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PÅ KIRKEVEG

God Jul til alle i Vefsn
og velkommen til gudstjenester og arrangementer
i menighetene i julen:

Adventsandakt v/kapellan Gry
Orfei Solbraa
Det er mandag 25 november. Jeg har fri
etter en travel arbeidsperiode. Skulle liksom
slappe av i dag. Men den gang ei! Med ett
går det opp for meg at der er snart jul!
Hjelp! Desember er som alle vet
høytidssesong i kirka. Som prest bør man
være forberedt! Men også vi prester har det
travelt. Også vi prester kan glemme at det
snart er jul. Som nå: Jeg vet hva julen
innebærer, men jeg vet også
at det blir forventet av meg
at jeg har noen kloke ord å
si i den anledning. Fort,
fort, jeg må tenke dype
tanker om julen! Det funker
ikke!
Jeg drar til Tøndel og trener
styrke. Har gjort det nå i
fl e r e m å n e d e r e t t e r
beinbruddet. Sitter og sykler
da en kar kommer bort til
meg: "Quiz: Hva står i
Lukas 2?" Er det mulig! ?!
Det svartner nesten for meg.
"Det er vel juleevangeliet
det", sier karen på sykkelen
ved siden av. "Det vet jo enhver hedning!"
Ok, tenker jeg. Han vant! "Vet du hva?"
sier jeg til hedningen. "Nå ga du meg en
idé! Kanskje jeg skal snakke til hedningene
fra prekestolen på juleaften i år!?!"
Det skjedde i de dager...befaling fra keiser
Augustus..mens Kvirinius.. Josef dro da..
til Davids by Betlehem..la seg innskrive
sammen med Maria, som var lovet bort til
ham og som ventet barn. Og mens de var
der kom tiden da hun skulle føde, og hun
fødte sin sønn den førstefødte. Hun svøpte
ham og la ham i en krybbe, for det var

ikke husrom for dem...
Hva er det egentlig med denne fortellingen,
som gjør at vi kan høre den år etter år uten å
gå lei? Til og med hedninger kan finne på å
si at de liker den.. det er noe så inderlig
kjent og kjært.. noe fortrøstningsfullt som
overskrider det ord og tanker kan fatte..
Advent er ventetiden. Vi venter på at Gud
skal komme hit til oss menneskene. Vi
venter på mysteriet; inkarnasjonen; at Gud
ble menneske. Men
Jesusbarnet ble født for
2000 år siden! Hva venter
vi på nå da? Er det
egentlig ikke bare mas og
tjas med denne julestria?
Å, sannelig kan jeg ta
meg i det: Jeg venter ikke
på julen og Jesusbarnet;
jeg venter på hverdagen
som kommer igjen på
nyåret! Da alt er tilbake i
vante gjenge igjen!
###---sensur---###!!!!!!
Plutselig hører jeg en
stemme: Det var ikke
rom for dem i herberget,
og det er alltid slik med Gud. Det er aldri
rom for Gud i dette hurlumhei av et
samfunn- i støyen av nyheter, massemedia,
tempo, stress, krav og prestasjoner. Disse
hektiske livene våre.... Det er den engelske
pateren James Finley som snakker til meg
fra Youtube.. Har ikke tanken streifet deg at
du bare har lyst til å stikke av fra hele
greia? Gjemme deg? Men det er ingen
steder å gjemme seg! Nav finner deg alltid,
læreren gir deg anmerkning, foreldrene dine
kaver seg opp og vennene dine blir
bekymret! Du slipper ikke unna, det er
ingen steder å gjemme seg! --forts. neste

