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Me gled oss no i barnekor:
Guds son er komen til vår jord!
På stjernebrautar i det blå
dei leikar seg Guds englar små. 

Dei leikar seg og syng i kor
for sine sysken her på jord.
Dei syng so sælt: «Burt sorg og sut,
den store frygd me ropar ut!»

Ære vere Gud i det høgste! Fred 
på jordi! Og hugnad hjå men-
neskjom!

Ja, dette er tonen frå himme-
len som grip oss alle i djupaste 
hjarteroti. Og når me menneske 
eingong hev høyrt denne tonen, 
so gløymer me det aldri! Det er 
himmelen open yver oss syndige 
og dødelege menneske, himme-
len open som sender oss trøyst, 
von og liv, von um evigt liv.

Og aldri vert tonen frå him-
melen for gamal eller avlegs nei! 
All god framgang og vokster  
i verdi peikar fram i den leid, radt 
til verdsens ende. Det er liksom 
når du sigler på havet – det 
opnar seg alltid nye horisontar, 
nye synsringar som kvelver  
himmeldom yver oss. Og kvifor 
vert kristendomen aldri avlegs, 
men gjeng som skystytta og eld-
stytta framfyre all god framgang 
og vokster?

Fordi kjernen i ordi «hugnad 

hjå menneskjom» er kjærleik, at 
Gud er vår far, som elskar oss. 
Og at Frelsaren i ord og gjerd, 
liv og daude er utstråling av Gud 
Faders hjartelag, so den som hev 
set Jesus, hev set Gud Fader. Då 
frelsarhjarta brast på Golgata av 
kjærleik til oss syndarar, då var 
Gud Faders kjærleik og i flamme, 
han bøygde seg framyver kros-
sen og rette armane ut til å 
springa den fortapte son, man-
neætti, i møte og trykkja oss 
traust inn til sin farsbarm!

Det sælaste på jord,
det er i Jesu namn
få leggja seg som barn
inn til Guds faderbarm!

Sjå, dette er den store gleda, 
at ein frelsar er oss fødd, gleda 
som skapar «hugnad hjå men-
neskjom». Fyrst fred med Gud 
i Jesu namn, hjartefred. Og 
dinæst er grunntonen og kravet  
i kristendomen: «Eit nytt bod gjev 
eg dykk, at de skal elska kvar- 
andre, liksom eg hev elska dykk»

Menneskja skal verta ein  
syskenflokk um same far, Gud. 
Då fyrst kan det verta «fred på 
jordi og hugnad hjå mennesk-
jom». 

Kva hugnad er det elles? 
Kva hugnad er det no? Verdi er 
som ei upprivi maurtuve, folk er 

upprivne og redde, og redsla gjer 
deim olme mot kvarandre. Og 
ingen veit råd. Då er det barnet, 
Jesus, kjem midt i myrkaste tidi 
og byd oss solvending. Sjelelæk-
jaren, spesialisten som veit råd 
for all vår rådløyse og hev hjelp 
mot all vår hjelpeløyse. 

Det heilage einfald, barnet, 
er midt imellom oss, lat oss verta 
born, Guds born av nåde for Jesu 
skuld. Gud fader ser ned på jordi, 
og då strålar det som av ein ned-
fallen stjernehimmel. Kva er det 
som lyser der nede? Guds born, 
dei som hev teke på seg rettferds 
æreklednad, den beste klednad: 
Nåden under Jesu kross. 

Å, kunde ein kima det ut frå 
alle tårn, ropa det ut frå alle fjell 
og høgder: «Ver ikkje redde, sjå 
eg forkynner dykk ei stor glede, 
i dag er ein frelsar fødd dykk»!  

Då skulde det verta «fred på 
jordi og hugnad hjå mennesk-
jom», og all mannaætti skulde 
ropa: «Ære vere Gud i det høg-
ste»!

Frå «Heim og hamn», preike-
samling av Anders Hovden,  
3. bandet (Fonna Forlag 1944). 

Himmelen er open
Av Anders Hovden
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Jula er Jesus
Jula er gåver i farga papir
Songar fortel om kor glade me blir, 
englar og nissar og stjerner og lys, 
men er dette alt?

Dagar er travle, me strevar sånn på,
vil gjerne gjera alt skikkeleg då,
vaskar og bakar og pyntar så fi nt, 
men er dette alt?

Jesus er gåva med største verdi.
Jesus er den som kan gjera oss fri.
Han gjekk i døden, ja, ofra sitt liv 
for å gje oss alt. 

Jula er Jesus, at Han kom til jord
til frelse for liten og stor.
Jula er Jesus, å sleppa Han inn
og la Han bli Herre i hjarta og sinn.

Bjørg Marit Notland

Ein av tingarane våre 
har no motteke Nordisk 
Råds Litteraturpris. Det er 
Jon Fosse me då snakkar 
om. Fosse fekk prisen 
for trilogien «Andvake» 
(2007), «Olavs draumar» 
(2012) og «Kveldsvævd» 
(2014). Mange har gjeve 
uttrykk for at prisen var 
særs vel fortent. Det er 
eit syn me deler. Me vil 
ynskja prisvinnaren vår 
hjarteleg til lukke!

Takk for motteke stoff!
Oppmodinga sist om å 
senda stoff til julenum-
mer, gav resultat. Det har 
verkeleg strøymt på. Aldri 
har eg opplevd noko 
liknande. I samråd med 

styreformann er dette 
nummeret difor utvida 
frå 12 til 16 sider. Alt er 
likevel ikkje kome med. 
Noko vil liggja over til 
seinare bruk. Stor takk 
til alle som har sendt 
oss noko! Me tek gjerne 
imot bladmat, vår og 
haust og.
 
Velkomen til dei nye!
Sist, men ikkje minst: 
Eit hjarteleg velkomen 
til nye tingarar! Dette 
saman med ei takk til alle 
våre «gamle».  Vonar du 
i bladet vil fi nna stoff av 
interesse og til glede!

          
         - red.  

Til lukke med 
prisen, Jon Fosse!
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Adventstida er ei ventetid, vi 
ventar på jola som skal koma. 
Men reint språkleg heng ikkje 
ordet advent saman med verbet 
å venta. Det kjem frå det latinske 
substantivet adventus, som tyder 
ankomst eller kome. Adventus 
Domini tyder Herren sitt kome.  
I jola kjem Herren Gud til oss 
gjennom Jesusbarnet i krubba.

Advent som  
kyrkjeleg høgtid
Dei tidlegaste referansane til 
advent er frå konsilet i Zaragoza 
(Nord-Spania) i år 380, der det 
vart fastsett streng frammøte- 
plikt til gudstenestene i kyrkja  
i dei 3 vekene mellom 17. des-
ember og 6. januar, som var 
Kristi openberringsdag, ein av dei  
aller eldste kristne høgtidsdagane  
i kyrkja.

