
1

TREFOLDIGHET
N Y T T  F R A K I R K E N  I  S E N T R U M 04-2013

JUL PÅ MADAGASKAR, 
I NAMIBIA OG ERITREA

Gjesteskribenten
Marianne Løge

JUL - EN GLEDE 
FOR ALLE?

FRA MARIA TIL MADONNA

Side 4-6 Side 7 Side 8-9

Tema: Jul    

Av Kristin Bae Mysen

 
Av Kristoffer Hansen-Ekenes, 
Kapombo Katjivena 
og Freweyni Araya



2

Besøksadresse: 
Friergangen 2 (Kirkebasaren)

 
Postadresse:

P.b. 780 Stoa, 4809 Arendal
Kirkekontorets sentralbord:

tlf. 37 01 35 80
e-post: eleonore.simon

@agderkirken.no

Sokneprest: 
Åsta Ledaal

mob. 918 78 348
e-post: aasta.ledaal

@agderkirken.no

Menighetssekretær:
Arnhild Reinum
mob. 905 28 340

e-post: arnhild.reinum@
agderkirken.no

Kantor: 
Jens Barland

mob. 416 12 566
e-post: jens.barland@

agderkirken.no

Kirketjener: 
Arild Hansen

mob. 908 83 984

Trosopplærer:
Liv Tomter

mob. 932 13 033
e-post:  

liv.tomter@agderkirken.no

Prost: 
Kolbjørn Lystad Gunnarson
e-post: kolbjorn.gunnarson@

agderkirken.no
mob. 970 68 403 

Konstituert kirkeverge: 
Anne Lise Kirkedam

e-post: anne.lise.kirkedam@
agderkirken.no

Menighetsrådets leder:
Bente Pedersen

mob. 454 23 643
e-post: bpedersen@aischool.no

www.arendal.kirken.no/
trefoldighet

KIRKE-
KONTORETRedaktøren har ordet

Menighetsbladets redaktør Cecilie Beisland Holm

Forsidebildet: «Kongenes tilbedelse» fra Trefoldighetskirken i Arendal.  
Utsnitt av maleri fra slutten av  1600-t. Foto: Cecilie Beisland Holm

Jul feires i ulike fasonger i ulike land, og både med og uten Jesus. 
Hvor mye av feiringa vår er en midtvintersfest, og hvor mye er for 
å feire Jesu fødsel? Hva er tradisjon, og hva er tro? Hva er kultur, 
og hva er religion? Jeg tror at for de fleste av oss er det en «salig 
blanding», en miks av tradisjoner vi har tatt med oss og nye påfunn 
som dukker opp, uten at vi nødvendigvis tenker så dypt over hvert 
symbol og hva det står for. Og det er mye stemning og mange for-
ventninger som ikke nødvendigvis er så lette å knytte til det ene eller 
det andre. Gjennom en del av artiklene i dette bladet håper jeg du blir 
inspirert til å reflektere litt over: hva slags jul ønsker du deg? og hva 
kan du gjøre for at dette skal bli virkelighet?

For min egen del synes jeg det er tankevekkende å lese om julefeirin-
ger i Afrika, hvor det er pynting og julesanger og fest, men ikke van-
lig å gi hverandre gaver. Noen ganger kan gavene få vel stor oppmerk-
somhet her hos oss, tenker jeg, men samtidig er det jo kjempeviktig 
og godt å gi hverandre gaver, både pakker, opplevelser og tjenester. 
Forhåpentligvis kan vi gi med glede – og også ta imot med glede! Som 
en sa: ”Jeg har ingenting som jeg ikke har fått”.

Uansett om vi tror juleevangeliet består utelukkende av historiske 
fakta eller ei, synes jeg det er en fantastisk fortelling! Den har inspi-
rert meg de siste åra til å våge å være liten. Den STORE guden blir jo 
en liten baby. Den største gjør seg sårbar. Den med all makt våger å 
utsette seg for andres makt. For en risiko! Ikke er det en «og så levde 
de lykkelig alle sine dager»-historie heller! Men det er et ekte liv, på 
godt og vondt.

I det siste har jeg tatt meg i at jeg ofte avslutter en oppgave og sier 
«ja, ja» og fortsetter på neste oppgave uten å kjenne på verken gle-
den, lettelsen eller sorgen over ha fullført noe. Det er viktig for meg 
at seire kan feires, følelser føles og gaver nytes! Så denne julal skal 
jeg øve meg på å TA IMOT og NYTE det som faktisk er godt! Ja, det 
er mye uløst, vondt og vanskelig i verden. Og noen ganger føles det 
vanskelige sterkere i jula, fordi vi kjenner på forventninger om at 
«alt» skal være så fint og flott og uproblematisk. Men ALT behøver 
ikke være bra for at vi kan sette pris på det som ER fint og godt. Ta 
imot det gode! Feir lyset midt i mørket! Feir at sola snur! Feir at Gud 
ble menneske! Feir at Jesus ble født! Feir at du ble født og at du lever! 

God Jul!
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Min jul
Tekst: Kolbjørn Gunnarson, prost i Arendal

Når jeg setter meg ned og ten-
ker over hva jeg forbinder med 
min jul, får jeg to motstridende 
tanker i hodet. Den ene tanken 
handler om hva julen i flere år 
har vært fylt av. Den andre tan-
ken får meg til å drømme om 
hva juletiden egentlig skulle 
vært preget av. Jeg har ikke dår-
lig samvittighet. At julen ikke 
helt er i samsvar med mine øn-
sker, handler ikke om at jeg har 
gjort noe feil, eller at Gud eller 
medmennesker krever at det 
bør bli annerledes. Jeg kjenner 
ganske enkelt på et ønske om at 
i alle fall deler av høytiden skulle 
vært annerledes. Jeg må si tyde-
lig deler av, for alt med de siste 
års julefeiringer er ikke av det 
onde. Feiring med familie, høy-
tid i kirkene, god mat og drikke, 
gjensidig overrekkelse av gaver 
og oppmerksomheter – alt dette 
er goder jeg kjenner meg heldig 
som får ta del i, vel vitende om 
at langt fra alle får oppleve det 
samme. Det gir grunn til både 
takknemlighet og ydmykhet. 

Samtidig er det nettopp noen 
av disse tingene, og omfanget 
av dem, som gjør at det blir litt 
mye av det gode. Det er så mye 
som skjer og så mye som skal 

ordnes, at juletiden føles som 
overstått før jeg har rukket å 
kjenne etter at jeg gleder meg til 
den og i den. Plutselig er det ja-
nuar, og jeg sitter igjen med fø-
lelsen av å bare ha smakt litt på 
julen – uten å kjenne meg mett. 

Det var hjertesukket, slik opple-
ver jeg at deler av julen er blitt 
for meg. Men hva ønsker jeg å 
strekke meg mot at julen skal 
være? Jo, jeg ønsker at juletiden 
skal være en tid for ettertanke. 
Ikke fordi det er en plikt, men 
fordi jeg har lyst, og fordi jeg 
tror det hadde gjort meg godt. 
Jeg opplever det godt å grunne 
over julens gode historie om at 
Gud på en uforståelig måte ble 
menneske og så tydelig kommu-
niserte : «Jeg vil være sammen 
med dere!». Hva betyr det? Hva 
betyr det for akkurat meg? Hva 
betyr det for mitt daglige liv, 
også utenom høytiden? Hva be-
tyr det for mitt møte med andre 
mennesker? 

