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D

esember er en lang måned for
den som hater å vente. Men den
er en god tid for den som liker å
nærme seg en høytid i små, rolige skritt,
og nyte hvert steg på veien mot mysteriet i Betlehem.
Adventtiden ble til fordi julehøytiden er
så stor og dyp. Den er så spesiell at det
er viktig å nærme seg i rolig tempo. Forberedelsene bør begynne tidlig. De praktiske tingene gjøres unna og være klar i
passelig tid. Vi tenner det første lys og
øker langsomt på med flere for å innstille oss på lyshavet som skal stråle når
julenatten er der.
Vi lever i en kultur som hater å vente.
Julebrusen kom i butikken i oktober.
Julebordene begynner lenge før advent.
Men noe her i livet skal ta tid. Må ta tid.
Det går an å kjøpe seg snøgg-grøt i
vakuminnpakning og tilberede julegrøt
av halvfabrikat på noen få minutter. Men
den grøten smaker ikke som julegrøt
skal smak. Julegrøt skal koke rolig og
lenge. En time eller mer. Det blir ekte
grøt.
Det går an å produsere plastikk-juletrær
på en fabrikk i løpet av noen minutter.
Men det er ikke noe ekte juletre. Et ekte
juletre skal vokse i skogen i 12-15 år. Da

lukter det som det skal. Da er det et
levende tre med alle sine uregelmessigheter og irriterende nåledryss.
Noen gleder i livet må nytes langsomt.
Noen gleder blir størst når vi kan nærme
oss i rolig tempo. Først se målet på lang
avstand – deretter unne seg gleden over
å se det rykke nærmere. Vi erobrer julen
ved å nærme oss tankefullt og sindig.
Hva kan jeg gjøre for å bygge opp til en
høytid som gir noe for sjelen? Som ikke
bare forsvinner i et stressende virvar av
en julekveld. La oss dyrke tradisjonene,
diktene, sangene og de små vennetreffene oppunder jul som gir oss ro til å
nyte veien mot julen. Heldig er den som
har en lang vei med mange stoppesteder
før jul.
Vi skal ikke la forretningskulturens
stress og støy ta styringen i adventtiden
vår. Vi skal la advent bli en tid der livets
egen hvilepuls kan forme oss. Julen
handler om livet fra Gud som ble født
inn i verden. Skal vi bli en del av det,
må vi også la livets eget tempo bli vårt
eget tempo.

Øystein Spilling
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Biskopens julehilsen

Foto: Ragnar Bjørck.

”Da de så stjernen, ble de fylt av
jublende glede.” Matt. 2:10
Det er mye som drar i oss. Der er sterke
krefter som forsøker å lokke oss i ulike
retninger. Rundt juletider kan det være vel
verdt å tenke gjennom hva vi trekkes mot
og hvilke stjerner vi vil følge.
I julefortellingen var det ikke stjernen i seg
selv som var det viktige, men hvem stjernen ledet til. Jesus kom
til jorden som verdens lys. Han ville gi mennesker frelse, håp og
nytt liv.

Da de så stjernen….
Å leve er å være underveis, både i bokstavelig og overført
betydning.
Ved Gardermoen er det plassert en vakker stjerne som er blitt
et kjent landemerke. Stjernen som lyser opp på
vinterhimmelen, skinner både for de som er på vei ut og for
de som er på veien hjem.
I julens fortelling har stjernen over Betlehem en viktig plass,
og vi synger om denne stjernen i flere av våre kjære julesanger.
Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt for mer
enn 2000 år siden, ble en ledestjerne som viste veien til stallen der Frelseren var født. Den førte de kloke fra øst til Jesus.

Jesus som verdens lys er et vakkert og meningsfylt bilde inn i
julefeiringen.
Julen er en lysfest. Vi tenner også lys ved livets ytterpunkter. Når
små barn bæres til dåp, tenner vi dåpslys. Når døden rammer,
trøstes og varmes vi med levende lys. Når en av våre kjære har
blitt fulgt til graven, tenner vi lys på kirkegården. Disse lysene
minner oss om han som kom som et lys til verden og som
omslutter oss alle våre dager. Han gir oss håp også i mørket.
Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger på vei ut,
andre ganger på vei hjem. De tre vise fra fremmed land ble fylt
med jublende glede da de så stjernen, for da visste de at de hadde
funnet frem. Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens lys,
er til å stole på under vandringen. Det er trygt å følge han. Han
leder oss så vi kommer frem, til den store gleden.
God jul!

Helga Haugland Byfuglien
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Formann har ordet
Vi tror tiden kommer og går…
Men tiden venter på deg
Høstens aktiviteter er vel unnagjort nå?
Hagen ryddet, blomsterbed ”belagt med
bar”, vinterdekkene der de skal være på
denne tiden, snekka på land og vintertøyet har bytta plass med badebuksa.
Dette er noen av rutinene vi har vendt
oss til, når vi bor i et land med 4 årstider,
gleder vi oss over dette eller finner vi
bare negative sider. Pussig, men mange
er glade i mørketida som nå tar over i vår
hverdag. Joda, det finnes mangt å forta
seg også på denne årstiden. Er du glad i
å lese har du en fin periode foran deg.
Innen kirkelivet er vi engasjerte og
jobber med oppgaver vi blir bedt om å
gjennomføre. Høsten og vinterens stor
nye arbeidsinnsats, legger vi på å starte
opp på den ”nye” trosopplæringen, som
er overført til menighetene. Da mange av
oss gikk på barneskolen hadde vi

religionsundervisning, nå er det ”kirken”
som har overtatt dette ansvaret. 315 timers opplæring skal vi gjennomføre for
alle barn og unge i kommunen mellom
0 og 18 år. Fra dåp via konfirmasjon og
ungdomsgudstjenester. Det legges opp
planer for dette arbeidet sammen med
prestene, menigheten, foreldrene men
selvfølgelig med barna/ungdommen i
fokus.
Når dette skrives har vi nettopp
passert ”Alle helgens søndag” med fine
markeringer i begge kirkene våre. På
høsten i år var det mange av våre
sambygdinger som ”gikk bort”, og vi
mintes disse og ønsket å markere det på
en verdig måte.
Adventstiden, som vi snart går inn i,
gir hver enkelt av oss muligheter til stille
stunder og ettertanker over det året som

vi har vært igjennom både på godt og
vondt. Hvert år har sin egenart og de
fleste år gir oss heldigvis positive tanker
og opplevelser, mens andre igjen skulle
vi helst ha hoppet over. Greier vi bare å
legge noe av ”det tunge” bak oss så har
livet så uendelig mye positivt å gi.
Vi skal nå gjennom adventstiden forbered oss på årets største kirkelige høytidlighet – ”Jesu fødsel”. Juleevangeliet
har vi alle bare god av å høre bli gjentatt.
Da får vi en høytidsstemning over oss og
vi lar maset roe seg for en stund. Tenker
vi igjennom budskapet eller ”går det ikke
inn”? Greier vi å formidle det til våre
etterkommere, eller er maten og pakkene
det som tar oppmerksomheten? Julen
strekker seg jo over flere dager, kanskje
vi en gang i den stille uke kan ta for oss
hva som egentlig hendte, og hvorfor
mange av oss setter ”Julens budskap” og
samværet med familien så uendelig høgt.
Noen av oss synes kanskje Julen er en
tung tid også, de mangler kontakten med
familie og venner rundt seg. Skal noen
av oss forsøke noe nytt i år? Be til seg
noen som vi kjenner og vet har en slik