Maximus II av Torino, biskop 
ca 450 – 465, skal vera ein av dei 
fyrste som har levert ei grunn- 
gjeving for advent som ei føre-
buingstid for jola i den kristne 
kyrkja, lydande om lag slik: ”Når 
born av verda feirar fødsels- 
dagane til sine jordiske kongar  
med slik glans, må ikkje vi då 
feira den evige kongen sin  
fødselsdag? Lat oss førebu oss 
med ånd og samvit, så vi med 
glans og utan flekkar  kan ta 
imot den heilage kongen vår!” 

Den fyrste heilt sikre kunngjer-
inga om innføringa av advent 
som ein formell del av kyrkjåret, 
har vi frå synodemøtet i Lerida 
(ikkje så langt frå Zaragoza)  

i 524, der advent vart fastlagt 
som starten på kyrkjeåret.

Bot, faste og forventning
Tidlegare var tida før jol ei fastetid 
i alle dei kristne kyrkjesamfunna. 
Som Jesus fasta før han tok til 
med si gjerning på jorda, vart 
dette ein viktig del av kristenlivet 
for alle hans etterfylgjarar. Alt 
rundt år 480 vart det bestemt at 
ein i adventstida skulle  førebu 
seg til Jesu kome gjennom faste 
og bot kvar måndag, onsdag 
og fredag. Sidan 1500-talet har 
dei protestantiske kyrkjene ikkje 
praktisert denne regelen. Men 
desse elementa er framleis vik-
tige i mange kyrkjesamfunn, til 
dømes i dei ortodokse kyrkjene. 
Også i den katolske kyrkja er 
advent ei faste- og botstid, 
om enn mindre markant enn 
fastetida før påske. 

Den protestantiske og den 
anglikanske kyrkja derimot, 
legg heller mindre vekt på faste 
og bot som førebuing til jole-
høgtida. Her er det snarare gleda 
og forventninga om det som skal 
koma, som dominerer. Forvent-
ningane, slik dei kjem til uttrykk 
i ulike bibeltekstar i advents- og 
joletida, knyter seg til to forhold: 
Det eine er Messias-forventnin-
gane, profetane sine spådomar 
i Det gamle testamentet om 
Jesus-barnet, Frelsaren, Guds 
son, som skulle koma til verda 
for å frelsa menneska (Jesaja 9,6) 
. For kristne er dette noko som 
vi trur har hendt. Det hende for 
2000 år sidan. Den andre sida 
ved dette er forventningane om 
det som vi trur skal skje ein gong 
i framtida, at Jesus skal koma att, 
og det skal skapast ein ny him-
mel og ei ny, fullkomen jord.

Advent
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Messias-forventningar 
hos jødane
Det gamle testamentet sine 
Messias-profetiar var kjende og 
viktige tekstar for jødane. Pro-
feten Jesaja viser i kap 40 – om 
enn indirekte – til både Messias 
og Johannes Døyparen. Frå feng-
selet stiller Johannes sjølv, om 
lag 700 år etter Jesaja si tid, det 
ultimate Messias-spørsmålet til 
Jesus: «Er du den som skal koma, 
eller skal vi venta ein annan»? 
Påskeforteljingane frå Det nye 
testamentet tyder på at jødane 
sjølv svarte nei på spørsmålet frå 
Johannes Døyparen. Dei venta 
ikkje då og ventar ikkje i dag 
på ein guddom. Jødedommen 
opererer heller ikkje med verdas 
undergang eller med helvete. Dei 
fl este tenkjer seg truleg Messias     
(hebraisk: ”Den som er salva av 
Gud”) som eit spesielt menneske 
med guddommeleg mandat, 
som kan gje fred og gode tider 
for verda og for Guds folk, 
israelittane. Mange jødar har 
med i bønene sine den 12. set-
ninga i Moses Maimodes (lærd 
jøde, frå 1100-talet) si truved-
kjenning: ”Eg trur med full styrke 
at Messias vil koma, og sjølv om 
det drøyer, vil eg venta på han til 
han kjem”.

Advent i kyrkja vår
Advent er heilt sidan 500-talet 
starten på kyrkjeåret i den kristne 
kyrkja. 

1. søndag i advent kan då 
kallast kyrkja sin nyttårsdag, 

ein kyrkjeleg festdag med 
kongebesøk: I evangelieteksten 
for dagen vert Jesus hylla av 
folket - som ein konge nesten 
-  når han rid inn i Jerusalem. 
Men Matteus skildrar ein festdag 
med undertonar. I same kapitlet 
høyrer vi om korleis farisearane 
og øvsteprestane ynskjer å gripa 
han.

2. søndag i advent er prega 
av den kristne framtidsvona:  
”…men eg skal sjå dykk att; då 
vert de verkeleg glade og ingen 
tar gleda dykkar frå dykk”. Slik 
lyder Jesu ord til læresveinane 
i Joh.16,22.

3. søndag i advent vert 
stundom kalla botssøndagen 
i adventstida. Bot og omvend-
ing vert nemnt i fl eire tekstar 
som ein brukar denne 
søndagen. Vi merkar  oss 
at den liturgiske fargen 
i adventstida er fi olett, 
som tradisjonelt er ein 
botsfarge. Adventsljosa, 
som ein tok til å bruka på 
1100-talet , har også den 
same botsfargen. Johannes 
døyparen var ein tydeleg 
botspredikant og for han 
var bot og omvending 
naudsynt for å kunne ta 
imot Frelsaren som skulle 
koma etter han. Også for 
kristne i dag er dette ei 
rett og god åndeleg føre-
buing til jola. Og ser ein 
på kyrkjeåret i samanheng: 
Like viktig som det er å 
avslutta kyrkjeåret med 

bot og bøn, er det å ha dette 
med frå starten av det nye året.

Den 4. og siste adventssønd-
agen har eit klart preg av jol. 
Evangelieteksten i år er nesten 
som eit joleevangelium: Matteus 
(1,18-25)  fortel om engelen 
som synte seg for Josef i ein 
draum og forklarte han kva som 
skulle henda: At Maria skulle 
få eit barn, at han skulle kalla 
barnet Jesus og at Jesus skulle 
frelsa folket frå syndene deira. 
Vi får også vita at Josef gjorde 
som engelen sa og kalla barnet 
Jesus. 

   
Dette er del III i ein serie med 
tema knytte til kyrkjeåret. 

Av Bjørn Fareth

Mot jul
Atter står verda og stirer
mot det fjerne austerland;
atter barneaugo tirer
som den blå safi r i brand;
atter tanken går attende
til den mørke vinternatt,
då det tona gjennom rømda,
medan livsens rose spratt.

Inge Krokann (Desember 1922)
Or Dikt, Gyldendal 1947. 
Er sendt oss av Gudmund Harildstad.
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Over eit halvt sekel av Tida sitt 
timeglas har dryssa hen…Når 
eg tenkjer tilbake på barndoms- 
jul har nok minna vorte retusjerte 
av gløymsels-slør og vaksen snus-
fornuft. Den idyllen som tykkjest 
ha vore i farne år, er nok gylla 
av nostalgisk patina og lengsel 
etter noko opphaveleg i eins eige 
tilvære. 