Og nettopp da, når det står på som verst,
og vi ikke har tid eller rom for noen
ting, så kommer Gud. Midt i alt dette
kaoset av en verden, der alt er fylt opp
til randen, så kommer Gud allikevel...
Gud kommer inn i menneskenes
liv...Men hvordan oppdager vi henne?
Hvordan kan vi bli kjent med Gud?
Finley fortsetter: For å oppdage Gud
må vi en gang i blant forlate alt maset
og kjaset, vi må trekke oss tilbake fra
sladderen, fra denne verdens
kompleksitet og vi må finne veien tilbake
til mørket... til stallen.. Her kan vi gå
inn i ydmykheten- inn i vårt skjøre og
delikate selv og vi kan kjenne etter hva
som foregår i dypet av våre subtile
hjerter: Gud fødes i våre liv.
Jeg minnes Jesu ord om bønnen: "Når

du ber, skal du gå inn i rommet ditt og
lukke døren og be til din Far som er i
det skjulte" (Matt 8:6)
Da kjenner jeg at noe våkner til live
inne i meg. Jeg senker skuldrene.
Jaaaa... det er jo det som er oppgaven; å
la det som er mykt, såret, skjørt og
følsomt få ta bolig inne i meg. Lytte til
det og la det fortelle meg noe. Og den
indre stemmen fortsetter: Og når dette
myke og ydmyke og enkle fødes der
inne i deg, så er oppgaven å bringe det
ut til verden. Bring det enkle ut og
bidra til at denne kaotiske, kompliserte,
hektiske og harde verden blir litt mykere
og rundere i flekkan!
God advent!

SLEKTERS GANG

DØPTE
Dolstad sokn
04.08 Joel Elian Nilsen
11.08 Aaron Tømmermo-Holand
11.08 Ulrik Olai Sommer
01.09 Dennis Lyngdal
01.09 Solfrid Skog Drevland
08.09 Malene Nilsskog-Øygård
08.09 William Granås
08.09 Maria Bjørnli Wulff
08.09 Ulrik Leines
08.09 Oliver Jørgensen Fjærli
08.09 Casper Lund
08.09 Sofie Jala Mosheim
21.09 Marcelius Fredheim Larsen
29.09 Storm Jørgensen Holtmann
29.09 Oscar Ulqinaku Sørum
13.10 Elias Pedersen Brattbakk
13.10 Tiril Emilie Aufles
13.10 Aslak Rynesli Jakobsen
13.10 Sigurd Guzman Osheim
13.10 Viljar Sandnes Rundsvoll

27.10 Sivert Røilid Kvannli
27.10 Emma Næstby
03.11 Benjamin Blom Jakobsen
03.11 Sara Bjerknesli Johnsen
10.11 Eline Rishaug Nerli
10.11 Ylva Marie Stormyr Eliassen
10.11 Ulrik Nygård Sørum
10.11 Jesper Nygård Sørum
10.11 Isak Johan Solfjeld Jensen
10.11 Agnes Dyrhaug Skog
10.11 Emily Severinsen Sandøreng
10.11 Sofie Gregersen Øvsteng
10.11 Ella Vollan Næstby
Drevja sokn
22.09 Ailo Olai Toven
22.09 Elias Storfors
20.10 Penelope Katsoli
Elsfjord sokn
Ingen døpte denne perioden

VIGDE
Dolstad sokn
03.08 Catarina Sjåmo og Øystein Drevland
03.08 Beate Lund og Frank Sandnes
10.08 Therese Mathisen og Øyvind Nes
17.08 Karina Helene Otervik Rønning og Marius Aasen
07.09 Ednella Fernadez Bulfa og Stian Kristiansen
21.09 Hanne Mari Fredheim og Ståle Andrè Larsen
16.11 Baylona Cabaluna Canonera og Stein Johansen
Drevja sokn
Ingen vielse denne perioden
Elsfjord sokn
17.08 Grethe Hansdotter Aas og Sverre Storfors
01.11 Hilde Kristin Hansdotter Aas og Trond Kristensen