Jeg drømmer om en juletid der 
det er stort rom for ettertanken. 
Der det er rom for å stoppe opp 
og hvile litt fra noe av det som 
tar oppmerksomheten ellers. 
Hverdagene kommer fort nok 
på nyåret, og jeg har heller ingen 
ønsker å leve et annet liv enn re-
sten av samfunnet. Men jeg vil 
kjenne at julen har gitt meg et 
påfyll som handler om mer enn 
mat og ting. 

Mitt ønske om en julehøytid 
med ettertanke handler ikke 
om at det vil føre Gud nær-
mere. Gud er allerede nær, og 
det er Gud selv som ivaretar 
nærheten til menneskene. Det 
handler mer om en lengsel etter 
min barndoms julefølelse – de 

Jeg drømmer om 
en juletid der det 
er stort rom for et-
tertanken. Der det 
er rom for å stoppe 
opp og hvile litt fra 
noe av det som tar 
oppmerksomheten 
ellers. 

varme, gode følelsene av en tid 
på året som var litt annerledes. 
Det handler om at de samme fø-
lelsene, i livet jeg lever nå, skal 
få nok rom gjennom ettertanke 
og fellesskap.

Gjennom å få skrive dette, 
minner jeg meg på hva mine 
drømmer for julen er. En slik 
påminning gir mulighet til for-
beredelse og til å rydde vei for at 
drømmene skal gå i oppfyllelse.
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Jul på Madagaskar
Tekst: Kristoffer Hansen-Ekenes som i fjor var ettåring for NMS

To år etter hverandre hadde 
jeg gleden av å feire jul på Ma-
dagaskar. Først som turist, og 
deretter som utsending for Det 
norske misjonsselskap (NMS). 
Hvordan ser så julefeiringa 
under tropesol ut for en nord-
mann? 

Klokka halv seks juledags mor-
gen har vi allerede vært oppe en 
stund. Sola steiker fra en knall-
blå himmel. Det ligger an til å bli 
over 30 grader. Var det slik jule-
dagsmorgenen så ut en gang, 
utenfor en stall ved Betlehem? 
Neppe. På vei bort til kirka mø-
ter vi mye folk – noen skal til 
katolikkene, andre skal til den 
lutherske domkirka litt lenger 
nede i byen, som oss. 

Det er enda tjue minutter til 
gudstjenesten begynner. Inne 
i katedralen er det overfylt av 
småunger, ungdommer, voksne 
og gamle i sitt fineste skrud. 
Vi kjemper oss til en ståplass 
inntil veggen oppe på galleriet, 
bakerst i kirka. Nærmere 3000 
mennesker har tatt plass innen-
dørs. Utenfor kirka står enda 
1000 stykker for å få med seg 
gudstjenesten på første juledag. 

Og de synger mens de venter. 
Julesanger og salmer, flerstemt 
og i bølger ruller sangen i og 
utenfor den store kirka.  

Vi er på Antsirabe, en stor by 
på Madagaskars høylandsplatå, 
grunnlagt av norske misjonæ-
rer på 1800-tallet, med drøye 
100 000 innbyggere. Etter mer 
enn 140 år har NMS fortsatt et 
merkbart nærvær der.

Julaften har vi norsk juleguds-
tjeneste på den tidligere norske 
skolen, nå: Lovasoa CCCC. Alt 
gjøres på dugnad: ungene leser 
bibeltekster og fremfører utdrag 
fra julespillet de har hatt med 
skolen, presten holder preken, 
alle synger de gode, gamle jule-
sangene. Så går vi hvert til vårt 
og spiser ribbe med surkål og 
brun saus. Surkålen er kommet 
med noen besøkende fra Norge, 
mens ribba har vokst opp et sted 
i nabolaget. Mon tro om det var 
den vi så bakpå en sykkel på vei 
til torget tidligere i uka?

Mange gassere har trykket den 
kristne troen til sitt bryst og 
gjort den til sin egen. Den gas-
sisk-lutherske kirke (FLM) er 

også i høyeste grad i ferd med 
selv å bli en misjonerende kirke, 
med egne utsendinger i eget og 
andre land. Julefeiring og jule-
tre er blitt en naturlig del av 
virkeligheten for en stor del av 
befolkningen. Selve julekvelden 
ser imidlertid annerledes ut enn 
vi er vant til. 

Om kvelden er det møte i kirka. 
I tre-fire timer sitter vi sammen 
og synger julesanger, og vi går 
rundt juletreet. Vi synger fler-
stemt, slik det er vanlig her på 
øya. Det er en stor opplevelse å 
være en del av dette felleskapet, 
vi er kanskje 1500 samlet. På 
tvers av kultur og språk, tradi-
sjoner og vaner, er vi sammen 
om det viktigste: Han som ble 
født en julenatt, på den varmes-
te tida av året. 

Når de ytre rammene blir så for-
skjellige, når forskjellen på de 
som bor rundt meg og meg selv 
blir så tydelig som når man bor 
i en fremmed kultur, blir julas 
kjerne lettere å få øye på. I vår 
norske julefeiring har vi lett for 
både å glemme og å overse dette: 

Det er Jesus, Frelseren, 
livets Herre, vi ser
stige ned til jorden
for å frelse oss. 
(Gassisk julesang)
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Julefeiring i Namibia 
Tekst: Kapombo Uazuvara Ewald Katjivena og Bente Pedersen

Namibia ligger i det sørlige 
Afrika, er 2,5 ganger Norges 
størrelse, men har bare omlag 
2 millioner innbyggere, hvorav 
en liten tredel er av europeisk 
avstamming. 

Først litt om historien: Fem 
ulike europeiske misjonsorgani-
sasjoner bragte kristendommen 
til Namibia og etablerte seg i 
forskjellige deler av landet. De-
res første forsøk på å spre troen 
sin var uten suksess. Grunnen 
lå først og fremst i misjonære-
nes mangel på respekt og hvor-
dan de totalt overså afrikanske 
religioner. Afrikanere ble omtalt 
som «hedninger» og «gudløse», 
og misjonærene mente de kom 
for å lyse opp «det svarte kon-
tinentet». Til tross for, eller på 
grunn av misjonærene, er mer 
enn 90 % av namibierne kristne. 
Namibia var lenge en tysk ko-
loni før Sør-Afrika tok over og 
innførte forskjellsbehandlin-
gen som er bedre kjent, og vidt 
fordømt, som apartheid. Folks 
hudfarge og etniske tilhørighet 
bestemte hvor en skulle bo og 
ferdes.  Svarte fikk ikke lov til å 
besøke hverandre i ulike områ-
der eller å besøke områder som 
var definert som «hvite», uten 
at de hadde med seg et spesielt 
pass. Dette kunne de bare få 
av en hvit arbeidsgiver, en hvit 
kommunalarbeider eller av po-
litiet.

Som ellers på den sørlige halv-
kule faller julefeiringen i Na-
mibia midt i sommerferien. 
Skolene avslutter året sitt tid-
lig i desember og begynner ikke 
igjen før langt ute i januar. Jule-
tradisjonene er ulike alt etter 
hvor i landet man bor og særlig 
hvilken folkegruppe man til-

hører. Tyskerne i Namibia kan 
kjøpe sine ”lebkuchen” og Lu-
beckermarzipan”, mens for den 
store majoriteten av den afri-
kanske befolkningen handler 
høytiden om ”å dra hjem til jul”. 
De fleste feirer Jesu fødsel den 
24. desember, men der er også 
mange av britisk avstamming 
som feirer den 25.desember.