Likevel kjem det for meg at 
spent forventning og varme ilin-
gar av søt glede rann gjennom 
ein i tida rett før jul. Ikkje det at 
gåvene var noko særleg for ungar 
i Velstands-Norge, det var helst 
spødaklede frå ho faster Serina, 
eit par like nødvendige, men nye 
sko, eller i beste fall ein pakke med 
tekno, for ikkje å snakka om ein 
lastebil med tipp, du store tid…

Tradisjonen med smalaføde 
til middag julaftan var lite å gle 
seg over for ein gutetrave, langt 
betre vart det etter at han far var 
ferdig i fjoset og me kunne få 
servert julesteika med risengryns-
grauten. Far pla oftast svelgja ned 
mandelen utan å merka det, og 
likevel visste alle at han skulle få  
marsipangrisen…Og så gjekk 
alltid denne rundt på deling etter 
far sitt logne smil.

Høgtidsstunda var då han far 
fann fram den slitne bibelen sin, 
og sa at nå var det tid for jule- 
evangeliet i år au. Han kremta 
og las, tydeleg rørd i målet, den 
bodskapen me alle kunne utanåt 
frå så mange gonger før: «I dei 
dagane let keisar Augustus senda 
ut bod om at heile verda skulle 
innskrivast…» Då fyrst var det 
jul…

 Men det var i timane 
før denne stunda, det var i den 
lange ventetida mens han far var 
i fjoset og ho mor gjorde alt klart 
i stove og kjøkken: Bror min og eg 
var vener og vel forlikte, denne 
dagen iallfall. Gjeremåla våre var 
snart unnagjorde, hønsa mata og 
kalvane gidde…

 
Tenk om…
Det var slik ein ti-vers-julaftan. 
Ganske mykje snø hadde det alt 
kome,  nå var det holke og dryp-
pande greiner. Kanskje var året 
1955, var ikkje det ein snøvinter?

Me sprang nord i hønsehuset  
der me hadde utsyn over Bryne- 
byen. Ei stund stod me stille og 
bare såg opp mot himmelen, 
han var opplyst av ein gul-raud 
ljoske i underkant av dei våte  
skyhausane.

Tenk om Jesus kjem att i dag, 
kjem i skya, med lysande serafar? 
Tenkte eg. Bibelsoga og klokka-
ren sine dramatiske utgreiingar  
kom brått for meg. Kvifor kunne 
ikkje det henda nett på hans eigen 
fødselsdag? Eg nemnde det visst 
for bror min, men han var mest 
tre år eldre og mykje visare. Tull, 
då ville det jo vera dommedag, 
og lite passande julestemning, 
meinte visst han. Den lammande 
redselen eg hadde nettopp for 
dommedag, fortok seg raskt. 

Straks var me i gang med å 
laga sklia i den håle Hønshushajen 
ned mot vegen, og gløymde var 
alle fatalistiske fantasiar. 

 
Klokker og kiming
Men så høyrde me kyrkjeklok-

kene, intenst og voldsomt sette 
kiminga i gang klokka fem. Dette 
var før julekveldsmesser vart skik-
ken, og inkje anna hende i kyrkja 
denne kvelden enn kiminga. 
Julegudstenesta var avsett til 
fyrstedagen. 

Aldri kan eg minnast ei slik 
kiming, kanskje den milde lufta 
og det linne draget frå aust 
gjorde lyden så sterk. Me vart litt 
øvegidde, og stod stille og høyrde 
på ei stund.

Så føreslo den eine av oss:  
Tenk om me spring opp og ser 
koss han gjer,- med kimingjå? Me 
visste at det var Rasmus Kyrkje-
tenar som stod for det heile, men 
korleis den litle mannen kunne 
få slik klokkelåt, var ikkje ganske  
klart for oss. Han far hadde sagt 
at han slo på klokkene utan  
å svinga dei som vanleg.

Me tassa og småsprang 
beinvegen opp til kyrkja, over 
steingardar og halvdjup kramsnø. 
Støvlar og sokkar var blaute, men 
me kom oss forbi han Abram og 
ut på vegen nedanfor ungdoms- 
huset. Den raske takten i kiminga 
var monoton, klokkeklemta drog 
oss magnetisk mot tårnet,- det 
heile vart som eit slag suggesjon.

 
Der stod han,  
Rasmus Kyrkjetenar
Me smaug oss inn sidedøra og 
sprang opp dei første trappene, 
dei forbi orgelet og galleriet. Kim-
inga vart overdådig her inne, det 
dirra i veggene. Mest uhyggeleg 
var det å klatra oppover i tårnet, 
trappa vart til ein stige etterkvart. 
Her var svære fem-toms bjelkar 

Kimer i klokker
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og strebarar på kryss og tvers,  
og grov plank, endå gråare i leten 
enn treverket i løa. Å klatra på 
hanabjelken i høyinga vart inkje-
vetta mot denne klivinga oppover 
og oppover. Nokre få lamper 
kasta eit trolsk ljos, og øvst opp 
ved klokkene såg me Rasmus 
Kyrkjetenar. Han svinga på sjølve 
kolven inni den store klokka: att 
og fram, fort og bestemt, att 
og fram. Midt inni det kolossale  
lydklirret stod han, og vippa på 
seg, slik at han rytmisk og grasiøst 
mest tæpa opp på tærne for å få 
slag-kraft.

Han såg oss nok, han Rasmus. 
Han smilte til dei to karane,- og 
forstod oss så vel. Kanskje hadde 
han sjølv gjort noko liknande som 
gut,- ja sikkert. Inkje eit ord trong 
seiast, sjølv om det ville ha vore 
meiningslaust kor som var.

Herifrå flaug lyden ut
Slik stod me, og kjende oss  
i sentrum av verda. Herifrå flaug 
lyden ut over heile Timebygda 
og Brynebyen. Klokkeklemta ville 
langt der ute i mørkret møta dei 
frå Klepp og Nærbø au. Ein eller 
annan staden ville lydbølgjene 
kryssast, klinga saman, tona vid-
are…

Merkjeleg nok hugsar eg ikkje 
meir frå denne timen mellom 
klokka 5 og 6 denne julaftan  
i 1955. Kanskje var inntrykka for 
sterke, kanskje var den svimlande 
høgda og den himmelske klangen 
meir enn nok for eit gutesinn, nett 
i timen før timen…

Det er mogeleg at han Rasmus 
let oss få prøva å  svinga kolven, 
det er ikkje urimeleg, men eg veit 
ikkje sikkert. Og om han gjorde 
så, ville det høyrast ein nølande, 

famlande og ujamn lyd av klokke- 
klemt, spedt klingande ut frå det 
høge tårnet på Øvre-Time, og 
ut i sjølve julaftan: Ei spenning, 
ei dirring, ein hakkut klang, ut  
i ein kveld fylt av vare kjensler og 
forventning.