SLEKTERS GANG

DØDE
Dolstad sokn.
06.04 Erik Sæther f. 1937 i Trondheim,
begr. Dolstad kirkeg.
02.06 Dagfinn Torstein Jacobsen f. 1934 i
Nesna, begr. Mosjøen kirkeg.
05.06 Brynhild Irene Bjørkås f. 1924 i
Mosjøen, begr. Dolstad kirkeg.
05.06 Norveig Kjærstadbakk f. 1926 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
09.06 Gerd Nystad f. 1932 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
10.06 Liv Almås f. 1933 i Vefsn, begr.
Dolstad kirkeg.
15.06 Gerd Høyholm f. 1934 i Alstahaug,
begr. Mosjøen kirkeg.
22.06 Rande Vikdal f. 1933 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
24.06 Einar Magne Valrygg f. 1945 i
Grane, begr. Mosjøen kirkeg.
26.06 Torgun Sørum f. 1920 i Vefsn, begr.
Dolstad kirkeg.
02.07 Jens Kvalfors f. 1938 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
05.07 Ragnvald Magnus Tverå f. 1929 i
Vefsn, begr. Dolstad kirkeg.
09.07 Aud Nina Sørstad f. 1933 i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
09.07 Ragnhild Sofie Sørdal f. 1933 i
Leirfjord, begr. Mosjøen kirkeg.
11.07 Tove Mari Skåle f. 1949 i Mosjøen,
begr. Mosjøen kirkeg.
16.07 Roald Dagfinn Kolbjørn Normo f.
1935 i Ankenes, begr. Mosjøen kirkeg.
19.07 Johan Hauan f. 1936 i Drevja, begr.
Mosjøen kirkeg.
19.07 Solfrid Marie Langseth f. 1927 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
20.07 Bjørn Ove Moss f. 1965 i Dønna,
begr. Mosjøen kirkeg.
21.07 Anders Gløsen f. 1929 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.

22.07 Birgit Alise Hjelde Karstensen f.
1938 i Elsfjord, begr. Mosjøen kirkeg.
24.07 Synøve Corin Hansen f. 1937 i
Leirfjord, begr. Mosjøen kirkeg.
24.07 Elny Leknes f. 1922 i Velfjord, begr.
Mosjøen kirkeg.
24.07 Agnes Olaug Pedersen f. 1932 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
25.07 Alf Jarle Røch f. 1953 i Dønna, begr.
Mosjøen kirkeg.
02.08 Tom Rune Kleiven f. 1969 i Vietnam,
begr. Mosjøen kirkeg.
11.08 Thorbjørn Olsen f. 1938 i Tønsberg,
begr. Mosjøen kirkeg.
15.08 Borgny Johanna Greva f. 1922 i
Grane, begr. Mosjøen kirkeg.
16.08 Jan Thorbjørn Thon f. 1945 i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
22.08 Laila Hjørdis Rosvold f. 1939 i
Ballangen, begr. Mosjøen kirkeg.
23.08 Audhild Karstensen f. 1949 i
Alstahaug, begr. Mosjøen kirkeg.
25.08 Liv Kaasen f. 1926 i Bergen, begr.
Mosjøen kirkeg.
01.09 Olga Lund f. 1943 i Leirfjord
04.09 Kjell Karlsen f. 1932 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
04.09 Magne Stabbforsmo f. 1931 i Grane,
begr. Mosjøen kirkeg.
05.09 Edith Helene Hellman Bromseth f.
1928 i Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
09.09 Odd Magnor Mathiassen f. 1946 i
Alstahaug, begr. Mosjøen kirkeg.
12.09 Dagfinn Kristiansen f. 1942 i Rødøy,
begr. Mosjøen kirkeg.
17.09 Ragnhild Berit Moen f. 1932 i Vefsn,
begr. Mosjøen kirkeg.
20.09 Agnar H. Kolbeinsen Tverå f. 1931 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
21.09 Roald Fredrik Solli f. 1936 i Drevja,
begr. Dolstad kirkeg.
26.09 Mathis Eriksen f. 1931 i Leirfjord,
begr. Mosjøen kirkeg.