Hovedstaden Windhoek har 
vokst mye siden frigjøringen i 
1990. Når juleferien begynner, 
går det derfor en jevn strøm 
av biler og busser nordover fra 
Windhoek til de mest befolkede 
områdene i landet. 

Feiringen av Jesu fødsel foregår 
i kirkene og ofte ute på gårds-
tunet. Mange av barna er med 
på ulike typer julespill. Under 
den store, stjerneklare, som-
mervarme himmelen resiteres 
juleevangeliet på mange ulike 
språk. ”Å, kom nå med lovsang/
Oh, come all ye faithful” er en 
kjær julesang som synges på alle 
språk sammen med Christ mas 
carols og julesanger av tysk opp-
rinnelse. Tradisjonelt har det 

vært lite fokus på gaver, både 
fordi mange har lite og fordi tra-
disjonene har handlet om å dele 
måltid og fellesskap. Med inn-
toget av større og flere butikker 
og mer penger blant noen deler 
av befolkningen, har pakkene 
kommet noe mer i fokus. Like-
vel handler julefei ringen i Na-
mibia mest om å være sammen 
med slekt og venner, kose seg 
og nyte sommeren, og sommer-
regnet. Mange benytter også 
juleferien til å dra ut til kyst-
byen Swakopmund og avkjøle 
seg ved Atlanterhavet. Og i alle 
store byer er det julepynt i gate-
ne: stjerner og lys, en nisse med 
slede og kanskje en delfin – her 
blandes europeisk og afrikansk 
julepynt.

For en nordboer er julefeiring 
om sommeren uvant. Kanskje 
hadde julefeiringen her på ber-
get vært veldig annerledes had-
de den skjedd midt i fellesferien. 
Men, Jesus ble født - og det er 
det vi feirer!

I Namibia er det viktig å ta ”familiebilder”. Dette er fra lille julaften for to år siden. Vi var 13 på besøk 
fra Norge til slekt og venner i Namibia og for å feire julaften sammen på denne gården.
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Juletradisjoner i Eritrea 
Tekst: Freweyni Araya

I Eritrea bruker vi to kalendere 
– en kirkekalender og en vanlig. 
Jul er en stor kristen høytid, og 
vår jul feires ca. 2 uker etter jula 
her i Europa. Alle har fri fra jobb 
og skole, også muslimer. Det er 
viktig å pynte seg. Mange får 
nye klær, spesielt barna. Kvin-
nene pynter seg i tillegg med 
tradisjonell fletting av håret – 
og hennadekorering av hender 
og føtter. Alle kvinner kan bru-
ke henna på hendene – bare de 
som er gift, kan bruke henna på 
føttene.

Den store feiringen foregår i kir-
ken. Vi feirer ikke julaften, men 
går til kirken sent på kvelden. 
Kirken er pyntet med en jule-
krybbe i full størrelse. Fra kl 22 
til 24 er det et stort julespill. Og 
kl 24 begynner julegudstjenes-
ten – som varer 2-3 timer. Så går 
alle hjem, spiser litt lett mat og 
sover resten av natta. Dagen et-
ter er det feiring med familien.

I ca. en uke forbereder familiene 
seg til julehøytiden. Hver fami-
lie kjøper et helt lam og lager 
forskjellig tradisjonell mat av 
det. Lam er hovedmaten i jula 
- og det lages også tradisjonell 
drikke. Det er viktig å besøke 

venner og familie i jula. Også 
muslimske naboer/venner kom-
mer og ønsker God jul. Når man 
går på julebesøk, er det vanlig å 
ha med hjemmelaget eller kjøpt 
italiensk julekake – Panettone. 
Det er vanlig med juletre i Eri-
trea også – enten plastikk eller 
naturlig. Det pyntes gjerne med 
kuler, lys og sløyfer. Også ute 
pynte man trær med lys.

12 dager etter jul feirer vi Jesu 
dåp. Dette gjøres utendørs ved 
et stort basseng med skulptur 
av da Jesus ble døpt. Prester og 

kirken. Men ellers er det ganske 
likt med god mat og pynting.

I jula savner jeg mest familien 
min og alt det tradisjonelle 
hjemme i Eritrea.

Julefeiring i kirken i Asmara

andre som vil, er der hele natta 
og synger og ber. Om morgenen 
kommer resten av menigheten. 
Prestene bruker palmeblad, 
dypper dem i vannet og kaster 
vannet utover menigheten og 
velsigner dem.

Den største forskjellen mellom 
julefeiringa her i Norge og den 
jeg er vant til, er fokuset på ga-
ver. Og at det er lite som skjer i 

Tradisjonelt eritreisk maleri. Kilde: Wikipedia.

Tradisjonell hennadekor på hendene
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Jul - en glede 
for alle?

Gjesteskribenten

Lys, kjærlighet, tole-
ranse og omtanke er 
viktige elementer i 
jula for meg.

Jula har alltid vært viktig for 
meg. Jul er tradisjon. Det hand-
ler om å gjøre ting på samme 
måte som det alltid er blitt gjort, 
det handler om å kunne samle 
familien og være sammen, det 
handler om pepperkakebaking 
med gode venner, julekalen-
der, julebarne-tv, julesang og 
julestrømpe. Det handler om 
å glede hverandre, det handler 
om å se fram til en høytid hvor 
hverdagen blir borte en stakket 
stund. Det betyr utrolig mye å 
kunne samles og ha tid til hver-
andre. 

Det finnes heldigvis ingen opp-
skrift på “humanistisk julefei-
ring”. Humanister feirer jul som 
folk flest: hver familie har sine 
tradisjoner som er en blanding 
av ting bare den bestemte fami-
lien gjør og ting som har gjen-
klang i kulturen utenfor.

feire i en mørk, kald vinter. Det 
går mot lysere tider.

Jeg blir lei meg og trist når folk 
sier at jeg ikke kan feire skik-
kelig jul fordi jeg ikke tror på 
Gud. Det er lite tolerant å si ”ta 
jula tilbake” og snakke om julas 
”egentlige” innhold. For meg 
som ikke feirer Jesus – Er min 
jul mindre verdt enn andres?

For meg er min jul likeså viktig 
fordi den handler om samvær 
og kjærlighet. Det går ikke an å 
si at det er én rett måte å gjøre 
ting på og at andre måter er feil.
Det er så mange måter å feire 
jul på at det å si at én er bedre 
enn andres – det blir det i hvert 
fall ikke toleranse av. Jula mi er 
komplett uten Jesus, men har 
ungene laget en engel, henger 
jeg den uten problemer på treet 
mitt. 

I mine øyne er julas egentlige 
budskap at vi skal glede hver-
andre, gi kjærlighet og varme til 
hverandre, rett og slett et lite lys 
i en mørk hverdag.

Og så håper jeg at man kan vise 
respekt og toleranse for at vi alle 
feirer jula på ulike måter, og gle-
de oss over at det snart går mot 
lysere tider.

God Jul til alle.