Då  trur eg visst at nokre måtte 
stoppa opp og undrast…

Forfattaren er frå Time på Jæren, 
men bur no  på Roa, Hadeland. 
Han er pensjonert lektor frå  
Ringerike Gymnas (1976-2007). 
Har i ulike samanhengar gjennom 
åra vore ein aktiv skribent.   
          - red. 

Av Tor Time
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Det starta med to lærarar som 
ein onsdagskveld kom saman 
for å be. Det var i 1967. No 
har kyrkja som starta med dette 
bønemøtet, 560 medlemmer.  
I tillegg til alle dei som har vore 
innom kyrkja, og som no bur 
andre stader i Nepal, eller i utlan-
det. Kanskje er talet meir enn det 
doble.

Kyrkjegrunnleggjar
Bhakta Thape var den eine av 
desse lærarane. Den andre var 
ein kristen lærar frå Kanada. 
Den unge nepalske læraren 
hadde vore ein kristen sidan 
1962. Han var den første i denne  
hindufamilien som vart det. 

Heime vart han akseptert som 
kristen. Etter kvart vart heile 
familien, foreldre og sysken, ein 
kristen familie. I dag har han to 
brør som er pastorar for kyrkje-
lydar i Kathmandu. Hans eigen 
familie, born og barneborn er 
aktive med i Lamachaur-kyrkje-
lyden i Pokhara. «Eg er ein luk-
keleg mann,» er vitnemålet hans 
i dag, når han sit bak i kyrkja og 
gler seg over dei unge som er 
aktive med i gudstenesta.

Aktiv kyrkjeleiar
Kvar laurdag morgon (laurdag 
er gudstenestedagen i Nepal) er 
han på plass til gudstenesta. Han 
har sin faste plass bak i kyrkje-

salen, på ein benk der. Bibel, 
salmebok, notatbok og blyant 
er med. Sjølv har han aldri vore  
pastor i kyrkjelyden. Han vart 
oppmoda om å ta på seg 
oppgåva, men meinte han ikkje 
hadde tid til det. Han skulle 
arbeida i skulen. Frå starten og 
heilt fram til midt på 1980-talet 
arbeidde og bad dei om at det 
måtte komma ein pastor. Då 
fekk dei den første pastoren. 
Han er no meir enn 80 år gam-
mal, og i dag ein av nestorane 
innan kyrkjelivet i Pokhara. Men 
det er Bhakta som avsluttar 
gudstenesta. Då oppsummerar 
han kva som har vore framme 
i preika. Han leiar songen når 
kyrkjelyden syngjande bed Fad-
ervår. Og han lyser velsigninga 
over kyrkjelyden til sist. Og 
undervegs pirkar han gjerne 
borti nokre ungdommar han 
meiner treng litt rettleiing.

Vanskeleg tid
Den første tida var ei vanskeleg 
tid for dei kristne. Sjølv vart han 
aldri fengsla for trua si. Men 
det var nok av trakassering, 
også frå styresmaktene si side. 
Begge pastor-brørne har vore 
fengsla, eine broren sat inne 
1 månad og 22 dagar fram til 
den første demokratiseringa  
i 1990. Då slapp han ut etter å ha 
vore fengsla for tredje gongen.

Ein episode fortel han gjerne. 
Ein leiande frå styresmaktene  
i Kathmandu kom i 1990 til  

FRÅ NEPAL: Kyrkja starta med eit bønemøte

Bhakta Thapa: Ein stolt bestefar med minstebarnet på armen. 

Av Øystein Ådland (tekst og foto)
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skulen hans i Pokhara. Denne 
mannen forlangte at det skulle 
reisast eit hindutempel på skulen.  
«Eg var den einaste som protes-
terte,» seier Bhakta. Det gjekk 
det nokre dagar, så redda revo-
lusjonen dei frå tempelet. 

Situasjonen i dag
Alle kristne i Nepal vil møta 
vanskar og liding, også i dag. 
Eit samfunn så sterkt prega av 
hinduismen, pregar den kulturen 
dei unge møter i heile samfun-
net, i skulen, i militæret, i andre 
samfunnsinstitusjonar. Den nye 
grunnlova fastset at staten skal 
vera ‘sekulær’. Men det er og 
paragrafar som seier at det ikkje 
er lovleg å byta religion. Serleg 
er det vanskeleg å gå frå hindu-
isme og til kristendom. Men folk 
kan velja sjølve. Og dei kristne 
kan vitna om trua si når dei vert 
utfordra på det. Og det er net-
topp dette kristne vitnemålet 
som har gjort den fantastiske 
kyrkjeveksten i Nepal. Dåps-
kandidatane underteiknar i eit 
skjema at dåpen er friviljug, ut 
frå deira eige ynskje og val. Då 
aksepterar styresmaktene det, 
ser det ut for. Men kyrkjeleiar-
ane er framleis usikre på korleis 
framtida vil verta.

Bethesda
Bhakta har samarbeida med 
Bethesda som driv opplæring 
og rådgjeving for kyrkjeleiarar. 
«Dette er ein viktig institusjon,» 

seier han. Og Bethesda treng 
forbøn. Arbeidet dei gjer, er 
viktig, ikkje minst for dei små 
kyrkjelydane. 

Pensjonist
Bestefar til sju. Leiar i kyrkje-
lyden. Aktiv pensjonist. Han gled 
seg over at det framleis er vekst 
i kyrkjelyden. Berre nokre veker 
før me møtte Bhakta etter ei 
gudsteneste, fekk me vera med 
då 12 – 14 unge vart døypte 
i elva like nedanfor kyrkja. 
Dei fleste hadde ikkje-kristen 

familiebakgrunn. Ein stor dag for 
kyrkjelyden. Unge som veit kva 
dei vil, og som gjerne vil høyra 
Jesus til. Det gjev framtidstru 
for dei eldre som har vore gjen-
nom mange tider i kyrkja. Og 
til gudstenesta kjem både den 
gamle kyrkjeleiaren og dei unge 
nydøypte med Bibelen i hand, 
dei unge gjerne med Bibel og 
mobiltelefon. Dei kristne i Nepal 
er «Bibel-kristne». Nye tider, nye 
skikkar. Men: «…det vokser, det 
vokser, Guds rike ….»

FRÅ NEPAL: Kyrkja starta med eit bønemøte

Noko av familien etter gudstenesta denne laurdagen. Bhakta Thapa til høgre.

Dåp i eleva 
nedanfor kyrkja. 

Dei fleste dåp-
skandidatane 

kjem frå ikkje-
kristen bakgrunn. 
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Trass i sine 49 bøker - romanar, 
skodespel, essays, diktsamlingar,  
folkelivsskildringar - hadde Alfred  
Hauge framleis mykje ugjort då 
han døydde 31. oktober 1986, 
berre 71 år gammal.  Enno har 
ingen klart å fylle tomrommet 
han etterlet seg som den kristne 
epikaren framfor nokon i norsk 
litteratur. 15. oktober i år ville 
han ha vore 100 år.