SLEKTERS GANG
DØDE Forts
26.09 Gudrun Mortensen f. 1926 i Vefsn,
begr. Dolstad kirkeg.
27.09 Alf Farbu f. 1930 i Inderøy, begr.
Mosjøen kirkeg.
28.09 Sigurd Fridtjof Pedersen f. 1934 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
02.10 Eilif Asbjørn Ravatsås f. 1933 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
03.10 Arnold Utnes f. 1930 i Drevja, begr.
Dolstad kirkeg.
03.10 Tore Nygård f. 1945 i Vefsn, begr.
Mosjøen kirkeg.
04.10 Laila Lossius Dybvik f. 1935 i
Steigen
05.10 Lilly Hansine Iversen f. 1937 i
Herøy, begr. Mosjøen kirkeg.
10.10 Randi Luktvassli f. 1944 i Nesna,
begr. Mosjøen kirkeg.
11.10 Anne Karin Aamodt Haugen f. 1947
i Skaun, begr. Mosjøen kirkeg.
12.10 Kari Solbakken Osheim f. 1947 i
Vefsn, begr. Mosjøen kirkeg.
12.10 Kari Johanna Haugen f. 1942 i
Foldereid, begr. Mosjøen kirkeg.
24.10 Tonny Marie Skåle f. 1926 i Tjøtta,
begr. Mosjøen kirkeg.
01.11 Ruth Tverå f. 1927 i Sør-Varanger,
DIAKONIUTVALGETS UTLODNING 14.-19.OKT
TREKNINGSLISTE
1: Adventsduk: Matheo Abelsen Farstad
2: Grytekllut rød: Turid Olsen
3: Gryteklut hvit: Rune Moen
4: Sokker/Pannebånd : Turid Olsen
5: Selbuvotter: Terje Sæterstad
6: 2 par barnesokker: Per Nøstvik
7: Russesokker: Åse Bolstad
8: Herresokker: Nils E Østerud
9: Selbusokker: Lars Kjeldsberg Pedersen
10: Damesokker: Toril Edvinsen
11: Vase m. lys: Erna Dolmen
12: Tennbrikker: Jonas Rørvik
13: Gave fra "Til Bords": Ragnhild Moen
14: Håndduker: Borny L Nilsen
15: Pute: Erlend Eriksen
16: Teppepose: Torstein Karstensen

begr. Mosjøen kirkeg.
03.11 Aud Helene Høyholm f. 1935 i
Tjøtta, begr. Mosjøen kirkeg.
06.11 Asbjørn Søfting f. 1924 i Vefsn,
begr. Dolstad kirkeg.
08.11 Lars Johan Olsen f. 1930 i SørRana, begr. Mosjøen kirkeg.
09.11 Eli Sigfrid Andersen f. 1924 i
Elsfjord, begr. Mosjøen kirkeg.
10.11 Solfrid Halsvik f. 1947 i Alstahaug,
begr. Mosjøen kirkeg.
11.11 Astrid Birgit Nordås f. 1935 i Skjold,
begr. Mosjøen kirkeg.
13.11 Anne-Helene Moe Solem f. 1932 i
Vefsn
14.11 Kjell Jacobsen f. 1941 i Osen
14.11 Anna Kristine Bye Marken f. 1939 i
Meløy
Drevja sokn
04.07 Arne Kristoffer Holmen f. 1933 i
Ringsaker, begr. Drevja kirkeg.
07.09 Ketil Nikolai Båtstrand f. 1925 i
Hemnes, begr. Drevja kirkeg.
Elsfjord sokn.
16.11 Hildur Aspli f. 1929 i Namsos, begr.
Elsfjord kirkeg.
17: Tulipanpose: Fam Willmones
18: Lys, Servietter, Grytekluter: Karin
Klaussen
19: Rød Løper: Inger Holand
20: Turkis mugge: Elbjørg Jørgensen
21: Ryggsekk: Dagfrid Remmen
22: Tuppervareboks, servietter: Knut Ånes
23: Bord med blomster: Fam Willmones
24: Pannebånd: Signe Sende Eilertsen
25: Pannebånd: Brita Herring
26: Barnesokker og pannebånd: Espen Olsen
27: Barnelue og pannebånd: Kirsten Sommer
SAMTLIGE GEVINSTER ER AVHENTET/
UTLEVERT. LOTTERIET INNBRAGTE
KR. 10100 TIL FORENINGENS ARBEIDE.
DIAKONIUTVALGET TAKKER ALLE SOM HAR
KJØPT LODD FOR STØTTEN.