Marianne Løge, organisasjons-
sekretær i Human-Etisk forbund. 
Bor på Tyholmen og er aktiv i 
teater- og revymiljøet i byen.

Selv om vi i vår kultur i 1000 år 
offisielt har feiret jul for å min-
nes Jesu fødsel, er det mange 
spor i vår feiring av fester som 
er eldre enn kristendommen. Vi 
tenner lys, vi markerer tiden, 
vi nyter grøden og vi trakterer 
gjester. 

Vi kan se tilbake på over 2500 
år med ubrutt julefeiring. I 497 
f.v.t startet offisielt den romer-
ske julefesten Saturnaliaen. 
Med festen gjenopprettet man 
fortidens gullalder, og i en snau 
uke skulle man leve i utopia. 

I Saturnaliaen finner vi elemen-
tene vi i dag setter slik pris på 
ved julefeiringen: tente lys, fes-
temåltid, gaver, nøtter, dadler 
og fiken, pepperkakemenn og 
stamfaren til mandelen i grø-
ten. Fra norrøn julefeiring har 
vi festens navn, og nek og øl, og 
landbruksproduktene til festen. 
Den over 2500 års tradisjonen 
om lysfest er flyttet for å tilpas-
ses de ulike religioner opp gjen-
nom tidene. Og det er jo flott at 
vi opp gjennom tidene har til-
passet hverandre på den måten.
At vi holder fest når det er som 
mørkest, er ikke enestående for 
oss her i nord. Lysfester finner 
vi igjen også i mange andre kul-
turer. Kanskje er det lite annet 
som er så grunnleggende for 
menneskene som det å tenne lys 
når det er mørkt. 

Jeg feirer at det blir lysere, at 
sola ”snur”. For meg er jula også 
en markering av at vi mennes-
ker følger årstidene, at vi er en 
del av naturens syklus. Når det 
er jul, er det på det mørkeste, 
men det er også da det begynner 
å bli lysere. Og det er da verdt å 
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hun får der hun sitter opphøyd i 
gull på tronen med Jesusbarnet 
på fanget. Det er fascinerende å 
observere hvordan katolikkene 
bøyer seg rørt mot henne med 
så mye ærbødighet som det er 
mulig å framvise. 

Jeg har nylig fortalt spanskklas-
sen min på videregående at nav-
net María José er et jentenavn 
på spansk mens José María er et 
guttenavn. Og at begge navnene 
med betydningen Josef og Ma-
ria, men i hver sin rekkefølge, 
har høy status og er svært po-
pulære navn i Spania. Elevene 
mine blir alltid like forundret 

over at religiøse navn er så ut-
bredt, og da særlig navnet Ma-
ria. Det er kanskje ikke så mer-
kelig med tanke på at de har vår 
norske, lutherske tradisjon som 
referansepunkt der vektleggin-
gen av Jomfru Maria er mer 
tonet ned, og hvor hun fremstil-
les som en from og lydig kvinne 
som fødte Guds sønn. Innenfor 
den katolske tradisjonen deri-
mot er hun opphøyd som både 
Guds og kirkens mor, for ikke å 
forglemme at hun regnes som 
den største av alle helgener. 
Jeg kjenner at jeg er nysgjerrig 
på denne kvinnen, denne Ma-
donna som bergtar millioner av 
mennesker. Sognepresten i Tre-
foldighetskirken i Arendal, Åsta 
Ledaal, sa det da også treffende 
på Maria budskapsdag  i år at 
Den norske kirke kanskje har 
viet Maria for lite oppmerksom-
het oppigjennom tidene.

Allerede 700 år før Maria fødte 
Jesus, skrev profeten Jesaja i 
Det gamle testamentet: Se, den 
unge jenta skal bli med barn og 
føde en sønn, og hun skal gi ham 
navnet Immanuel som betyr Gud 
er med oss. Og ung var sannelig 
den jødiske piken Mirjam (Ma-
ria på gresk) fra den lille lands-
byen Nasaret nord i landet, 
antagelig rundt tretten, fjorten 
år. Kanskje var hun også sterk 
og vakker, det er i alle fall det 
navnet hennes betyr. Landet 
hun bodde i var okkupert av ro-
merne, rundt henne raste poli-
tiske konflikter av ulike slag, og 
midt oppe i dette ble hun gravid 
slik som engelen hadde sagt. 
Hun var lovet bort til giftemål 
med den eldre tømmermannen 
Josef. Å bli lovet bort så tidlig 
var vanlig på den tiden, samti-
dig som det ble sett på som stor 

Fra Maria til Madonna
Kåseri av Kristin Bae Mysen

Ave Maria toner ut i stuen med 
Nidarosdomens guttekor. Den 
vakre komposisjonen av Johann 
Sebastian Bach gjør at den gode 
julestemningen brer seg i rom-
met. Ave Maria betyr Vær hilset, 
Maria og er en katolsk bønn in-
spirert av engelen Gabriels hil-
sen til henne i Lukasevangeliet. 
Selv har jeg nettopp kommet 
hjem fra Cádiz, en by helt sør i 
Spania hvor den katolske kirke 
står sterkt. Etter å ha deltatt 
på spanske messer og besøkt 
ulike kirker, sitter Mariafølel-
sen fortsatt i kroppen. Jeg for-
undrer meg nemlig alltid over 
den enorme oppmerksomheten 
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stod og ventet på ham da han 
stod og talte for folkemengden. 
Jesus hevdet at hans far var Gud 
i himmelen og at hans brødre og 
søstre var alle som trodde på 
hans far. Avvisningene rokket 
nok allikevel ikke ved den mors-
kjærligheten hun må ha følt for 
ham gjennom hele hans 33 år 
lange liv her på jorden.

Det råder forskjellige teorier om 
Marias liv. Antagelig fikk hun 
og Josef flere barn sammen et-
ter at hun hadde født Jesus. Det 
hevdes også fra andre kilder at 
da hun ble lovet bort til Josef 
var han en enkemann med barn 
fra før. Det er særlig katolikkene 
som heller til denne teorien om 
at hun resten av sitt liv forble 
jomfru.

Andre teorier sier at hun etter 
å ha født Jesus levde som ut-
støtt i samfunnet og på grunn 
av dette kunne følge Jesus gjen-
nom hans virke. På Jesu tid var 
kvinnens plass i hjemmet, og 
kvinner som viste seg uten følge 
med en nær slektning ble fort 
fordømt. Til tross for dette var 
det mange kvinner som fulgte 
Jesus på hans vandringer.

Rett før korsfestelsen overlot 
Jesus sin mor til apostelen Jo-
hannes for at han skulle ta vare 
på henne. Hun stod tett ved 
korset da han ble korsfestet. 

Etter Jesu oppstandelse var 
hun med på å grunnlegge den 
første menigheten i Jerusalem, 
og hun tilbrakte etter all sann-
synlighet det meste av livet sitt 
der.

Tilbake i stuen min med levende 
lys og tonene fra Bach, tenker 
jeg at denne julen skal Maria ha 
mitt hovedfokus. For meg vil 
hun nok aldri bli den gullforgyl-

skam å få barn utenfor ekte-
skap. Han måtte ha vært en stø 
kar, denne Josef. Han hadde i 
utgangspunktet tenkt å forlate 
henne da han fikk vite at hun 
var med barn, men ombestemte 
seg da også han fikk budskap fra 
en engel.