trist Jul, vise medfølelse med hverandre?
Prøv å unngå at ”naboen” sitter alene på
Julekvelden, om ”han” ikke ønsker det
selv da.
I år vil det også bli Julekonserter i
kirkene våre, og som tidligere håper vi
på stor deltagelse. (Se nærmere kunngjøring andre steder i bladet).
Vil få takke alle frivillige i menigheten for en fin innsats, i året som snart er
over, og som gjør det mulig for oss å
opprettholde aktiviteten i det arbeide vi
er pålagt å gjennomføre. Takk rettes også
til våre ansatte for godt samarbeid.
Et par visdomsord til slutt:
”Engler trår over terskler når de bringer
himmelen til jorda.”
”Jul er Guds mektige håndtrykk til
menneskene på hans jord.”
Ønsker hele Hvalers befolkning – En
fredfull Jul og et Godt Nytt År!
Bjørn R.
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Jul med Bob Dylan

Før jul i fjor ga Bob Dylan ut en juleplate. Jeg kjente det søkk i meg da jeg
hørte det. Skal også han – ”the one and
only Bob Dylan” – gi seg hen til useriøs kommers som mange andre artister
og selge sjela si for billige svisker i
glorete innpakning?
Det var med skrekkblandet fryd jeg
begynte å bla i coveret og lytte meg
gjennom låtene. Men jo mer jeg lyttet
og jo mer jeg funderte over coverbildene, jo mer beroliget ble jeg. Ja, etter
noen dagers ettertanke ble jeg mildt
beruset. Bob Dylan har greid det igjen.
Han presenterer en personlig, selvsten-

dig og spennende tilnærming til julen.
Det er en herlig mix av julefolkelighet av amrikansk merke og dypt seriøse
salmetekster. Det er en musikalsk
gjennomført stil som mange sikkert
ikke liker, men som innen sin sjanger er
meget kvalitetsbevisst.
Som prest og Dylan-fan lar jeg meg
inspirere av dette. Jeg skaffet meg
tekstene til flere av låtene og studerte
dem inngående. Mens jeg hører og leser
slår det meg: Han står frem som en
sann beundrer av frodig folkelighet. Og
som en troende salmesanger. Ingen sur

moralisme. Ingen bitende satire.
Budskapet i julen er sterkt nok til å tåle
alt det andre som følger med.
Han utfordrer min aversjon mot julenissen. I sangen ”Here comes Santa
Claus” hører vi om en troende julenisse! Julenissen er på lag med Gud og
Jesus. Heng opp julestrømpa, og be din
bønn, synger han. Julenissen bryr seg
ikke om du er fattig eller rik, han elsker
deg uansett og vet at vi er Guds barn. I
siste vers synger han: Hvis vi følger
lyset, vil freden komme til jorden.
Dylan gir liv til klassiske salmer jeg
kjenner fra andre engelskspråklige juleCDer. På konserter er det ikke lett å
høre teksten når Dylan synger. Men her
synger han salmen ”O little town of
Bethlehem” med tydeligere diksjon enn
koret fra Westminster Cathedral. Hos
Dylan hører jeg teksten når han synger:
”Intet øre hører Hans komme, men i
denne syndens verden der ydmyke
sjeler fortsatt tar imot ham, trer den
kjære Kristus inn!” Til disse ordene
legger Bob Dylan et varsomt ”Amen”
idet sangen toner ut.
En for meg ukjent og litt mystisk
julesalme er ”Do You Hear What I
Hear?”
Nattvinden sier til lammet: ser du stjernen på himmelen? Lammet sier til gjetergutten: hører du sangen høyt over
trærne? Gjetergutten sier til kongen: vet
du hva jeg vet? Et barn som skjelver i
kulden? Kongen sier til alle folk: Hør
på meg: Barnet vil bringe godhet og
lys.
Her er en sang som leder inn i myste-

riet. Ber oss lytte etter det lydløse. Høre
det uhørlige. Se hvordan Gud går inn i
verden og lar seg merke med troens
sanser. Det er neppe tilfeldig at CD’en
heter: Christmas In The Heart.

Coveret har flere bilder. En blanding
av det overfladiske og smakløse og det
ekte og dypt seriøse. Slitne julenisser
med instrumenter. Det tar på å spille
julesanger! En pinup i julenisseantrekk.
Slik er en del av vår julekultur! Men så
sleden på vei i vinterlandskapet hjem
fra kirken, og de tre vise menn på kameler under stjernehimmelen.
Her favner Bob Dylan det meste som
hører julen til. Midt i det jordiske bor
mysteriet.
Og inntektene av platen? De går til
World Food Programme. Takk for det,
Bob.
Øystein Spilling
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4 – års helg i kirken!

Nest siste helgen i oktober
inviterte vi all 4-åringene til
Skattejakt i kirkerommet og til
gudstjeneste med utdelig av
kirkens 4-års bok.

Bokutdeling
Barnekoret synger

Søndag møttes vi igjen til
gudstjeneste. Barnekoret hadde
øvet inn et flott dramaspill over
”Den gode Samaritan”. Og vi
feiret nattverd og delte ut
”Min kirkebok” til 4-åringene.

Stolte fireåringer

Lørdag lette små og store høyt
og lavt i Hvaler kirke for å finne
tilbake kirkesølvet som engelen
Gabrielle hadde gjemt! Godt var
det at så mange 4-åringer kunne
være med å lete, for jammen hadde
engelen gjemt det godt denne
gangen også! Velfortjent saft og
boller ette vellykket Skattejakt.

Takk for en kjempeflott helg
sammen med dere!
Varm hilsen fra
Lisa
Vin og brød bæres inn

Tillit
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Tyrkia. Vi besøkte en landsby med etniske kirgisere som var blitt tatt imot som
flyktninger. Deres historie gikk tilbake til
den russiske revolusjonen i 1916. Som en
stamme hadde de bodd i Pamirfjellene i
Afghanistan etter flukten under revolusjonen, og på 80-tallet kom de via Pakistan
til Tyrkia. Mens vi var der i landsbyen,
opplevde jeg en konkret utfordring og
kall fra Gud til dette folket. Til da hadde
jeg ikke tenkt på noe annet enn at jeg
skulle bo og arbeide i Norge. Det førte til
en del endringer i livet mitt. Jeg ser tilbake på disse årene med stor takknemlighet. Det er en stor gave og rikdom å
kunne kjenne tilhørighet ikke bare i

Hilsen fra Kirgisistan
Takk for sist! Det
er noen år siden
min forrige Hvalersommer. Det var
ikke etter planen for jeg skulle ha reist
ut igjen i begynnelsen av juni. På grunn
av at urolighetene her i Kirgisistan
blusset opp igjen, fikk jeg ikke visa til
den planlagte tiden. Jeg synes det var
vanskelig å være i Norge og høre om
urolighetene her i landet som nærmest
utviklet seg til en borgerkrig. Først var
det revolusjonen i april hvor presidenten ble avsatt og rømte landet, så ble
det etniske sammenstøt sør i landet i
juni. Utenfor presidentadministrasjonen, ”Det hvite hus”, henger det fortsatt
bilder av de som ble drept under revolusjonen sammen med opprop om at
han må straffes for vanstyre av landet.
Vi har nå hatt parlamentsvalg, og med
en midlertidig president har vi tro på at
landet skal komme på fote.