Messe for verdighet
Torsdag 14. november hadde vi messe for
verdighet i Dolstad kirke. Messe for
verdighet er en egen messe som er
utarbeidet av Kirkelig Ressurssenter mot
vold og seksuelle overgrep.
Den har eksistert i 11 år og den feires
jevnlig rundt om i de store byene. Vi i
Dolstad er veldig stolt over å ha påbegynt
tradisjonen med å ha messe for verdighet
en gang i året.
Det er andre gangen vi arrangerer messe
for verdighet i Dolstad kirke og begge
gangene har vi gjort det i samarbeid med
SMISO Nordland: Sissel Øien, Signe Lise
Storbakk og Ranveig Lauritzen. Målet er å
sette fokus på at vold og overgrep er
skjedd i Guds navn og målgruppen er
primært overgrepsutsatte menn og kvinner.
Det er en enkel gudstjeneste der mye av
den vanlige liturgien er fjernet til fordel for
enkle ord som gjør at vi erkjenner og
tenker over det grusomme har skjedd og
skjer fremdeles. Hustavlen er et godt
eksempel, der presten sier:
Overgrep har skjedd- Overgrep skjerovergrep skal ikke skje. Krenkes et
medmenneske, krenkes Gud. Ingen skal
bære alene. Vi vil støtte. Vi vil tro på. Vi vil
skape trygge rom. Kirkene står sammen
mot vold og seksuelle overgrep.
Vi viste en Redd Barna film, "Jeg Er Her"
som er en serie korte filmer der kjente fjes
låner stemmen sin til overgrepsutsattes
fortellinger. Sterk kost. Sissel, Signe Lise
og Ranveig leste

korte tekster om tematikken.
I år ønsket vi litt kulturelt preg: Til
preludium hadde vi fire dansere fra Vefsn
kulturskole ved Danays Rivero som danset
ved alteret og nedover kirkegangen mens
Øivind organist spilte på orgel. Det ble en
vakker start på en messe om sårbarhet og
kropp.
Vi hadde to solister:
Ketil Kvitfjell og Ellen Steffenrem. De sang
flere sanger, blant annet «Har du fyr». De
kulturelle innslagene bidro til å gjøre denne
messen til en vakker kveldsstund for alle
fremmøtte.
Vi hadde bønnevandring med nattverd der
du kunne legge fra deg en stein ved alteret
før du fikk nattverd og i midtgangen kunne
du plukke med deg en perle som symbol
på din verdighet. Lystenning var
selvfølgelig en del av bønnevandringen.
Ketil og Ellen sang.
Etter messen var det kirkekaffe med kaffe
og kaker. Det ble rene kaféminglingen
bakerst i kirkerommet og folk ble sittende
og stående lenge og prate. Ca 50
oppmøtte.
Prest var Gry Orfei Solbraa, kantor var
Øivind Mikalsen og tekstleser var Bodil
Simonetthe
Lefstad.
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Dolstad gutte- og jentekor er et sangkor for
de som er vokst ut av Dolstad barnekor fra
ca 9 og oppover. Koret er bare ett av
mange
sangaktiviteter i Dolstad
menighet.
Barna gjorde i løpet av 2018 opptak av et
knippe salmer i Studio Nord. De fleste
sangerne hadde da vært med i koret i mange
år. Antall barn som er med på platen er
omkring 12. Alderen på de som deltok er fra 8
til 17 år.
Opptakt ble gjort i grevens tid. Allerede fra
høsten 2019 måtte koret ta en pause, da på
grunn av generasjonsskifte. Dolstad menighet
har sangaktivteter fra Babysang og barnekor
til ungdomskor og voksenkor. Vi er glade for
endelig å kunne presentere dette albumet som
viser at salmen fremdeles engasjerer og
berører nye generasjoner.
Barna som var med i koret i 2018 har hatt
mye glede av korsangen og de har lært mye
om kirken, om bibelen, om sangstemmen og
musikk generelt. Sanger og salmer man lærer
som barn er av varig verdi og er med på å
forme oss som mennesker.
Tittelen til platen er hentet fra Tore
Thomassen sin salme «Vi er barn av lys og
skygge». Denne slo godt an blant barna når vi
i 2014 deltok på Nrk-produksjonen;
«Salmeboka minutt for minutt» i Trondheim.
Salmene på CD’en tar for seg forskjellige
sider ved livet. Vi synger om våren, om julen
og om påske. Vi synger om dåp og nattverd
og om glede og om bønn.
Vi har valgt
forskjellig instrumentell innpakning.
Bordverset «Å du som metter liten fugl»
synges acapella, mens andre salmer kan være
ledsaget av «trøorgel» eller «salmesykkel»
som noen ynder å kalle instrumentet…
Fred Endresen i Studio Nord har laget fine