Jeg aner noe om villighet, om 
å være utvalgt og å være lydig, 
men allikevel sliter jeg med å 
trenge inn i historien om hva 
som skjedde der i stall og kryb-
be. Alle de kjente klisjeene rundt 
fortellingen virker forstyrrende 
og gjør at den lett ender opp 
med å være den søte julekryb-
ben jeg har i stua omkranset av 
hyrder og vismenn. 

Men underveis var de vitterlig 
de to, Maria og Josef, nedstø-
vede, sultne og trøtte etter flere 
dagers vandring i tørt og ulendt 
landskap på vei mot Betlehem. 
Hun ubekvem og sliten på en 
eselrygg, han ved siden av med 
vandrestaven. Tenk om de had-
de visst rekkevidden av det de 
var med på og hvilken historie 
de sammen skulle skape! Hvor 
mange julespill som siden skulle 
spilles, hvor mange julekrybber 
som skulle skapes av inspirerte 
kunstnere over hele verden, og 
at historien om dem, selve jule-
evangeliet, skulle fortelles hvert 
år de neste to tusen år og mer. 
Og tenk om Maria hadde ant at 

hun, den unge, høygravide jenta 
siden skulles hylles som Ma-
donna – en verdig tittel for «Vår 
frue» - verden over.

For meg vil det allikevel være 
Maria som voksen, som mor, 
som følger meg mest. I de tret-
ti årene før Jesus begynte sin 
gjerning, levde hun nok et tra-
disjonelt liv som jødisk kvinne. 
Hva tenkte hun om ham i disse 
årene? Denne Jesus som hadde 
kommet gjennom henne, men 
som allikevel ikke var en del av 
henne og som sikkert var vel-
dig annerledes enn alle andre 
på sin alder. Båndene hun må 
ha følt til ham som sønn, sam-
tidig som hun visste at han ikke 
tilhørte henne. I følge Bibelen 
fulgte hun ham da han begynte 
å tale til folket. Litt på avstand, 
men alltid i nærheten av der han 
var. Hun tilhørte den skaren av 
kvinnelige disipler som var med 
i kretsen rundt ham i de tre 
årene han forkynte budskapet. 
Vi hører ikke noe mer om Josef, 
men Bibelen forteller at barna 
deres, Jesu kjødelige søsken, 
også fulgte med.

Hun måtte tåle flere avvisninger 
av Jesus, både da han som tolv-
åring ble igjen i templet under 
den årlige påskefeiringen, som 
voksen da han omgjorde vann til 
vin under bryllupet i Kana og da 
hun sammen med Jesu søsken 

Fortsettelse neste side.
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Trefoldighetsbladet 
anbefaler:

Fortellingen om kvinner i Bibe-
len er ofte overgrodd med lag 
av forestillinger ned gjennom 
historien, eller plassert i skyg-
gen av Bibelens mange menn. I 
denne boken tegner forfatteren 
tretten portretter av noen av 
Bibelens kvinner, blant andre 
Sara, Hagar, Dina, Maria Mag-
dalena og kvinnen ved Sykars 
brønn.

http://www.lutherforlag.no/luther-forlag/
teologi-og-oppbyggelse/krydret-olje

Krydret olje - kvinner i Bibelen

I denne boken lar Inger Lise 
Skauge oss få forfriskende og 
annerledes møter med et femti-
talls kvinner i Bibelen.

Vi får spennende innblikk i dis-
se kvinnenes personlighet og 
hvordan de kan ha opplevd sin 
livssituasjon og oppgave. Her er 
det ikke teologiske spissfindig-
heter som står i sentrum, men 
disse kvinnenes erfaringer med 
Gud i sitt liv - og hvordan dette 
på ulike måter kan oppmuntre, 
inspirere og utfordre oss som le-
ver i dag.

http://www.hermon.no/boker/boker-bibelstu-
dium/mine-bibelske-sostre

Mine bibelske søstre

te Madonna som hylles verden 
over, derimot vil hun være Ma-
ria, kvinnen som var lydig mot 
Gud og som sa ja til å gjøre det 
umulige mulig. 

Kilder:
www.forskning.no, http://no.wikipedia.org
«Tro og Tanke» Heiene, Myhre, Oppsal, 
Aschehoug 2008. Pluss bøkene til høyre som 
anbefales hvis du vil lese mer om Maria.

Maria 
budskapsdag

Maria budskapsdag feires 
til minne om da erke-

engelen Gabriel kom til 
jomfru Maria med bud om 

at hun skulle føde Guds 
sønn. Denne dagen feires 

i Den norske kirke på 
søndagen som er nærmest 

25. mars.

FAKTA 

Fortsettelse fra forrige side:

     
Jeg har vært i den katolske bok-
handelen i Oslo og kjøpt dette 
bildet av Maria og Jesusbarnet. 
Det står vendt mot meg fra en 
hylle i stuen. Og når jeg stirrer 
på det trer plutselig juleevange-
liet klart fram for meg. For der 
på eselryggen på vei mot Betle-
hem ser jeg Maria som er under-
veis for å vise oss veien tilbake 
til Gud. 

Tema for neste blad er «1814-2014». 
Har du lyst til å bidra, er du velkommen til å sende til 

trefoldighet.menighetsblad@gmail.com
Du kan f.eks. skrive om den historiske utviklinga, 

kirka i dette tidsrommet eller noe annet du vil dele i forbindelse 
med at det er grunnlovsjubileum. Innlevering før 21. februar.

Glad i å skrive?
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Den nye salmeboka er nå å få 
kjøpt, og den er vel verdt å skaf-
fe seg. Her er mange  muligheter 
til å finne noen nye salmeskat-
ter. Jeg har flere favoritter av 
den gamle, gode sorten. Jule-
salmene som har fulgt meg hele 
livet. De gir meg gode minner 
og lar meg stadig oppdage nye 
sider av innholdet. Samtidig er 
jeg nysgjerrig på de som nå ban-
ker på vår dør for at vi skal bli 
kjent med dem.

Arnold Eidslott skrev salmen: 
”Alt har du gitt oss, Herre” mot 
slutten forrige århundre. En sal-
me som et så enkel og samtidig 
innholdsmettet. Les bare:

Alt har du gitt oss, Herre, 
livet er i din hånd.
Kjærlighet er ditt vesen, 
lys og forklaret ånd.

Barnet, det krybbefødte, 
gav du oss – og ditt ord, 
nåden og kjærligheten 
over ditt alterbord.

Menneskebarnet leter 
etter de vises sten.
Herren har alt i hånden, 
Herren vår Gud, er èn.

Hellige natt som gav oss Gud 
og hans kjærlighet,
Ordet, det krybbefødte, 
Ordet fra evighet.

Sjel, du er funnet verdig, 
himlen har åpnet seg.
Hellige natt på jorden! 
Hellig er Herrens vei!

Kanskje vil du si at den er litt 
utilgjengelig og melodien får jeg 
ikke helt tak på, men denne sal-
men har jeg sans for likevel.

Til adventstiden med lysten-

ning og juleforberedelser har 
Eyvind Skeie skrevet:

Vi tenner lys for ham som gav oss 
solen, og lar oss leve på den gode 
jord.
Vi tenner lys for alle barn i verden. 
Vi tenner lys for søsken, far og mor.

Vi tenner lys for vise menn på 
vandring, vi tenner lys for stjernen 
over dem.
Vi tenner lys for Jesus og Maria, og 
for den lange vei mot Betlehem.

