alversund

Knarvik
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8. november
23. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Geir Øy og Helge 
Taranrød. NRK-radio.

15. november
24. s. i treeiningstida
Kl. 11 v/ Magne Bjørndal. 
Nattverd.

22. november
Domssøndag/Kristi konge-
dag
Kl. 11 v/ Geir Øy. Dåp/
nattverd.

29. november
1. s. i adventstida
Kl. 19.30 v/ Geir Øy. Lysmes-
se.

6. desember
2. s. i adventstida
Kl. 11 v/ Torbjørn Sæle. Fa-
miliegudsteneste. LysVaken. 
Dåp.

13. desember
3. s. i adventstida
Kl. 11 v/ Geir Øy. Nattverd.