Etter at jeg kom tilbake, har vi mottatt
hjelpesending fra Hvaler. Det kommer
utrolig godt med, ettersom prisene har
steget kraftig i det siste. Guljan hilser og
takker på vegne av mottakerne. Hun er
kledd fra topp til tå med klær fra Norge,
- inklusiv veske.

Vi har hatt besøk av representant fra
Norsk Misjon i Øst (NMØ). De er engasjert i flere prosjekter her og støtter barnesenteret Svetly Put. Organisasjonens
hovedengasjement er menneskerettigheter og ”å være en røst” for forfulgte
kristne. Selvom det er religionsfrihet her
i landet ifølge loven, så er det mange som
opplever vanskeligheter og trakassering.
I en landsby øst i landet, ble en mann
drept for noen år siden for sitt frimodige
vitnesbyrd. Sønnen hans og familien,
som jeg er blitt kjent med her i byen,
bestemte seg for å flytte til landsbyen.
De har ikke møtt direkte motstand, men

folk har vært usikre og redde for å ta
kontakt. Det er mye uvitenhet, overtro
og frykt som preger folk. Ved å være
åpne og hjelpsomme overfor naboene,
har de sakte men sikkert, fått anerkjennelse i landsbyen. Kona er utdannet sykepleier og har vært til hjelp for mange.
NMØ støtter dem nå til å etablere noe
fast inntektsbringende arbeid.
I år er det 20 år siden jeg møtte kirgisere
for første gang. Da var jeg med ei gruppe
fra Ungdom i Oppdrags misjonsskole til
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Norge og på Hvaler, men også her blant
fjellfolket i Sentral Asia!
Nå viser det seg at det fortsatt bor noen
kirgisere i Pamirfjellene. Ifjor var noen
av mine venner herfra på besøk der, en strabasiøs tur. De hadde med seg noe
medisinsk hjelp og MP3 spillere hvor
hele bibelen er innlest og dramatisert på
kirgisisk. Der lever de som kirgiserne
har gjort i hundrer av år på nomadisk
vis i fjellene på 4-5000 moh. De har
ikke tilgang på verken skole eller medisinsk hjelp. Eneste medisin er å tygge
opium for å lindre smerter. Heller ikke
har de pass eller off. dokumenter og er
å regne som statsløse. Overfor de som
besøkte dem ifjor ga de uttrykk for at
de ønsker seg tilbake til Kirgisistan.
Gjennom en nyregistrert organisasjon
vil vi presentere deres ønsker overfor
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myndighetene her. Vi har også kontakt
med kirgisere i Kina som ønsker seg
tilbake hit.
Gjennom menighetsbladet vil jeg gi en
STOR TAKK til alle dere som følger
arbeidet her gjennom gaver til Svetly
Put, Vinjaras fosterhjem og andre prosjekter! Takk til alle som ga og gjorde
en innsats i forbindelse med loppemarkedet i sommer! Takk for gaven fra Alf
Ole Tangens etterlatte! Takk for klær og
annet utstyr! Takk til hver enkelt av
dere som følger meg og oss her i bønn!
Det er fantastisk at det er så mange som
er engasjert på hjemmefronten!
Gledelig jul og alt godt for
det nye året ønskes dere
alle av
Kristin

Hvaler sanitetsforening
En stor takk til Hvalers innbyggere som støtter våre arrangementer.
Basaren i 2010 innbrakte den utrolige sum, kr.64.000,- (brutto)
Vi takker våre ”støttespillere” i Hvaler som er oss behjelpelig i forbindelse
med våre arrangementer.
Hvaler sanitetsforening feirer 100 års jubileum i
2011 og vi gleder oss til å dele feiringen med
Hvalers innbyggere med arrangementer i 2011.
Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år.
Med hilsen
Hvaler Sanitetsforeningen
V/ Jorunn og Liv
Vi ønsker velkommen til våre møter i ”Kirkens
Hus” kl.18:30 hver tredje onsdag i måneden.

Ordføreren har ordet:
Nestekjærlighet
I dag er det søndag 14 november. Jeg sitter på kontoret på rådhuset og skal skrive
om et menneske som har brukt svært
mye av sitt liv for å hjelpe andre. I kveld
skal jeg treffe denne personen. Han vet
ikke at jeg kommer, for i skrivende stund
er det jeg skal gjøre untatt offentlighet.
Hva er det jeg skal gjøre som er så hemmelig? Jo det skal jeg fortelle dere, siden
det ikke lenger er noen hemmelighet når
dette kommer på trykk.
Jeg har gleden av å reise til Selbak i
kveld, nærmere bestemt Sion, der skal
jeg overrekke HM Kongens fortjenestemedalje i sølv til Øivind Dahl. Øivind
Dahl har gjennom et langt liv, ja faktisk
helt fra ungdomsårene bidratt til at
mange mennesker som av en eller annen
grunn ikke har det så bra, ser at det finnes mennesker i samfunnet som tenker
på de også. Det kan være mennesker som
ikke ser på fremtiden like lyst som
mange andre.
Nettopp disse menneskene er det Øivind
Dahl har støttet gjennom et langt liv.
I sin tro på gud og nestekjerlighet har
Øivind gjennom sin sang og kristne budsap,men også med praktiske ting hjulpet
mennesker til håp og tro om en bedre
fremtid. Vi lever i et samfunn i dag der
mange er opptatt av seg selv. Et samfunn
der svært mange mener at det offentlige
skal ta seg av alt.
Jeg tror ikke at det offentlige er i stand til

å ta seg av alt. For det første er det ikke
penger nok til det, for det andre tror jeg
ikke at vi ved hjelp av lovverk og penger
utvikler nestekjærlighet. Selv i vårt moderne samfunn der lover og regler setter
standard for hvordan vi skal ha det,
trenger vi mennesker som Øivind Dahl.
Mennesker med nestekjærlighet, mennesker som brenner for andre.
Uten disse menneskene rundt oss vil det
nok ikke hjelpe hvor mye penger vi har.
Uten disse menneskene ville vi være
fattige uansett. Det finnes heldigvis
svært mange slike mennesker. Det er
svært mange av de i Hvalersamfunnet.
Mennesker som enten gjennom forskjellige lag og foreninger, men også som
enkeltmennesker brenner for sine medmennesker rundt seg.
Jeg tror at vi alle bør føle oss rike. Selv
om mange av oss sikkert skulle ønske at
vi hadde mer penger, bør vi allikevel ta
godt vare på den rikdommen vi sitter på,
nemlig nestekjærligheten.
Det er mange mennesker som hadde fortjent en påskjønnelse, men i dag er det
Øivind Dahl som får den påskjønnelsen,
han fortjener den, og jeg gleder meg til å
utføre oppdraget på vegne av dere alle.
En riktig god og fredfull jul til dere alle.
Eivind Borge
ordfører
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Karin har ordet