Vi tenner lys for englene og stallen, 
for okse, esel, gjetergutt og lam.
Vi tenner lys for barnet som skal 
fødes. 
Vi tenner lys for dem som tror på 
ham.

Vi tenner lys på alle mørke steder. 
Vi tror at lyset skinner i Guds Ord.
Vi tenner lys for Frelseren i stallen, 
for ham som bringer himmelen til 
jord.

Håper disse smakebitene gir deg 
lyst til å utforske nye salmer, 
selv om bare den første av disse 
kom med i den nye salme boka! 
Skaff deg boka, les og syng! 

Nye julesalmer - ny salmebok
Tekst:  Åsta prest

Gi en ny salme-
bok som julegave 

til kirken vår!
Det har kommet ny sal-
mebok, og menighetsrå-
det ønsker at Trefoldighet 
menighet etter hvert kan 
ta denne i bruk.

Norsk salmebok 2013 har 
større sjangerbredde enn 
tidligere salmebøker i Den 
norske kirke, og rommer 
den kjente og kjære sal-
meskatten så vel som nye 
salmer fra inn- og utland. 
Utvalget viser at kirken 
samtidig er grunnfestet 
i lokalmiljøet og i et ver-
densvidt fellesskap.

535 salmer i den nye boka 
er videreført fra Norsk 
Salmebok (1985), og 124 
salmer kommer fra Salmer 
1997. 240 salmer er nye, 
flere av dem fra søsterkir-
ker i andre verdensdeler. 
Salmeboka inneholder 
også nyskrevne norske 
salmer, noen salmer på sa-
misk og kvensk, samt hele 
Norsk bønnebok 2013, 
katekisme og noen enkle 
liturgier.

Norsk salmebok 2013 kos-
ter kr 300.- pr. stk.

Gi din gave til en eller flere 
salmebøker til kontonum-
mer 3000.30.55023 og 
merk gaven med SALME-
BOK.

Mulighet for skattefra-
drag på gaver over 500 kr. 
Gi i tilfelle beskjed til me-
nighetskontoret.
Tusen takk!
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Trosopplæringsfestival 12.-13. september

Fotoalbum
Foto: Arnhild Reinum 

Eldres kirkesøndag  og avskjed med Jan Otto Fredwall 6. oktober
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Prostigudstjeneste 13. oktober

Kick-off for Kirkens Bymisjon 16. november
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4-åringene i kirken
Tekst: Liv Benedikte Damsgård Tomter

Høsten er tid for utdeling av bø-
ker til 4-åringene i menigheten 
vår. I år inviterte vi 4-åringene 
med familie til middag. På me-
nyen stod tomatsuppe og ma-
karoni, bankers for alle barn. 
Det var utrolig hyggelig å se at 
vi ble mange rundt bordet. Litt 
stille var det til å begynne med, 
men etter hvert som barna ble 
litt tryggere, «gikk skravla» på 
de fleste. Da suppa var vel for-
tært, gikk vi opp i kirken som 
for kvelden var blitt invadert av 
mus. Barna skulle lete etter mu-
semor og musefar sine barn som 
hadde gjemt seg rundt omkring 
i kirkerommet. Dette var veldig 
spennende, og barna fikk gjøre 
seg kjent inne i kirkerommet. 

Da alle musebarna var funnet, 
pratet vi litt om de forskjellige 
stedene de hadde gjemt seg. Det 
var i døpefonten, på alteret, oppi 
misjonsbøssa, på prekestolen, 
under lysgloben, i barnekroken 
og på sidealteret. Alle disse ste-
dene er ypperlige utgangspunkt 
for barns undring og spørsmål.

Lysgloben er alltid populær, og 
vi måtte tenne mange lys, noe 
som førte oss rett over i hob-
byaktiviteten vår. Vi satt oss 
ned på gulvet og laget lyslykter 
sammen. Barna pyntet gamle 
syltetøyglass med klistremerker 
og lagde hank på. Disse lyktene 
brukte barna når de gikk inn 
til gudstjenesten på søndagen i 
prosesjon. 

Tusen takk til alle dere 4-åringer 
som kom og dere foreldre som 
tok med barna deres til kirken. 
Vi gleder oss til fremtidige ak-
tiviteter i kirken sammen med 
dere.

Offisiell innvielse 
av kirkekontoret 
5. november

Konstituert kirkeverge Anne Lise Kirkedam 
klippet snora og erklærte kirkekontoret i 
kirkebasaren for åpnet. De ansatte hadde for 
anledning pyntet seg i “litt bunad”.

Vi lagde lyslykter.
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4-åringene i kirken
Betyr vi noe som mennesker? 
Det er et grunnleggende spørs-
mål. Historien om Maria og 
Josef som vandrer til Betlehem 
og Jesusbarnet som blir født i 
en stall, er en vakker fortelling. 
Den tåler å gjentas gang på gang. 
Ingen jul uten den fortellingen. 
Men den er også noe mer enn en 
tradisjon og en god fortelling: 
Den er Guds svar på spørsmålet 
mennesker til alle tider har stilt: 
«Betyr vi noe for Gud?»

Juleevangeliet viser meg hvor 
langt Gud var villig til å gå for å 
vise sin kjærlighet mot oss men-
nesker. Vi tror at Jesus var til 
før verden ble skapt. Han var fra 
evighet sammen med Gud Fader 
og Den Hellige Ånd. Julenatt for-
later Jesus sin trone i himmelen, 
og kommer inn i vår verden. Som 
det står i en gammel hymne i det 
nye testamentet. «Da han sto 
fram som menneske, fornedret 
han seg selv.» (Fil 2,7f) 

Gud blir som en av oss. Han 
fødes ikke i et palass, men i en 
stall. Det er de fattige gjeterne, 
de med et litt frynsete rykte 
som først får høre nyheten av 
englene. Noen dager gammel 
blir han flyktning og må rømme 
til Egypt.  Han lever slik vi gjør 
med både gleder og sorger. I 
julesangen «En krybbe var vug-
gen» synger vi om denne veien 
han gikk ned til oss. 

Han kom fra Guds himmel, 
Gud selv var han lik
Men Jesus ble fattig,
og jeg er blitt rik

Nedstigningen stopper ikke der. 
Jesus gikk lenger enn å stige ned 
fra himmelen. Han som selv er 
Gud, var villig til å ofre mer. Han 
gikk så langt det er mulig å gå. 

Til slutt dør han frivillig på et 
kors. Korset var ikke resultatet 
av at Jesus ble misforstått, men 
det var hele tiden Hans plan.  
Det går en linje: «Fra krybben til 
korset, gikk veien for deg.»

Men det er en viktig side til ved 
denne fortellingen vi må få med 
oss for at vi skal forstå dybden 
og konsekvensene. Englene for-
teller til hyrdene på marken: 

«Se, jeg kommer med bud om en 
stor glede, en glede for hele folket. 
I dag er det født dere en Frelser. 
Han er Messias, Herren.»

Fortellingen sier meg at: Jesus 
ikke bare viste at han var villig 
til å fornedre seg, den viser oss 
at han gjorde det for hver min-
ste lille skapnings skyld, det vil si 
også for min skyld. Jesu ble fat-
tig for at jeg skulle bli rik. Slik åp-
net han porten til himlen for oss.