Alfred Hauge vaks opp i ein 
kristen heim på Finnøy i Roga-
land, og kristentrua var noko 
han bar med seg heile livet. Men 
samstundes var han medveten 
om at kristen tru også handla 
om eit personleg val. I minne-
boka «Barndom» fortel han at 
han ein gang i barneåra sukka 
over seg sjølv: - Ti år, og enno 
ikkje omvend!

Då han var 15 år, braut det 
ut vekking på heimstaden hans. 
At vekkinga skulle kome nett 
då, var litt ugreitt for Alfred, 
som stod i spissen for eit lokalt 
amatørteaterprosjekt på den 
tida. Men etter kvart vart fleire 
og fleire av dei som skulle ha 
roller i teaterstykket omvende, 
og til slutt bøygde også teat-
ersjefen kne ved første stolrekke 
i bedehuset.

Alt då var det klart for Alfred 
Hauge at han ville verte for- 
fattar. Etter omvendinga var det 
like klart at han ville vere ein 
kristen forfattar. I memoarane 

sine skriv han at han ikkje visste 
om andre kristne diktarar enn 
Lars Rustbøle og Alfred Hagnor, 
«men eg hadde tenkt å bli ein 
diktar som skreiv annleis enn 
dei». 
 
Det vart han da også!
Både Lars Rustbøle og Alfred 
Hagnor var den typen forfatta-
rar som masseproduserte seriar 
med kristelege forteljingsbøker. 
Malen var den same frå bok 
til bok; det same var bodska-
pen: «Synda får si straff – trua 
får si løn». I den grad ein fann 
forteljingsbøker i dei kristne 
heimane, var dei av dette slaget. 
Alfred hadde nok lese nokre av 
dei, og før han sjølv hadde skrive 
noko som helst, var det klart for 
han at han ville skrive annleis 

enn dette.  Venen og kollegaen 
til Hauge, Odd Kvaal-Pedersen, 
summerte opp slik, i ei bok som 
kom i samband med 70-års-
dagen til Hauge: «(Hauge) la 
arbeid i å vise at kunst er en 
tjeneste for både Gud og men-
nesker; motsetningen mellom 
troen og kunsten er menneske- 
laget, ikke bibelsk. Hauge selv 
fjernet seg fra pietismen - uten 
å ta avstand fra den. Han ble 
ikke-pietist, aldri anti-pietistisk. 
Han frigjorde seg i miljøet, ikke 
fra det.»

Må ein kristen skriva 
«kristeleg»?
I ein artikkel i «Kirke og Kultur» 
i 1947 kom Hauge sjølv inn på 
denne problematikken, og dis-
tanserte seg både frå den opp-
fatning at han som ein kristen 
diktar skulle vere programforp-
likta til å skrive kristeleg, og frå 
den at fordi han er kristen, er det 
han skriv, kristeleg pr. definisjon. 
Han svarar ikkje på om ein kris-
ten kunstnar er kristen først eller 
kunstnar først, men peikar både 
på diktarkallet og diktaransvaret. 
«Både Kristus og kunstnerkallet 
har nemlig den ene ting felles at 
de gjør krav på hele mennesket, 
og den kristne kunstner kjenner 
seg absolutt forpliktet overfor 
begge», slår han fast i innleiinga 
til artikkelen.

Alfred Hauge tek for seg 
dualismen kunstnar og kristen 

 ALFREd HAugE 100 ÅR:

Ein kristen diktar som skreiv annleis

Av Nils-Petter Enstad

Alfred-Hauge. 
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i to romanar: «Ropet» (Ansgar, 
1946) og «Ingen kjenner dagen» 
(Gyldendal, 1955). Konfl ikten er 
den same, sjølv om kunstnaren 
i «Ropet» er forfattar, medan 
han i «Ingen kjenner dagen» er 
målar. Båe er skrivne som «eg»-
romanar. 

 Reint litterært vurdert 
er «Ropet» ei langt svakare bok 
enn «Ingen kjenner dagen». 
Dette kan dels forklarast med 
dei ni åra som ligg mellom 
dei to romanane, dels med at 
Hauge sjølv hadde fått arbeidd 
med sine eigne konfl iktar rundt 
stoffet på ein betre måte.

Frå Ansgar forlag 
til Gyldendal
Det var det enno unge Ansgar 
forlag som såg til at Alfred 
Hauge fekk sin debut i norsk lit-
teratur med romanen «Septem-
berfrost» frå 1941. I dei første 
romanane etter debuten, «Tun-
treet blør» (1942) og «Storm 
over Siglarholmen» (1945) er 
problemstillingane stort sett 
spesifi kt kristelege. Før første 
band av Lølands-trilogien kom 
i 1948, og neste band året 
etter, hadde han og skrive fl eire 
barne- og ungdomsbøker. 

Det kunne ha sin pris å vere 

ein kristen forfattar som ga ut 
bøker på eit kristeleg forlag 
på 1940- og 50-tallet. Hauge 
kunne seinare fortelje at han 
hadde gitt ut ti bøker før han 
fekk bli medlem i Den Norske 
Forfatterforening - andre har 
kome med i foreininga til tross 
for langt mindre og svakare 
produksjon. Dei som vurderte 
slikt, må med andre ord ha neg-
lisjert heile «Ansgar-perioden» 
då dei skulle avgjere om han var 
verdig medlemskap i forfattar-
foreininga!

Framhald neste nummer...

Jul i 1944
Av Kjellaug Bakke

Jul 1944 var eg 4 ½ år. Me 
hadde vorte nøydde til å dela 
huset med tyskarane, endå det 
var ingenting å dela på. Me 
hadde ei lita stove og kjøkken, 
dei hadde den andre stova + 
«kammerset». Og me skulle 
ingenting ha med kvarandre å 
gjera.

Julafta, føremiddag, stal eg 
meg inn i tyskarane si stova. Eg 
visste eg hadde ikkje lov. Der 
heldt ein av soldatane på å pynta 
eit fi nt, lite juletre. Alt med han 
nynna og song juletonar: glade 
jul, deilig er jorden og fl eire. Han 
ville ha meg og til å syngja, og 
eg høyrde det var same juletonar 
som me hadde. Men eg reddast 
for at eg skulle ha gløymt mykje. 
Det var så lenge sidan i fjor jul. 
Då var eg berre 3 ½ år, og det 

var så fl aut å ta til på noko, og så 
kanskje ikkje koma i mål. Derfor 
vart eg bare ståande å sjå, og eg 
tykte treet vart så nydeleg!

Sidan gjekk eg og spurde 
mor om ikkje me og kunne ha 
slikt eit fi nt juletre? Men i vår 
litle stova var det ikkje plass til 
noko juletre. Nokre kvistar i ein 
vase på bordet, med litt glitter 
på, fekk greia seg. Det året.