arrangement for band og vi har og gjort
opptak av vårt eget kirkeorgel i Dolstad kirke.
Korbarna var tålmodige under de tre dagers
lange innspillingene.
Alt er nå klippet
sammen og behandlet på profesjonelt vis av
Fred Endresen.
Vi har delt salmene inn i tre kategorier: I
hjemmet, i kirken og til undervisning. Det er
selvsagt flytende grenser her, men vi ønsker å
vise at salmene hører hele livet til, ikke bare
for høytidelige anledninger.
Den nye salmeboken har undertittelen; for
kirke og hjem. Vi håper albumet skal bli en
hjelp til å bruke salmer mer aktivt i hjemmet.
Bookletten inneholder et fyldig teksthefte slik
at det skal være lett å følge med for den
lesekyndige.
Selv om vi har med en del nyere salmer, har
vi også med kjente travere som: «Herre Gud
ditt dyre navn og ære", " Måne og sol" og
"No livnar det i lundar". Av det mer spesielle
kan nevnes at når barna var på et regionalt
kurs, falt de for en sørsamisk
salmemelodivariant av Måne og sol. Teksten
var på sørsamisk og svensk, musikken av
Frode Fjellheim - kjent fra Disenysuksessen
«Frozen».
Ofte er det slik at voksne som skal lede
allsang med barn, tar utgangspunkt i sin egen
stemme. Det er jo ikke vondt ment, men
barnas stemme klinger mye lysere. Hele ideen
med denne utgivelsen er at barn synger for og
med barn.
Barna fra Dolstad gutte- og jentekor anno
2018 håper at innspillingen blir brukt lokalt
for å ta salmene inn i hjemmet. Da får nye
generasjoner av barn mer utbytte av og glede
av å gå i kirken.
CD-platen kommer ut for salg nå i
desember. (Julegavetips)

BISKOPENS JULEANDAKT
En Gud på mitt sted i verden.
Lukas evangeliet kapittel 2:
«Og mens de var der kom tiden da hun
(Maria) skulle føde, og hun fødte sin sønn,
den førstefødte. Hun svøpte ham og la
ham i en krybbe, for det var ikke husrom
for dem.»
Sør Hålogaland er et bispedømme hvor det
snakkes mye om stedstilhørighet og
stedsforankring. Vi ser det i politiske
diskusjoner om hvor sykehus og skoler skal

ligge, vi hører om det i alle bygdelag som
kjemper for å beholde butikken, skolen,
sykehjemmet. Nå mot jul konkretiserer dette
seg i alle som «Skal hjem til jul», alle som
skal til sitt sted, sitt forankringspunkt, der
hvor de på en helt spesiell måte hører
hjemme.
Selv i vår mobile verden, og i en verden
hvor fellesskap på nett brer om seg,
fellesskap som kan være overalt og som ikke
er avhengig av noe fysisk sted, holder
forestillingen om «stedet mitt» seg ganske
sterkt.
Det er ikke få som har et slikt forhold til et

kirkehus. Når noen kommer og vil ha dåp,
kommer de ofte til sin barndoms kirke, og
mange konfirmanter vil heller være den ene
som konfirmeres i «sin» kirke enn å være
sammen med de andre i nabokirken.
I vårt samfunn er det mange mennesker som
har måttet flykte fra «sitt sted» og som
forsøker å finne ny forankring i et nytt land
og et nytt miljø.
I juleevangeliet møter vi et budskap om både
det ene stedet og om flukten til et annet sted.
Da Jesus ble født skjedde det på et bestemt
sted og til en bestemt tid, i Betlehem da
Kvirinius var landshøvding i Syria. For
troen er det viktig at dette skjedde slik.
Gjennom barnet Jesus tok Gud selv plass
i vår verden, helt konkret som et nyfødt
barn på et navngitt sted. Det forteller oss
at Gud ikke er en Gud for det som er
utenfor vår eksistens, Gud er en Gud for
livet her og nå. Gud har adresse på
jorden, og Gud er en Gud for det
jordiske.
Jeg tror det er så viktig å holde fast på
denne siden ved den kristne tro. Det
understreker at det er en sammenheng
mellom våre hverdagsliv og hvor Gud er.
Gud er på jorden, han ble født i barnet
Jesus på et sted. Men ved sin død og
oppstandelse utvidet Jesus sin
tilstedeværelse til å være overalt der
mennesker er. Gud er i Jesus på vårt sted,
om det er vårt barndomssted, om vi er på vei
mot et nytt sted, om vi er uten noe sted, Gud
er der vi er.
Hva betyr det? Det betyr at det i
juleevangeliet rekkes oss et budskap
om forankring som varer selv når livet
endrer seg. Det er en forankring som
kan gi oss trygghet og tro, vi er ikke
kastet alene ut i det store livet, Gud er på
vårt sted.
----Forts. neste side