Så enkelt og stille 
kom Gud til vår jord. 
Så høyt er jeg elsket 
av Jesus min bror.
 
Julehøytiden feirer vi til minne 
om Guds svar på spørsmålet: 
Betyr vi noe? 

Jeg ønsker dere en velsignet 
julehøytid!

Betyr vi noe?
Tekst: Stein Reinertsen Biskop i Agder og Telemark

Konserter i Tre-
foldighetskirken
julen 2013
4. des: Julekonserten   
”Stille natt” kl 18.00

7. des: Juleoratorium   
v/Agder Kammerorkester

8. des: ”De ni lesinger” kl 
11.00 v/Trefoldighet kantori

12. des: Julekonsert   
v/Ole Edvard Antonsen og 
Didrik Solli-Tangen

14. des: Julekonsert   
v/Helene Bøksle

15. des:  Julekonsert   
v/byens kor

22. des: Julekonsert v/Hanne 
Krogh og tre tenorer

Biskop Stein Reinertsen
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KRISTUSKRANSEN 
– gjør noe nytt!
Kristuskransen består av 18 
perler, som har hver sin betyd-
ning, et livsspørsmål, en tanke, 
eller en bønn. Faste bønnefor-
muleringer er det ikke. Ved hver 
perle mediterer man over et pas-
sende tema, eller ber en bønn. 

Kan f.eks kjøpes hos Knut Høy-
er AS i Arendal eller bestilles fra 
Verbum nettbokhandel: http://
www.bibel.no/Verbum/Nettbok-
handel                  

kr.   69,-  med syntetiske perler
kr. 198,- med ekte perler
Sistnevnte kommer i lekker inn-
pakning.

ENGLESPILL 
– finn barndommens jul!
Swedish Angel Chimes ble de-
signet av Erik Boberg i 1948, 
i Gävle, en by nord for Stock-
holm. Året etter ble lysestaken 
introdusert på det amerikanske 
markedet - og ble en umiddelbar 
suksess! Bare i årene 1948-1973 
ble det produsert mer enn 20 
millioner englespill. 

Den originale utgaven kan be-
stilles fra Scandinavian Design 
center http://www.scandinavian-
designcenter.no/                                                                                                                  
kr.  98,-

ved bønn og kontemplasjon, i 
godstolen, som erstatning for 
den harde hotellputen eller som 
ekstra støtte eller avlastning der 
man måtte trenge det. 

Bestilles fra: ENKLERE LIV  
http://www.enklereliv.no/myki-
spute.html                                                 
kr. 149,-

Tekst: Kristin Bae Mysen

Julegaver som inviterer til fred, 
ro og harmoni !

Det hører en meditasjonsbok til 
for dem som ønsker det. 
kr. 198,-

THE ORIGINAL ANGEL 
CARDS 
– prøv noe annerledes!
The original angel cards til trøst, 
glede, inspirasjon og latter. Ha 
kortene i en glassbolle, og trekk 
ett hver dag. Sett så kortet slik at 
du får øye på det flere ganger om 
dagen. Garantert til stor glede. 

Madam Mim, Arendal  kr. 185,-                                                                                                                                           

MYKISPUTE – finn hvilen !
Mykis-puten er nok noe av det 
mykeste som finnes. Puten be-
står av bittesmå isoporkuler 
som tilpasser seg kropp og un-
derlag. Puten kan brukes av alle, 

CATHEDRAL RØKELSE 
– skap katedralstemning i 
stua!
Cathedral røkelse utvinnes 
fra Boswella-treet ved at man 
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skjærer dype hakk i stammen. 
Harpiksen pipler ut og stivner i 
klumper som avgir duft når den 
brennes som røkelse. Røkelsen 
blir blandet med aromatiske ol-
jer og krydderier i et benedikti-
nerkloster i England.

Røkelse har vært brukt i religiøse 
ritualer fra antikken. I Bibelen 
hører vi om de hellige tre kon-
ger som bærer fram røkelse som 
gave til Jesus-barnet: Et symbol 
på Kristi guddommelighet. 

Bestilles fra St. Olav bokhandel 
i Oslo: http://www.stolavbok.
no/handle-i-nettbutikken/rokelse                                                                                
kr. 79,-

Julestjerne (Euphorbia pulcherrima, latinsk for veldig vakker) er en 
plante som opprinnelig kommer fra Mexico hvor den kan bli 4 – 5 me-
ter høy. I høylandet der den gror, blomstrer den når dagene blir kor-
tere, ganske nøyaktig rundt juletider. 

Mexicos urbefolkning azteker-indianerne kalte den cuetlaxochitl, og 
i følge deres tro fikk den sin karakteristiske rødfarge da en gudinnes 
blod dryppet ned på bladene. Selve ordet cuetlaxochitl  betyr dødbrin-
gende fordi planten ble dyrket av aztekerne før kristendommen og 
symboliserte blod av ofrene som indianerne ofret til solen for å fornye 
sin styrke. Fra melkesaften lagde de en febermedisin, og kronbladene 
ble brukt til å lage rødlig fargestoff for tekstilfarging. Det sies at Mon-
tezuma, den siste store Aztekerkongen, fikk fraktet inn nye, friske ju-
lestjerner til sitt hoff, som lå der Mexico City ligger nå, fordi hoffet lå 
for høyt til å dyrke julestjerner.

Det var trolig tidlig etter at kristendommen kom til Mexico, at jule-
stjernen ble knyttet til feiringen av julehøytiden. På 1700-tallet kom 
noen fransiskanere til fjellområdene rundt byen Taxco og slo seg ned 
der. De ble betatt av blomsten og holdt den som renhetens symbol. 
Fra 1700-tallet ble blomsten brukt i religiøse juleopptog som Fiesta de 
Santa Pesebre (festen for den hellige krybbe).

Der finnes også en legende om hvordan blomsten fikk sin farge. Da 
en meksikansk jente som het Pepita gikk til messe julaften i sin lokale 
kirke ville hun så gjerne gi Jesusbarnet en gave. Men hun var fattig og 
kunne ikke gi annet enn noen ville og unnselige blomster som vokste 
langs veikanten. Men gaven var gitt i kjærlighet, og da Pepita la bu-
ketten foran bildet av Jesusbarnet i kirken, slo bladene ut i strålende 
røde, stjerneformede bladrosetter. Siden har meksikanerne kalt jule-
stjernen for «julaftenblomsten», La flor de Nochebuena. (Nochebuena 
er julaften på spansk)

Den amerikanske diplomaten J. R. Poinsett tok planter fra Mexico til 
USA i 1825, og i engelsktalende land kalles planten derfor for poinset-
ta. I 1886 begynte man å dyrke julestjerner i Europa, og på 1890-tallet 
startet dyrking i Skandinavia.

Den 7. – 8. desember 2013 arran-
geres den årlige julestjernefesti-
valen i Morelos i Mexico «Festival 
de Nochebuena - Cuetlaxochitl» 
der ulike sektorer samler seg for å 
promotere julestjernen som mek-
sikanerne selv påstår er landets 
vakreste gave til verden.
                                                                          

BIBELREGISTER 
– gjør det enkelt!
Bibelregisteret kommer som 
små klistrelapper som settes 
rett på sidene. Unnværlig for de 
fleste av oss som vil finne fort 
fram.