Juletanker
med et blikk på skrå
Vi hadde ikke adventskalender da jeg
vokste opp. Advent var et ord vi hørte
om på søndagsskolen. Men sitt ikke der
og tro at vi ikke hadde en tid før jul hvor
forventningene vokste og spenningen
steg, - kanskje minst like mye som i
dag. Over kortere tid riktignok, for det
var ikke et grantre å se annet enn i
skogen før jul, og ikke en eneste nisse
heller…
Det som skjerpet tanken på at det
nærmet seg jul var at hvis man kom litt
brått inn i stua i høstmørket hendte det
at noe forsvant inn under divanen i en
hast og så satt mor der uten noe håndarbeid eller annet i hendene, eller at døra
til uthuset var stengt og at man hørte sag
eller høvel gi lyder derfra uten at man
fikk komme inn. Det var merkelig.
Og en dag, grytidlig på morgenen ble
svære kjeler med vann satt på komfyren
til varming av vann. Da visste vi hva

Grisungen fikk vi bare ha fram til jul.

som skulle skje. Forberedt var vi jo.
For fra den dagen grisungen kom i hus
på våren visste vi jo at den skulle slaktes
til jul.
Når slakter Wiklund ankom var det
forbudt å gå ut før grisen var død.
Avrettingen skulle ikke barn se på. Men
i det øyeblikk vannet ble båret ut og
skåldingen begynte var det ut og følge
med. Mens blodet ble tatt vare på under
stadig røring, ble bust fjernet og innvoller tatt vare på, og så hang skrotten
utspendt og ren i en bjelke klar til
partering om noen dager.
På kjøkkenet ble det intens aktivitet.
Blodpudding og klubb ble kokt, - det
duftet krydder over hele huset. Lungemos og leverpostei, hodesylte og rull ble
laget, ja alt som kunne spises ble tatt
vare på. Når grisen kom inn og ble
partert ble det malt medisterdeig som
ble stekt til kaker og hermetisert før
fryseboksenes tid. Det samme skjedde
med koteletter og annet som skulle
oppbevares ferskt. Glass på glass ble
båret i kjelleren.
Og så kom turen til saltebaljene. De
ble vasket og skylt med eineravkok og
så kom det grovt salt i bunnen før
skinke, flesk og steker ble lagt lagvis
med salt i balje. På toppen lå ribba. Den
skulle jo brukes julaften og lå øverst.
Slaktinga foregikk sist i november, - på

stigende måne. Det var visst noe med at
kjøttet ble fastere og drøyere da.
Denne salte ribba ble så tatt opp og
vannet ut et par tre dager før julaften,
og smaken var vidunderlig. Den sitter i
hos meg enda, og til dags dato spises
det ikke ribbe her i huset uten salting
og vanningsprosess. Så slipper man å
tenke både på damping og andre snurrepiperier for å få sprø svor, - det kommer
helt enkelt av seg selv etter denne behandlingen.
Julebaksten var en annen sak. Under
krigsårene tydde man til kriseløsninger
med hjemmelaget potetmel og andre

Ingen jul uten ribbe.

saker, og senere måtte det jo være sju
slag. Da luktet det krydder og kjøkkenet var hett som en bakerovn mens ved
gikk med i store mengder og ”Mor
Monsen” og andre kaker godgjorde seg
i stekeovnen og mors vidunderlige vørterkake hevet seg under håndkle på
benken. Kakeboksene ble lukket og
satt bort. Bare smuler eller en og annen
knust kake fikk vi smake før den store
høytiden. Vi trengte visst ikke adventskalender for å forstå at det snart var jul.
Matter ble vasket og hang stivfrosne
på snoren før de ble tatt inn for den
siste tørk, da kom grønnsåpelukten fra
skuringen inn i huset og til slutt ble tak

og vegger vasket. Man feiret ikke jul i
hus som ikke var rent fra gulv til tak.
Om kvelden satt vi med glanspapir
når dette var å få. Da ble det flettet kurver og limt lenker til å henge på treet.
Lenkene husker jeg vi limte med hvetemelsklister, men de ble ikke mindre
fine av det, selv om holdbarheten var så
som så.
Søndag før jul var det ut med hele
familien for å finne juletre og bar til å
legge på trappa.
Jeg kan aldri huske at noen sa nei til at
vi fikk ta trær, men så var vi vel ikke så
mange på Hvaler i den tiden og det
kom ingen biler fra fastlandet for å
hente gran her heller. Denne søndagen
var helt spesiell. Vi vandret sammen,
noen ganger i flere timer, men vi endte
vel som oftest med den grana vi hadde
sett først. Det er ofte sånn det går.
Grana ble satt i uthuset, for inn
skulle den ikke før på lille julaften og
pynten skulle på julaften formiddag. Så
sto bading i balja på kjøkkengulvet for
tur, og så… når klokka slo fem, de levende lysene på grana kunne tennes og
det luktet stearin og gran og ribbe og
surkål, ja da var det nesten umulig å
sitte rolig på stolen. Det var jul!
Pappa hadde en merkelig vane. Etter
at vi hadde spist måtte han ut og gi
hønene mat. Det gjorde vi da i dagslys
ellers, men mamma forklarte at på bursdagen til Jesus skulle alle ha litt ekstra
godt stell, og det forsto jeg jo, men det
som var så dumt var at nissen alltid
kom mens pappa var ute. Da kom det
fram hva som hadde foregått bak låste
dører i uthuset på høsten, kjelke et år
husker jeg, et annet var det ski. Dukkeseng kom også derfra og det som hastig
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Vi må ikke glemme hvorfor vi feirer jul.

ble kastet under divanen på høsten
kunne være både dukkeklær og gensere,
sokker og votter som hadde blitt tryllet
fram av mammas flittige hender. Av
tante Harriet fikk jeg alltid en bok eller
en tegneblokk, men ellers var det ikke
gaver fra andre i familien. Vi var vel
kanskje for mange, eller var det vanlig?
Ikke vet jeg.
Første juledag var vi inne og stille.
Det var ettertankens og fredens dag,
men fra annen dag gikk det slag i slag
med gjester hos oss, besøk hos familien
og så kom jo alle juletrefestene da.
Noen var svært lystige og vi barna
fikk riktig kose oss med julekake og
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kakao og mye lek, mens andre hadde
misjonærer på besøk med lysbilder fra
Madagaskar og andre skumle steder
med fattige hedninger. Noen ganger var
det litt vanskelig å sitte lenge stille husker jeg, men det måtte man jo. Godt
man kunne gå julebukk andre dager da,
og riktig nyte uteliv på dagene i tillegg.
Romjulen må ha vært mye lengre den
gangen tror jeg.
Så varte jo julen til 20. dag jul også.
Min gamle svenske bestemor sa at da
kom St. Knut og bar julen ut.
I dag begynner visst julen i oktober,
i hvert fall i enkelte butikker, nissen er
utslitt lenge før julaften, og ribba ligger
på sidebeina våre etter alle julebordene i
stedet for i saltebalja, men mitt inderligste ønske for barna rundt meg er at de
gjennom all kommersen ser julen i glans
av hva den er. At vår feiring av Jesu fødsel brukes til å få slutt på gavehysteriet
slik at det kan vike plass for omtanke og
empati for de vi har nær oss og de som
trenger oss ellers.

En fantastisk julegave – hjemmelaget kjelke.