Kva me åt, hugsar eg ikkje. 
Me ungane fekk nokre få pakkar. 
Eg trur me song litt, bare der me 
sat. Då me ungane vart trøytte, 
fylgde einkvan oss på loftet og 
la oss. 

Så var far, mor og moster 
Agnes i stova. Der var ingenting 
å sjå på fjernsyn. Ikkje å høyra 
på radio heller. Kanskje dei las? 
Eller bare sat og «drøste» så 

smått? Eller høyrde på dei som 
feira jul i den andre stova?

Då kvelden leid på, høyrde 
dei einkvan som gret i tyskarane 
si stove. Sidan fekk dei vita at 
ein av soldatane hadde fått bod 
heimefrå, at der var bomba. 
Hus og heim og folk og alt var 
«blåse» vekk.  Det var «jul-
ehelsinga» til ein ung gut i eit 
framandt land. – Krig.

Nå er det 71 år sidan. Me har 
hatt fred i alle desse åra. Men eg 
må seia der kjem mange slags 
tankar nå, med alt dette som 
velt innover Europa. Kva skal 
det verta av for alle desse arme 
menneska som har fare frå alt 
dei eig? Og som knapt veit om 
dei er velkomne der dei kjem?? 
Krig. – Hjelpe oss.!
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Eit av mine minne frå barneåra 
knyter seg til kyrkjeklokkene heime 
i Vik då dei ringde jula inn.

Det var ikkje vanleg med guds- 
teneste julafta den gongen, så me 
gjekk heime om ettermiddagen og 
venta på at det skulle bli så mykje 
kveld at far tende lysa på juletreet, 
så me kunne koma i gang med 
gang rundt treet, med julemiddag 
og julegåver og alt det me hadde 
sett fram til og gledd oss til.

Heimen vår i klokkargarden var 
ein fin plass å veksa opp. Men 
huset kunne vera litt trekkfullt og 
kaldt, og far var levande redd for 
trekk. Han passa godt på at dører 
og vindauge var skikkeleg lukka, 
og det skulle mykje til før han opna 
eit vindauge.

Men når klokka nærma seg fem 
om ettermiddagen julafta, gjekk 
han bort og opna  stoveglaset. Det 
fekk ikkje hjelpa at noko av omns-
varmen vart borte i vinterkulden. 
Han stod der og lydde, og så ropa 
han gjerne på oss og sa: ”Kom og 
høyr!” Då var han Samuel på plass 
i kyrkjetårnet og ringde jula inn.

Han hadde så godt tak på klok-
keringinga, gamle Samuel. Han 
hadde vore trommeslagar i det mil-
itære i ungdomen, og han hadde 
lært ein rytme for kiminga som var 
heilt spesiell. Eg har forstått at dei 
ringjer etter hans rytme framleis 
heime i Vik, og at det jamvel har 
vore kurs i kiming med kyrkje- 
klokkene.

Inne på Hovland, der far voks 
opp, kunne dei berre høyra 
kyrkjeklokkene frå den andre sida 
av fjorden dersom veret  og vind- 
retninga tillet det. Det var kanskje 

ein av grunnane til at han var så 
oppteken av ringinga. Han fekk oss 
og til å oppleva noko av den gleda 
han hadde ved å høyra den.

Men far var interessert i ei anna 
kyrkjeklokke og, og den skulle eg 
få noko med å gjera mange år 
seinare.

Soga om korleis arkitekt Peter 
Andreas Blix berga dei to mello-
malderkyrkjene i Vik er vel kjend 
for bygdefolket i Sognebygda. Det 
er ikkje utan grunn han har vorte 
ein folkehelt heime. For meg har 
det vore interessant å få vita at han 
har teikna svært mange stasjons- 
bygningar for jernbana, mellom 
anna den i Fredrikstad, der eg bur 
no.

Dei leiande i kommunen prøvde 
å få ei ekstrainntekt ved å selja 
noko av bygningsmaterialet frå dei 
to kyrkjene som var ute av bruk. 
Men Blix gjekk inn med eigne mid-
lar og fekk berga dei. Klokkene frå 
Hopperstad-kyrkja vart flytta over 
til nyekyrkja, men dei som hadde 
kalla til gudstenester og kyrkjelege 
handlingar på Hove, var til overs. 
Kvifor og korleis dei greidde å halda 
dei unna Blix, veit eg ikkje. Han 
ville nok helst at dei vart verande 
i kyrkja. Eg har høyrt at det var på 
tale å selja dei og få litt forteneste 
på den måten. Kanskje har dei tenkt 
at det berre var bygningane Blix 
hadde kjøpt, ikkje kyrkjeinventaret.

Då var det bonden Ole H. Ref-
sdal fekk ein idé. Han hadde vorte 
gripen av ein notis i ”Norsk Misjons- 
tidende”, som hadde mange lesa-
rar i Vik den gongen. Der hadde 
misjonsprest Stueland skrive at det 
var bruk for ei kyrkjeklokke i byen 

Fandriana på Madagaskar. Ole H. 
Refsdal sette seg ned og skreiv eit 
audmjukt brev til sekretæren i Det 
norske misjonsselskap (dette var før 
titelen generalsekretær kom i bruk) 

Denne sekretæren heitte Ole 
Ohnstad Gjerløw og var sjølv sogn-
ing, fødd og oppvaksen i Aurland. 
Han vart seinare sokneprest i Vestre 
Fredrikstad kyrkje, den som no er 
domkyrkje for Borg bispedømme.  
Mange år etter skulle eg verta 
ein av etterfylgjarane hans i det  
embetet.

Det gjekk ein del brev til og frå 
misjonskontoret i Stavanger om 
denne saka. Etter kvart var det  
ordførar Anfinn Refsdal som over-
tok korrespondansen frå Vik. Då 
vart breva meir formelle.

Som ein kuriositet kan nemnast 
at det siste som vart skrive om 
saka, var ei orsaking frå ordføraren 
si side for at han hadde gløymt  
å postleggja brevet om at klok-
kene var sende, så dei kanskje kom 
uventa både på mottakaren i Ber-
gen, og kanskje og på Gjerløw.

I min oppvekst høyrde eg ein 
del om kyrkjeklokkene frå Hove. 
Mange var forarga over at dei var 
sende bort. Nokre hadde høyrt at 
båten dei vart frakta med, forliste, 
andre at klokkene vart borte i ei 
myr. Men far trudde ikkje på noko 
av dette. Han fekk ein gong snakka 
med dåverande generalsekretær 
Einar Amdahl, som hjelpte han litt 
på veg. Dessutan vart han kjend 
med ein Madagaskar-misjonær, 
Marta Løtveit. Ho vart veldig inter-
essert i denne klokkesaka då ho 
fekk høyra om den.