Biskopens juleandakt forts:
Og det betyr at vi er satt inn i verden med
en hensikt, det er ikke tilfeldig at vi lever.
Jesus hadde en helt spesiell oppgave, men
fra Guds side har vi alle oppgaver i det
livet vi lever. Da Maria og Josef måtte
flykte med Jesusbarnet fordi Herodes ville
drepe ham, da hadde de hjelpere. Gamle
legender forteller om dyr som hjalp dem,
om edderkoppen som spant et nett for hula
de var i så de ble skjult for forfølgere, om
en engel som kom til Josef og fortalte at
han måtte flykte.
Disse hjelperne forteller om at vi er satt til
å gi hverandre støtte mens vi lever, vi skal
hjelpe, gå ved siden av, dele. Midt i
juleevangeliet ligger verden foran oss: Vi
lever med Gud ved vår side, og vi lever
med et mål for livet. Så skal vi feire jul,
noen opplever seg utenfor og stedløse,
noen opplever at det ikke er plass til dem
og at det ikke er bruk for dem. I vårt
velstandssamfunn er det ikke lett å være
den som ikke henger med. Og ofte kan jula
forsteke alle disse opplevelsene av
utenforskap. I våre gode ønsker om å lage
fin jul for våre, familie og venner, kan vi
miste av syne det som det kristne
julebudskapet er:
Fortellingen om at Gud er på vårt sted, at
Jesusbarnet kom for å gi oss
gudsdimensjonen inn i det livet vi har, ikke

det livet vi skulle ønske vi hadde. Og
juleevangeliet setter en agenda som går
utover det å skape det gode for oss selv:
Jesusbarnet kaller oss til solidaritet og
medvandrerskap med alle mennesker.
Det diskuteres alltid ved juletider om
hvorvidt jula egentlig er kristen. Det ble
feiret vintersolvervs fester på denne tiden
lenge før den kristne tro kom til vårt land.
Og mange mennesker feirer jul uten å
tenke på Jesus, men ser på jula som en god
tid for familie og venner. Det er naturligvis
helt legitimt, og mennesker fra ulike
kulturer og religioner vil prege denne
høytiden på sin måte. Men jeg er glad for å
tilhøre en kirke som så tydelig har et
budskap om nærvær og solidaritet som
sentrum for julefeiringen, og det er min
bønn at alle som kommer til kirken i
advents og juletiden skal bli møtt med
evangeliet om Gud som i Jesus er på våre
steder i verden, og som kaller oss til
oppgaver for våre medmennesker.
Julen gir oss Gudsnærværet og julen gir
oss en agenda for livet. Det gjelder rett og
slett alle mennesker.
Måtte mange få oppleve i denne advents
og juletiden at å komme til kirken det er å
komme hjem.
Fredelig og god jul ønskes dere alle!
Biskop Ann-Helen

Julekonkurranse for de minste.
Julenissen har gjemt seg på mange plasser i menighetsbladet. Bla nøye
gjennom bladet og se om du kan finne alle nissene.
Så sender du, eller får hjelp til å sende, en mail til mosjfrim@gmail.com
med antall nisser du har funnet og ditt eget navn og adresse og hvor
gammel du er. Den må du sende før julaften.
Så kanskje blir du trukket ut til en liten premie som kommer i posten en
gang etter jul.