Men kanskje en gammel dame tar
helt feil. Hvis barna av i dag opplever
den samme sitringen i brystet som
voksne, når de ser tilbake på sin barndoms jul som det jeg gjør, ja da har vi
lykkes likevel.
God jul! K.L.K.

Tanker i tiden

Jeg vil fortelle en liten historie fra barnehagen. Den handler om en gutt på 5
år, la oss kalle han Per og en assistent
som vi kan kalle Knut. Vår barnehage
har alt når det gjelder utemiljøet, bakker, trær, gressplen, sandkasser osv.
Den er helt fantastisk om vinteren når
det gjelder ski og aking. Det er bare to
ting vi ikke har og det er sykler og
asfalt. Nå er det ingen av barna som
savner det og utemiljøet vårt gjør at vi
ikke skal ha det heller.
Et par kilometer fra oss er det en annen
barnehage som vi av og til går på tur
sammen med. Det hender også at vi
besøker hverandre. I den barnehagen
har de sykler!!

En nydelig høstdag tar Knut med seg en
liten gruppe barn på tur til nabo’n. Per
har aldri vært der før og gjør store øyne
når han ser at de har sykler der. Han
finner seg en sykkel og sykler frem og
tilbake en god stund. Han stopper ved
siden av Knut og sier: ”Jeg skulle ønske
jeg gikk i denne barnehagen jeg Knut,
for her har dem sykler” Så sykler han
av gårde igjen. Plutselig bråsnur han og
sykler tilbake til Knut og sier: ”Men jeg
går jo der borte” og peker mot vår
barnehage – ” og der går jo du også og
jeg elsker deg”
Dag Skinnes
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Helt våken

Helt våken
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50års konfirmanter

14. november var 15 gullkonfirmanter med kontirmantprest Leif Sjørlie samlet i Spjærøy
kirke. Gudstjenesten ble ledet av vikarprest Nils Johan Larsen. Deretter gikk turen til Vesterøy bedehus hvor det ble fortært snitter og hjemmebakte kaker. Det var stor gjensynsglede
og praten gikk livlig. Flere av konfirmantene hadde ikke møtt hverandre på 50 år.

Julesalme

Foto: Tore E. Th
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1. rekke fra venstre.: Astrid Momrak f. Pedersen, Harald Gunnarsen, Birgit Svendsen f. Henriksen,
Anne-Liv Åserød f. Norsted, Øivind Solvang, Kjell Pedersen, Ingrid Bekkevik f. Hansen, Aud Minge
f. Henriksen, Tom Aleksendersen.
2. rekke fra venstre: Ole Amund Amundsen, Kennet Baarstad, Thor-Ivar Olsen, Paul-Ivar Johansen,
Egil Hauge Pedersen, Yngvar Helgesen og konformantprest Leif Sjørlie.

Hvaler kirke

Nå er turen kommet til Hvaler Kirke

Hvaler kommune har
bevilget midler til
rensing /kalking av
kirkens vegger.
Det er mange som ser
at den utvendige veggen ved inngangsdøren trenger ny kalking.
Det er innhentet tilbud
og arbeide med dette
vil starte opp til våren.
Dette er en forholdsvis lang prosess, for kalken skal tørkes godt mellom lagene. Til
våren så vil derfor kirkens inngangsparti
være dekket av stillas.
Vi håper at arbeidet vil være avsluttet før

sommer sesongen, slik at besøkende kan
igjen nyte synet av den hvite kirken.
Veggene innvendig skal også renses. Det
blir mye sot innvendig på grunn av stearinlysene som brukes og vi håper å kunne få
veggene litt lysere.
Dette er et arbeid som vi håper kan gjøres
mye på dugnad i perioden 10. januar – 4.
februar. Da blir Hvaler kirke stengt og
tjenestene overført til Spjærøy kirke.
Hvis det er noen som kunne tenke seg å
være med på dugnad i denne perioden –
Ta kontakt med menighetskontoret.
Ingrid Dean
Kirkeverge

Barn Jesus i en krybbe lå,
skjønt himlen var hans eie.
Hans pute her ble høy og strå,
mørkt var det om hans leie.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kysset barnets fot.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfull sjel bli frisk og glad,
kast av din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte.
Til barnet vil vi stige inn,
og selv bli barn i sjel og sinn.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Nos 53
Tekst: H.C. Andrsen
Melodi: Niels W. Gade

Lucas 2,1-20
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Julehilsen fra
søndagsskolen
Eli
og
Silje.

Så er det likevel det at Jesus kom til oss
på jorden fra Gud som blir det største:
En frelser er født – for deg og meg!
En Sprell Levende søndagsskole på
Vesterøy vet hva det dreier seg om –
Å ha Jesus i hjertet.
Vi ønsker alle en herlig god
julefeiring med Jesusbarnet i sentrum.
Konsentrasjon OG kos!

hilsen fra alle barn og ledere på søndagsskolen julen 2010.

God stemning rundt aktivitetsbordet!

Ingen har en viktigere timeplan enn
skolen vår: Jesus til barna!
Annenhver søndag samles vi for å få
vite mer om Jesus. Bli bedre kjent med
han og få kjenne på gleden over å være
et av hans barn.
I desember er det akkurat som om
denne gleden øker litt: Vi har kjente og
kjære historier om Maria og Josef som

drar til Betlehem, lurer på hvordan det
var i en stall med lukter og lyder, tenker
så heldige gjeterne var som fikk se
engler og hvor rike tror du at visemennene må ha vært?! Vi lager bål og hører
englesang, lager kongekrone og ser på
kiste med gull og røkelse, har krybbe
med høy i og en eselkonkurranse før vi
drar hjem...

Juletrefest
Har dere fått med at vi skal ha stor julefest på bedehuset?
Julefest på Vesterøy bedehus søndag 2. januar kl. 1600
Eget juleorkester, gang og sang rundt treet, utlodning, jule-tekst, og
poser til barna.
Ta med egne reste-julekaker og vi ordner brus og kaffe!
ALLE er hjertelig velkommen!
Arr.: Vesterøy søndagsskole
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Julehilsen fra redaksjonen
Vi ønsker alle våre lesere
en fredfylt jul og et
innholdsrikt godt nytt år.
Husk, du er alltid
velkommen i kirken
Hilsen
Hvaler menighetsblad

Lettsaltet fisk med stuede rotgrønnsaker
Ingredienser

Hjelp!!!
Hvem er dette?
Flere har tatt kontakt med oss i anledning
vår etterlysing på side 21 i høstnummeret.
Det er Laila Syversen, kona til Knut
Syversen på bildet som løste problemet
først. Øystein Johansen har også ringt oss
med navna.

Fra venstre: Bjørn Vanderbilt, Momrak,
Knut Syvertsen og Svein Kristiansen.
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Er det en musikalsk person på
Hvaler som kan
hjelpe oss i vårsemesteret – fra
1. Januar til 30.
Juni – med å
spille piano for
Hvaler Menighet
sitt Barnekor.
Det gjelder 12
øvinger på tirsdager i denne
perioden. Vår
kantor Ken
Phillips har
permisjon i dette tidspunktet og vi
trenger en ”avløser”!
Har du mulighet til å hjelpe barna og
ansvarlig dirigent i dette semesteret, ta
kontakt med Kirkevergen på tlf.
69379037.