KYRKJEKLOKKA FRÅ HOVE
Av Per Hovland   (del I)
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Har jula, i tillegg til å vere høg-
sesong for kommersialisme, også 
vorte utstillingsvindauge for den 
vellukka familien som berre krin-
sar om seg sjølv? Kva med han 
eller ho som bur åleine? Må jula 
vere einsam?

Ein slem Frelsar?
Eg minnest eit møte eg ein gong 
hadde med ein som sa, her fritt 
sitert: «Han Frelsaren din, han må 
verkelig vere en slem mann som 
har skapt jula. Tenk på alle oss 
som er åleine i høgtida.» Vi var 
begge godt vaksne menneske. 
Vi budde begge åleine. Han 
var ikkje-truande; standpunktet 
mitt var eit anna. Men når han 
skildra situasjonen, kunne eg 
kjenne meg att i det. Eg  har 
òg møtt andre som bur åleine, 
og dei har uttrykt – direkte eller 
indirekte – at julefeiringa er noko 
ein berre må «kome seg gjen-
nom». Belastninga for mange er 
stor. Det kan òg vere vanskeleg 
å erkjenne at det faktisk er ei 
vanskelig tid. Det ser heller ikkje 
ut til at storsamfunnet vil ta 
noko oppgjer med kjøpefest og 
kommersialisering av høgtida. 
Likevel trur eg mange menneske 
søkjer “noko anna” - eit djupare 
innhald i høgtida. Noko enklare? 
Færre ting, mindre fasade?

Val og einsemd
Korleis ein opplever jula åleine, er 
avhengig av mange faktorar, som 
alder, helse og nettverk. Sjølv er 
eg kommen litt lenger enn midt  
i livet. Eg er såkalla «ressurssterk», 

og for meg er jula eit pusterom 
frå ein travel kvardag på jobb. Eg 
likar balansen mellom fellesskap 
og det å vere åleine, men eg ser 
òg at en slik balanse kan vere 
vanskeleg å oppnå. Einsemd kan 
bli resultatet.

Dei store vala i livet er ofte 
komplekse. Flytting og utdan-
ning er to viktige val i livslaupet. 
Det er også val av partnar og 
barn. Også den som lever åleine, 
kan bli freista til å leve berre for 
seg sjølv. Det ligg ei utfordring 
i å sjå moglegheitene og å vere 
aktiv. Jula gir oss ein spesiell 
invitasjon til å vere god og syne 
medkjensle. Alle kan gjøre noko 
for nokon: ringe, sende ein 
blome eller ei merksemd, invitere 
nokon, gi en gåve til Frelses- 
armeen si julegryte, eller til eit av 
dei mange andre gode føremåla 
som finst. Og kanskje skrive noko 
autentisk og sant på dei sosiale 
media, der ein no ser så mykje 
framstilling av vellukka liv? Det 
å invitere til ekte kommunikasjon 
kan ha alt å seie for den som står 
utanfor, eller kjenner seg utanfor.

 
Den jula som er
Vi ber alle med oss minne frå 
julehøgtider som har vore. Om 
desse minna er gode eller vonde, 
så er dei alltid med oss. La det 
vere slik! Det ligg ein stor fridom 
i aksept. Eg leitar ikkje lenger 
etter den jula som var, eller den 
jula som kunne (eller skulle, 
eller burde) ha vore, men etter 
den jula som er, og som eg har  
moglegheit til å skape her og no. 

Eg har, etter noko prøving og  
feiling,  leita meg fram til korleis 
eg kan oppleve jula på en betre  
og friare måte enn før. Men 
eg kjenner på heile spekteret 
av kjensler: vemod, glede, 
takksemd, ja,- til og med sinne. 
Også einsemd høyrer med. Men 
einsemd er ikkje farleg, så lenge 
ho hjelper meg til å orientere 
meg vidare i livet. Eg tenkjer også 
at Vår Herre deler alt dette med 
meg. Og det er, når alt kjem til 
alt, kanskje det viktigaste valet  
i livet: Eg trur eg er sett av ein 
Gud som vil meg vel, som verd-
set individualiteten min og livet 
mitt slik det faktisk er, ikkje slik 
det burde ha vore.

Sjølv vil eg ikkje utsetje meg 
for å gå i kyrkja på julaftan – der 
er det familien som er i fokus, og 
eg kjenner meg ikkje heime i den 
samanhengen. Men eg kan nok 
ikkje gjere krav på å vere repre-
sentativ i så måte. Kanskje er eg 
særleg kjenslevar på dette områ-
det? Eg vonar sjølvsagt at også 
den som bur åleine, kan kjenne 
seg inkludert i kyrkja denne 
spesielle dagen. Den bodskapen 
som blir forkynt i kyrkjene denne 
dagen og alle dei andre dagane, 
er frigjerande for alle menneske, 
utan omsyn til kven dei er og kva 
livssituasjon dei har. Verda blir 
aldri den same etter at det vesle 
barnet vart fødd. Eg ønskjer alle 
ei god og velsigna jul!

 
(Tidlegare trykt i avisa 
Vårt Land, då på bokmål.)

Einsam jul?
Av Marion Lund, Trondheim
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Minner om ei svunnen tid. Kvit 
bluse, blomstrete skjørt, svarte 
finsko og ei strømpebukse som 
seig ned. Forventning og spen-
ning. Hugsar enno   frå den 
kvite papirposen. Oppi den låg 
ei mandarin, ein skillingsbolle og 
ein liten sjokolade, ja slik var det 
på juletrefestane i Vassbygda 
bedehus. Kaldt ute, varmt inne.

Betel Leiknes hadde runde 
omnar under benkane. Det lukta 
svidd når små føter med finsko 
på varma seg på den sotsvarte 
omnen. Kakao og skråskorne 
skiver med egg og ansjos la også 
eim over festen. Det same gjorde 
omnen, dei sprengfyrte med ved 
i det gamle bedehuset. Det lukta 
jul, det lukta  juletrefest. 

Oppleving av  
fellesskap og glede
Varm og frisk var angen frå 
juletreet, tusen julelys var tende  
og kulene blenkte og skein. 
Høgt i toppen hang den blanke 
stjerna. Julefreden var i rommet. 
I den vesle handa låg heftet, 
heftet med alle dei julesongane 
som må syngjast på ein juletref-
est; «Kling no klokka». Formatet 
var hendig og gjennomtenkt. 
Du kunne halda heftet i handa 
og samstundes halda saman  
i ringen med ein annan, ein på 
kvar side. Du grøne glitrande 
tre – god dag. God dag. Dagane 
var gode. Songen ljoma og steig, 

høgt mot himmelen. Vaksne og 
born og oldingar med, - alle 
gjekk  ikring juletreet. Me var 
saman, alle deltok. Opplevinga 
av fellesskap og glede.  Å jul 
med din glede, og barnlege lyst. 
Me delte julegleda.  