Skjær torskefileten fri for
skinn og bein.Kok fisken
forsiktig i vann.

1 kg lettsaltet torskefilet
100 g sellerirot
100 g gulrot
100 g løk
100 g purre
100 g kålrot
50 g persillerot
3 ss smør
2-3 dl vann
Mandelpoteter

Saus
2 dl melk
1 dl fløte
20 g smør
15 g hvetemel
2 ss gressløk
2 ss persille
2 ts Dijonsennep
salt etter smak
nykvernet pepper

Rens grønnsakene og
kutt dem i terninger.
Kok grønnskene møre i
2-3 dl lettsaltet vann.
Purre kokes med kun de
siste 2 minuttene. Løft
grønnsakene over på et
fat for hurtig avkjøling.
Lag lys jevning av smør og mel.
Spe med grønnsakskraft, melk og
salt og nykvernet pepper.
Sil sausen og ha i grønnsakene sammen
med hakket gressløk og persille.
Anrett på serveringsfat eller posjonstallerken. Server kokte mandelpoteter til.
God jul!

Hilsen Anne og Pål
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Øyvind Sand
Øyvind Sand er et kjent kunsternavn
langt utenfor Hvalers grenser. Han bor
på Hauge på Vesterøy, men i sommer
flyttet han atelier og maleriutstilling til
Skjærhalden, nærmere bestemt Kirkens
hus.Vi stikker innom og slår av en
hyggelig prat en augustettermiddag.
– Så koselig det er her med alle de flotte
maleriene, her har det sikkert vært
mange besøkende i løpet av sommeren.
– Responsen fra publikum har vært god

og det er jo veldig hyggelig. Daglig har
mange fastboende og sommergjester
vært innom og ellers gjerne en til to
busser med turister. Har jeg hatt litt tid
innimellom har jeg tatt fram pensel og
palett for å arbeide med nye malerier.
Mange er blitt solgt umiddelbart, nesten
før malingen har tørket.
Ellers er jo lokalene lyse og fine og beliggenheten sentral. For en del år siden
ble jeg invitert av Tore E. Th. til å være
kulturukas billedkunstner. Han ønsket at

kulturuka skulle avspeile et bredt kulturtilbud. Jeg har altså stilt ut her tidligere.
I år bestemte jeg meg like godt for å leie
plass fra 27. juni til 15. august. I fjor
sommer stilte jeg ut arbeider i kunstgata

på Rådhuset, så jeg var på Skjærhalden
da også.
– Du må fortelle litt om motivvalg
og maleteknikk.
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For tiden jobber jeg mest med pastell,
som er fargekritt med sterke, klare farger. De passer utmerket til sjømotiv. Jeg
maler nesten ikke et bilde uten at båt- og
sjøliv er med. Jeg er oppvokst i Onsøy
med mange fiskere og sjømenn i familien. På Hvaler er jo også det maritime
viktig, nå som tidligere. Utgårdskilen er
for øvrig Østfolds største fiskerihavn.
– Gjennom årene har jeg også malt
mange bilder av de Hellige tre konger,
et par av disse bildene er med på utstillingen her. Selv ikke disse arbeidene er
uten båtmotiv. I følge Bibelen ble de
Hellige tre konger i en drøm bedt om å
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ta en annen vei hjem etter at de hadde
tilbedt Jesusbarnet i krybben, og levert
sine dyrebare gaver. De valgte sjøveien,
i følge en legende. De hadde kommet til
Betlehem på kamel, og dro hjem via
havet. Disse bildene er inspirert av
russisk kirkearkitekttur. Da vi bodde i
Oslo var jeg i kontakt med den russiske
kirken der. Jeg har vært på studietur i
St-Petersburg og på Athos i Egeerhavet.
På Athos er det enorme klostre, bygget i
middelalderen. På begge disse reisene
fikk jeg oppleve mye vakker kirkekearkitektur.
– På utstillingen finner vi også material-

bilder av geometriske figurer.
– Ja, jeg stiller ut geomtriske figurer jeg
har konstruert. Naturen er bygget opp
av matematiske lover. Helt inn i den
mikroskopiske del av naturen finner vi
matematiske strukturer. Tenk bare på et
snøkrystall! Deler vi et eple, kommer
en praktfull femstjerne til syne. Matematikk med alle sine disipliner opptar
meg sterkt. Jeg reiser bl.a rundt til skoler i regi av ”den Kulturelle skolesekken” med et visuelt
matematikkprogram. Elevene lar seg
rive med, for dette er interessant!
Mange jeg har guidet på utstillingen her
i sommer har fått en smakebit av dette

skolprogrammet. programmet.
– Du er også bokillustratør?
– Ja, jeg har bl.a illustrert ”Vennskapets
øyeblikk”, skrevet av sønnen vår Aune
Sand. Originaltegningene stiller jeg ut
her.
Familien Sand er en kunstnerfamilie.
Datteren Ane Sand er utdannet gullsmed. Nydelige arbeider som hun har
laget harogså sin plass på Øyvind
Sands mangfoldige og interessante utstilling.
Ellen Bjørnvall Viker
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Barnesider
Deilig bakst
på fredags
sfo
Hva lukter og smaker vel bedre

Blekkspruter

enn bedre enn deilig, fersk

2 l vann

gjærbakst? Hver fredag brer

4 poser tørrgjær

duften av nystekte boller,

1 pose kardemomme

kringler, kanelsnutrrer eller

1 kg sukker

andre spennende og farlig gode

750 g margarin

varianter seg fra stekeovnen

4 kg hvetemel

på sfo. Der er Anne Grethe i
sving, og forbereder et koselig
måltid før helgen stunder til.
Når barna setter sg til bords
etter lek og moro, står velfylte fat på bordene. Appetitten er på topp!
Foreldre som har tid og anledning er hjertelig velkomne de
også til å smake på dagens

Bland alt i vannet. Ta i mel til

leiven. Legges på bakepapirkledd

passe tykkelse. Elt deigen i ca 10

brett. Øyne kan være rosiner

minutter. Deigen skal heve litt.

eller sjokoladebiter, som dyttes

Deretter: Rull ut en pølse som

godt inn i deigen.

klemmes flat. Legg marsipan

Blekksprutene skal etterheves.

bakst.

eller ønsket fyll (f.eks rosiner,

Pensles hvis man ønsker. Stekes

Har du lyst til prøve oppskrif-

eller sukker og kanel) i midten

til de gyldne. Steketid som med

ten på noen gode blekkspru-

og brett leiven på langs. Skjær

boller.

ter?

Anne Grethe baker på SFO.

så tre hakk og i det fjerde
hakket deles blekkspruten fra

Ellen Bjørnvall Viker

36

37
Barnekoret

I løpet av de første ukene i høstsemesteret øvde barna inn sanger og
replikker i bibelspillet ”Så lenge vi vandrer på jorden” av Britt G.
Hallqvist og Egil Hovland. Spillet har sitt utgangspunkt i Lukas 10.
25-37, fortellingen om den barmhjertige samaritan.
Og hva passet vel bedre enn å framføre og formidle dette nettopp på
FN-dagen i Hvaler kirke? En av sangene har denne teksten:
Så lenge vi vandrer på jorden,
så lenge vi ennå er til,
skal vi hjelpe og glede hverandre,
slik som Jesus, Jesus vår herre vil
Gå ikke forbi når din neste
behøver en hjelpende hånd,
nei vær glad at du kan at du orker
bli til støtte, støtte og trøst i blant.

Koret skal synge på misjonsmessen. Det gleder vi oss til.
Luciakonsert på selveste luciadagen i Hvaler kirke sammen med en
del andre aktører står på korets program. Vi øver dessuten sanger og
tekster fra bibelspillet ”Mor Maria” av ovenfornevnte forfatter og
komponist, i anledning julen, og så skal vi prøve å dramatisere fortellingen”Snekker Andersen” av Alf prøysen og framføre dette for
foreldrene, besteforeldre, naboer og venner litt ut i januar.
Takk til alle flinke kordeltagere!
Ellen Bjørnvall Viker
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Pauls julenøtter

1.

Hvaler kirke, en av landets eldste, er hvor gammel?
a. ca 1100 år b. ca 1000 år c. ca 900 år

2.

Hva het kongen som styrte landet da Hvaler kirke ble bygget?
a. Kong Sverre b. Olav Haraldsson c. Håkon den gode

3.

I 1953 startet et spennende arbeid i Hvaler kirke. Hva slags arbeid?
a. Veggmalerier over alteret ble avdekket
b. Utgravinger under gulvet i kirken
c. Restaurering av taket etter brann

4.

Utgravningene i kirken som fant sted i perioden 1953 – 1955 ble ledet av?
a. Aslak Jensen b. Erling Johansen c. Ivar Bruu

5.

Sogneprest i Hvaler kirke Gerhard Randers var fra 1857 – 81 også:
a. Stortingsrepresentant
b. Ordfører
c. eier av to sildesalterier

6.

I 2009 gikk ”Tore prest” av som sogneprest. Hva het sognepresten
Tore etterfulgte i 1981?
a. Einar Martinsen b. Øyvind Nicolaysen c. Reidar Mørch

7.

Hva heter lederen i Hvaler menighetsråd?
a. Ragnar Bjørck b. Eva Eriksen c. Bjørn Rognlien

8.

Når sto Spjærøy kapell, senere Spjærøy kirke, ferdig?
a. 1910
b. 1908
c. 1891

9.

Hva heter dalen sør for Spjærøy kirke?
a. Lindalen b. Dypedalen c. Lerdalen

Puttenlegatet
Hvert år siden 1937 har ”Puttenlegatet” avsatt
midler til utdeling i Hvalersamfunnet. Gjennom
menighetsbladet kunngjøres herved legatets utdeling for 2011. Enkeltpersoner, lag og foreninger
kan søke støtte til humanitære- og gode formål.
Skriftlig søknad merkes:
”Puttenlegatet 2011” og sendes Hvaler kommune v/ ordfører. Samtidig
minner vi også om at hvalerungdom under utdannelse kan søke.
Søknad om støtte til videre skolegang og studier merkes imidlertid med
“Utdanning – 2009” og sendes Hvaler kommune v/ ordfører.
Søknadsfrist er 15. Januar 2011

10. Stenkorset på Rødshodet ble reist av Hvaler menighet i 1995:
a. Til minne om 1000 år med kristendom i Norge b. Til minne om sjøfolk og fiskere
som har blitt borte på havet c. For å markere start/avslutning på pilegrimstien
11. Sauvika Leirsted som eies av Normisjon ligger på:
a. Asmaløy b. Vesterøy c. Spjærøy
12. Drengestua ved Hvaler kirke er kjent for å være:
a. En av Hvalers eldste trehus b. En gammel smie
tidlig på 1800-tallet

c. Bosted for en forvist fange

13. Ved Drengestua finner vi en nasjonal botanisk særegenhet, hvilken?
a. Strandmalurt (Hvalers kommuneblomst) b. Honningblom c. Eseltistel
14. I 2005 kjøpte Hvaler menighet huset som i dag benevnes som ”Kirkens Hus”.
Hva var det i disse lokalene tidligere?
a. Posthus b. Kontorer for Hvaler båt og fergeselskap c. Bank
15. Hva kalles det kirkelige rådsorganet når kommunes representant deltar sammen
med menighetsrådet?
a. Det utvidede menighetsråd b. Kirkelig fellesråd c. Kirkelig allmøte
Svarene finner du på neste side

Under krigen tillot ikke tyskerne oss å gå med røde nisseluer.
Det var tegn på at vi var ”jøssinger”.
Det var også risikabelt både å sende og å motta julekort med
julenisser, hvor nissene var iført røde luer.
Dette kortet fikk jeg i 1941.
Fredlig julehilsen fra Anne Margrete Eliassen.
Svar på Pauls Julenøtter: 1 c, 2 a, 3 b, 4 b, 5 a, 6 a, 7 c, 8 c, 9 a, 10 a, 11 b, 12 a, 13 c, 14 c, 15 b.
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Søndagsskolen møtes

Fra kirkelivet
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Formiddagstreff
Datoer

Stoff til neste nr. av menighetsbladet sendes kirkekontoret innen 1. feb. 2011. Adr. Storveien 12,
1680 Skjærhalden.
epost:
post@hvaler.kirken.no

Normisjon
06.01, 03.02, 03.03,
07.04, 05.05, 02.06
Kl. 18.00 Kirkens hus.
Velkommen!
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Vårplan for barn og unge
i Hvaler menighet
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Julehilsen fra Lions i Hvaler
Lions Club Hvaler og Lions Club Hvaler/Kirkøy, vil få ønske alle fastboende og ferierende på Hvaler en riktig God jul og ett Godt nytt år.

Søndag 2.januar
Søndag 9. januar
Søndag 23. januar
Lørdag 29. januar
Søndag 30. januar

Juletrefest på Vesterøy bedehus for alle
Søndagsskole Vesterøy bedehus
Søndagsskole Vesterøy bedehus
Tårnagenthelg for 8 – åringene
Gudstjeneste med 8 – åringene

Søndag 6. februar
Lørdag 12. februar
Søndag 13. februar
Søndag 20. februar

Søndagsskole Vesterøy bedehus
Verksted med Dåpsforeldre og barn
1 – års – Dåpsgudstjeneste
Søndagskole Vesterøy bedehus

I Hvaler er våre sambygdinger og ferierende veldig flinke til å støtte vårt veldedige arbeid, så vi takk på forhånd for positive forståelse for vårt lokale engasjement.

Lørdag
Søndag

Verksted i kirkerommet og øving til søndag
Karnevalsgudstjeneste 7 – 9 år, Ungdommer
Synger Brottunger

Julefest for de eldre i Hvaler

5. mars
6. mars

Søndag 6. mars
Søndag 20. mars

Søndagsskole Vesterøy bedehus
Søndagsskole Vesterøy bedehus

Søndag 3.april
Torsdag 7. april

Søndagsskole Vesterøy bedehus
Påskevandringer med Brekke barnehage /
Floren skole ( 2 – 8 år )
Samtalegudstj med konfirmantene
Konfirmanter samler inn penger for Fasteaksjonen
Påskevandringer Hauge barnehage
Påskevandringer Asmaløy barnehage (2-6 år)

Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

10. april
12. april
13. april
14. april

Søndag 17.april
Søndagsskole Vesterøy bedehus
Fredag 29.–sønd 1. mai Konfirmantleir til Sauvika
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag

8. mai
14. mai
15. mai
29. mai

Konfirmasjonsgudstj Hvaler
Konfirmasjonsgudstj Spjærøy
Konfirmasjonsgudstj Spjærøy
Utdeling av 6 – års film og Barnas Festdag i kirken.