Skulehuset på Leiknes, lang-
bord med bollar i gangen oppe 
og høgt juletre nede i gymnas-
tikksalen. Me gjekk rundt jule-
treet, tre ringar. Julenissen kom 
visst også. Slik var barndomens 
juletrefestar. Lysande, varme 
minner.

Trødde «salmesykkelen»…
men så kom nissen
Eg håtta juletrefestane på 
Eikanger bedehus. Ho mor 
hadde fått sydd make kjolar til 
meg og vesle systera mi hjå ho 
Brita på Lid. Håret var strigla 
med ei stram sløyfe på toppen, 
det sveid i det strame håret.  
Så starta fesjået med juletregong 
og vurderinga av den finaste 
julekjolen. Ho Brita på Lid sine 
vann kvart år. Det var det same 
for oss, berre ein kunne sleppa 
den vonde hårsløyfa. Då me 
gjekk rundt juletreet vart alt 
gløymt. -Vi klapper i hendene,- 
Einebærbusk og - Eg gjekk meg 
over sjø og land var alle favoritt-
songar. Julesongen klong fint  
i takt med trøorgelet. 

Eg minnast eit år eg hadde 
fått i oppdrag å trø “salmesykke-

len”, det kalla me trøorgelet 
med dei to pedalane under. Eg 
gløymde brått å trø då sjølvaste 
nissen dukka opp og me skulle 
syngja - På låven sitter nissen. 
Nissen var absolutt høgdep-
unktet for oss borna, som delte 
ut snippaposar med mandarin, 
kakemann og twist til alle borna. 
Det fine med juletrefestane var 
at alle fekk lufta julekjolen sin, 
då juletrefestane oftast var litt 
uti januar.

Juletrefestane forsvann slik 
barndomen også gjorde. Då 
me var barn, var tradisjonen 
med juletrefestar framleis sterk 
i bygdene. Korleis er det no, 
er juletrefesten der alle var, 
utgått på dato som kristtorn og 
heimelaga sylteflesk?  Mykje 
kan me no kjøpa, men fellesskap 
og juleglede er ikkje for sal, det 
krev noko av kvar enkelt av oss 
og av fellesskapet. 

Song og musikk, folke-
helse…og eit nyrevidert 
juletresonghefte
Musikk har ei  heilt spesiell evne 
til å skape ro, rørsle og glede. 
Musikk framkallar eit utal min-
ner og kjensler. Stadig meir for-
sking viser samanheng mellom 
kulturell aktivitet, oppleving av 
livskvalitet og god mental helse. 
Forsking tyder på at musikk kan 
ha ein helsebringande effekt, 
og fleire meiner at song burde 

Våre barndoms juletrefestar
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Handlinga i den engelske julesongen ”The Little Drummer Boy” 
fi nn vi att i gamle songar, m.a. i Amerika ( James Pierpont i 1857) 
og i Tsjekkoslovakia. I 1941 omsette Katherine Davis songen frå 
tsjekkisk til engelsk, og i dei fylgjande ti-åra nytta mange artistar 
songen i ulike utgåver. Han vart første gongen presentert i media 
i 1955, og det vart eit arrangement av trioen Davis/ Onorati/ 
Simeone som etterkvart vart nytta av stadig fl eire songartistar. 
Dei legg inn trommeslaga som ein del av teksta, noko som 
forsterkar rytmen i songen.
På You Tube fi nn vi fl eire titals innspelingar av songen, med 
mange kjende solistar, kor og orkester. I dei engelsk-talande 
landa er ”The Little Drummer Boy” ein av dei kjæraste julesong-
ane. Det fi nst også ei tysk omsetjing, men songen er tidlegare 
ikkje omsett til norsk.
Det vert sikkert høve til å høyre songen i media ved juletider 
i 2015 også, men med engelsk tekst.                                                               
  Steinar Grimstad
                             
Den vesle trommeguten
(Omsett frå engelsk av Steinar Grimstad)

Kom, dei sa til meg - parap- pa-pa-pam
Vi straks må gå i veg ----------------------
Eit kongebarn å sjå ----------------------
og gåver skal han få --------------------- /: rap-pa-pa-pam :/               
for å ære han  - parap-pa-pa-pam 
når vi kjem fram.

Vesle Jesus              -parap-pa-pa-pam
Eg er ein fattig gut ---------------------
Har ingen ting å gi --------------------- 
til fødselsgåva di -------------------- /: rap-pa-pa-pam:/
Skal eg spele litt -parap-pa-pa-pam
på tromma mi ?

Maria smilte vent parap-pa-pa-pam
Og dyra venta spent --------------------
Eg tromma fi nt for han ---------------------
Det fi naste eg kan ---------------------- /: rap-pa-pa-pam :/
Då han smilte glad --------------------- 
Til tromma og meg.
Han smilte lukkeleg – til tromma og meg!

den vesle 
trommeguten

kome på blå resept. Juletrefest er 
folkehelse, fellesskap og glede. 
Juletrefest gjev oss kjensla av 
å høyre til. 

Osterfjorden mållag har tru 
på ei ny tid for juletrefestar. Dei 
som syng ilag, lever fredfullt 
saman. Juletregong og julesong 
er som lim og smørjemiddel 
i samfunnet. Eit folk med song 
i sinnet vil aldri, aldri døy, er 
det sant? Iallfall står det skrive 
i Lars Søraas d.y. songbok for 
folkeskulen. 

Kan hende bør juletrefestar 
innførast som folkehelsetiltak, 
minst ein for året, som førebyg-
gjande medisin mot einsemd? 

No kjem juletresongheftet 
«Kling no klokka» i ny revidert 
utgåve. Det er 50 års sidan 
første gong heftet vart prenta. 
«Kling no klokka» er julegåva frå 
Ostefjorden mållag med mål om 
auka juleglede. Lag juletrefest, 
bruk heftet. Lat songen tona!

Ha ei gledeleg julehøgtid!

Osterfjorden mållag
Else Iren Westervik, Inger Helen 
Midtgård og Nina J. Eide

Våre barndoms juletrefestar
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Kva vil det seia for deg å vera kristen? -
Å vera kristen dreier seg, når alt kjem til alt,
om så sant og heilt ein kan, å verta del av, 
å gå opp i, mysteriet i trua. Og gjer ein det, 

så gjev så å seia resten seg sjølv.

Jon Fosse i «Mysteriet i trua» 
(Samlaget 2015)
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- Me hjelper dykk med utforming.

Trykksaker

prøv oss

Open himmel
Av John Ove Thaule

Englesong om open himmel
lydde i ei natt på jord.
Jubelsong frå høge vrimmel,
bod om fred og glede stor.

2. Englesong for jorda tagna   
då dei fyrste menn´ska fall,     
men på ny det atter dagna
med ein fødsel i ein stall.

3. Englesong om frelse tona,   
om Guds barn i krubbe lagt,
han som skulle oss forsona,
slik profetar hadde sagt.

4. Englesong om open himmel,
det er no som fyrste gong
gledebod frå høge vrimmel. 
Aldri tagnar denne song!