Vi vil også i år avlegge de eldste i kommunen et besøk for en hyggelig prat, skifte
av batterier i brannvarslerne og samtidig overrekke en liten julehilsen, fra oss i
Lions.
Som tidligere år blir det i desember Lions Julelotteri, med mange flotte gevinster.

LC Hvaler Steinar Forsberg

LC Hvaler / Kirkøy Odd Magne Ulvund

Lions klubbene i Hvaler
Arrangerer førjulfest for kommunens pensjonister på Dypedalsåsen.

Onsdag 15. desember 2010 kl. 17.00
Det blir servert en enkel varmrett med dessert og kaffe og noe attåt.
Det blir underholdning og allsang. Vi får besøk av Trivselkoret.

Julenissen kommer helt sikkert !
Velkommen til en forhåpentligvis hyggelig
førjulskveld !
*Trenger du/dere transport, ta kontakt med:
EGIL ADOLFSEN tlf. 69379267 eller
HELGE FREDRIKSEN tlf. 69377383
I år/vinter selger Lions ”små sekker” med strøsingel på Hvaler Veiservice - Esso
og Bygger’n Skjelsbo. Eller ring tlf. 480 40 323 så bringer vi singlen hjem til deg,
da går du trygt på glatta!
Vi selger også juletrær og fuglenek fra Kiwibutikkene på Hvaler.
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Gudstjenesteliste

Hvaler Trivselskor
ønsker velkommen til

Alle gudstjenester begynner kl.11.00 – hvis ikke annet er oppgitt.
Sjekk annonseringen på forhånd.
2010

JULEKONSERT
i

Spjærøy Kirke
Søndag 19.desember
DET BLIR I ÅR TO KONSERTER:
17.00 o g 19.30
Ta kontakt med et kormedlem
Vi deler ut
150 gratis billetter til hver konsert

2011

Søn 12.des.
Søn 19.des
Fre 24.des.

Lør 25.des
Søn 26.des.

Spjær
Hvaler
Dypedalsåsen Eldresenter 12.00
Spjær 14.30 og 16.00
Hvaler 14.30 og 16.00
Hvaler 12.00
Ingen gudstjeneste

Lør
Søn
Søn
Søn
Søn
Søn

Domkirken - fellesgudstjeneste
Spjær
Hvaler
Spjær
Spjær
Spjær

ØS
ØS
ØS
ØS
LHJ

Søn 6.feb.
Søn 13.feb.
Søn 20.feb.
Søn 27.feb.

Hvaler
Spjær
Hvaler
Spjær

ØS
ØS
LHJ
ØS

Søn 6.mars
Søn 13.mars
Søn 20.mars
Søn 27.mars

Spjær
Hvaler
Spjær
Hvaler

LHJ
ØS
ØS
NMS-stevne. Magne Grønlien

Søn 3.april
Søn 10.april
Søn 17.april

Spjær
Hvaler
Spjær

LHJ
LHJ og ØS Samtale med konf.
ØS

1.jan.
2.jan.
9.jan.
16.jan.
23.jan.
30.jan.

ØS
ØS
ØS
LHJ
ØS
ØS

www.hvaler-trivselskor.com
send en sms med navn, tidspunkt og antall til
905 801 64

Vi minner om kirkeskyssen
med start kl. 10.30.
Velkommen til kirken!
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VIGDE
Petter

Folkemengdens
bevegelse

DØDE
Begravet fra Hvaler kirke
Stine Gjølberg Asbjørnsen
Johan Sten Johnsen
Liv Andersen
Olaf Georg Grønli
Trond Arvesen
Henrik Mikal Nielsen
Hedvig (Tupsi) Esther Holter
Herman Hermansen

DØPTE
Hvaler kirke
Vetle Rebnord Sperlin
Julia Jensine Huth
Silje Larsen
Emil Pettersen Rød
Ben-Arthur Akselsen-Engeseth
Annicken Nordgjerde
Anna Solbakken
Hylton Marensius Amos Lilleng

Begravet fra Spjærøy kirke:
Anna Josefine Jensen
Borghild Fredriksen
Rolf Eugen Person
Azora Eugenie Larsen
Liv Anita Johansen
Inger Lorentzen
Hjørdis Juliane Johnsen
Anna Karia Kristi Johansen
Horst Günter Bosy
Rolf Eugen Kristiansen
Morten Johansen
Astrid Forsberg

Spjærøy kirke:
Tirill Sommerin Haugen
Olivia Høve Sandvik
Albert Kvernstuen
Eirik Rud Lorentzen
Thorine Larsen

Kirkekontoret
Storveien 12, 1680 Skjærhalden
Telefon: 69 37 90 37 - Faks: 69 37 88 14
e-post: post@hvaler.kirken.no
Menighetsråd/Fellesråd
Leder: Bjørn Rognlien, Rødsfjellet 39, 1684 Vesterøy
Tlf 69 37 62 80, e-post: bjorognl@online.no
Menighetsrådets/Fellesrådets adresse: Storveien 12, 1680 Skjærhalden
e-post: post@hvaler.kirken.no
Kirkene
Hvaler kirke: Tlf. 69 37 99 12
Spjærøy kirke: Tlf. 69 37 65 50
Hvaler menighetsblad
Kirkekontoret, Storveien 12, 1680 Skjærhalden
Ansvarlig utgiver: Hvaler menighetsråd
e-post: post@hvaler.kirken.no
Kontonummer 7050.06.20976
Redaksjonskomité:
Ragnar Bjørck, Ellen Bjørnvall Viker, Bjørn Rognlien og Øystein Spilling
Layout: Bjarne Haukø, Trykk: Møklegaards Trykkkeri AS, Fredrikstad
Ansatte
Lisa Holm Johansen, barne- og
ungdomsprest,

mobiltlf. 922 97 736,
e-post: lijo@hvaler.kirken.no

Terje Moen, kirketjener,

mobiltlf. 954 57 722,
e-post: temo@hvaler.kirken.no

Ken Phillips, kirkemusiker,

mobiltlf. 414 69 147,
e- post: keph@hvaler.kirken.no

Øystein Spilling, fung. sogneprest

mobiltlf. 909 52 282
e-post: oysp@hvaler.kirken.no

Ingrid Dean, kirkeverge/daglig leder

mobiltlf. 412 98 242,
e- post: inde@hvaler.kirken.no

En stor takk til alle dere som har bidratt til
givertjenesten i Hvaler menighet.
I den vanskelige økonomiske situasjonen er det
godt å vite at vi har støtte blant medlemmene i
menigheten.
Pr. 1. nov 2010 er det kommet inn kr. 59.500,- .
Dette bidrar til å opprettholde kirkens tilbud
blant Hvalers befolkning. Etter mye innsparinger
og med hjelp fra dere, er vi nå et godt stykke på
vei oppover fra store underskudd.
Vi blir veldig takknemlig hvis flere vil være med.
Ta kontakt med kirkekontoret på tlf 69379037
Takk fra Hvaler menighetsråd