Kjøpes hos Knut Høyer AS i 
Arendal eller bestilles fra Ver-
bum nettbokhandel: 
http://www.bibel.no/Verbum/
Nettbokhandel/Bibelbruk/Infor-
masjon/Bibelregister                                 
kr. 120,-

Visste du at...
Tekst: Kristin Bae Mysen



18

Skal du ut å se på stjernene i 
kveld? Gjør det! Kle deg godt, og 
gå et sted hvor det er lite gate-
lys, så ser du bedre.

Se etter den røde stjernen i 
stjernebildet Orion. Den er rød, 
fordi den er i slutten av sitt liv. 
Denne stjernen heter Bertel-
geuse (- gøs) og er uendelig stor 
og svært langt borte. Det lyset 
du ser i kveld startet for 640 års 
siden, altså i året 1373. Hele ti-
den siden har det vært på vei hit 
med en fart på 300 000 km i se-
kundet (7,5 ganger rundt jorda 
pr sekund).

640 lysår unna! Det er så langt 
at vi ikke har noe å sammen-
ligne med, og vår forstand ikke 
kan gripe det. I 640 år har ly-
set rast med en ubegripelig fart 
gjennom rommet på vei hit.

Betelgeuse går mot slutten av 
sitt liv. I løpet av en million år 
vil den eksplodere og omdan-
nes til en supernova. Kanskje 
er det slik at den har eksplodert 
allerede og lysglimtet er på vei, 
men at det vil ta flere hundreår 
før menneskene ser det på nat-
tehimmelen? Hvis Betelgeuse 
eksploderte i det året Columbus 
oppdaget Amerika, i 1492, vil 
det likevel gå 119 år til før lyset 
fra eksplosjonen når jorda, altså 
i året 2132!

Betelgeuse er stor. Diameteren 
er 290 ganger så stor som solen, 
og rominnholdet over 9 millio-
ner ganger større. Denne kjem-
pen er så stor at hvis den var 
plassert der vår sol er, ville både 
Neptun, Venus, Jorda og Mars 

vært inne i denne kjempen. Den 
ville kanskje rekke helt til Jupi-
ter. Ubegripelig!

Jeg tenker på slike ting når jeg 
leser Salme 8 i Bibelen:

”Når jeg ser din himmel, et verk 
av dine fingre, månen og stjernene 
som du har satt der, hva er da et 
menneske - at du husker på det, et 
menneskebarn - at du tar deg av 
det? Du satte ham lite lavere enn 

Undring
Tekst: Arne Bergersen

Gud og kronte ham med herlighet 
og ære. Du gjorde ham til Herre 
over dine henders verk, alt la du 
for hans føtter.” (vers 4 - 7)

Skaperverket er stort, men al-
ler størst er mennesket! Det er 
store tanker som fyller en med 
undring og takknemlighet. Men 
det er også en som er større enn 
mennesket: Han som har skapt 
alt og ”-bredt ut sin prakt over 
himmelen!”

Johann Bayer’s  kopperstikk fra Uranometria (1661) som viser stjernebildet Orion.  
Stjernen Betelgeuse på overarmen og Orions belte er markert med rødt. Kilde: Wikipedia
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Rundt 115 tilhørere hadde tatt 
veien til Trefoldighet den 9. no-
vember og viste sin entusiasme 
for en spesiell og berikende 
kveld med Det norske Solistkor  
og Inger Lise Ulsrud på orgel. 
Konserten hadde tittelen ”Re-
fractions”.

Min ordbok definerer ordet re-
fraction som ”gjenstridig”, mens 
i programomtalen brukes ordet 
”brytning”. Begge ord passer 
i grunnen godt, i positiv for-
stand, når man skal skrive litt 
om denne konserten, som ble en 
fantastisk opplevelse av nyere 
musikk, presentert av musikere 
på særdeles høyt nivå. 

Det Norske Solistkor er landets 
ledende kammerkor og befinner 
seg i verdensklasse. Det er et 
profesjonelt kor med høyt ut-
dannete sangere. Den vakre, 
homogene klangen var der hele 
tiden, uansett hva musikken 
krevde. Og repertoaret besto av 
musikk som må sies å være av 
den høyeste vanskelighetsgrad. 

Fem komponister ble presen-
tert, Fartein Valen (1887- 1955); 
Egil Hovland (1924- 2013); Al-
ban Berg (1885- 1935) og Oli-
vier Messiaen (1908- 1982). I 
tillegg fikk vi et ekstranummer 
av Anton Webern. Disse kom-
ponistene arbeidet i en tid med 
store endringer, både innen 
musikk og kunst generelt. Nye 
skalaer, tolvtonemusikk, atona-
litet, nye uttrykk på leting etter 
nye veier. Det var en musikalsk 
revolusjon, og det tok tid å bli 
akseptert. Kontrasten til tidli-
gere musikk var stor, og kravene 
til utøverne ble også radikalt 
endret. Valens ”Hvad est du dog 
skiøn” ga oss en demonstrasjon 
av disse kravene: Flere stem-
mer i urelaterte ”harmonier”, 

eller såkalt dissonans, krever et 
skarpt og trenet øre. Man må 
beundre de som klarer å synge 
dette stoffet! 

Av Egil Hovland framførte koret 
Kyrie, Gloria og Agnus Dei fra 
hans Missa Misercordiae. Her 
fikk koret i særlig grad brukt sin 
lyriske side. Dynamikken var 
betagende, klarheten i de aller 
stilleste partiene var vidunder-
lig. 

For eget vedkommende må jeg 
nok erkjenne at Alban Berg ikke 
har vært en favoritt, men jeg 
kan herved si at det inntrykket 
er totalt endret etter framførel-
sen av ”Die Nachtigall”. Den dy-
namiske spenningen i denne ly-
riske sangen, til tekst av Storm, 
ble en sterk opplevelse.

De to verkene som tiltalte meg 
aller mest – og kanskje impo-
nerte meg aller mest- var Valens 
Salme 121 og Messiaens ”O sa-
crum convivium”. Salme 121 var 
det eneste verk koret framførte 
med orgelakkompagnement. 
Spenningen er enorm, kompo-
nisten smelter sammen tekst og 
musikk til en fullstendig enhet. 

Inger Lise Ulsruds akkompag-
nement var utmerket, samspil-
let mellom kor og organist fun-
gerte strålende og bygget opp et 
intenst drama som ble en sterk 
opplevelse for tilhørerne. Orga-
nist og dirigent hadde faktisk 
ingen direkte kontakt, det gjør 
framførelsen ekstra impone-
rende. 

Messiaens ”O sacrum convivium” 
var simpelthen en vakker opp-
levelse, man kunne bare flyte 
inn i musikken og kjenne på den 
dype tro som alltid ligger i bun-
nen av Messiaens kunst. 

Koret framførte også hans ”Cinq 
Rechants”. Et meget avant gar-
de stykke musikk. Ikke det jeg 
lengter etter å høre ofte, men 
sannsynligvis det aller mest kre-
vende å synge og svært impone-
rende! Stykket ble her framført 
av en mindre korgruppe – med 
glans!  

Til slutt må nevnes at Ulsrud 
uten tvil er en ev landets dyktig-
ste organister. Både som solist 
og akkompagnatør bidro hun til 
at kvaliteten på denne konserten 
ble utsøkt og i særklasse høy. 

Fantastisk konsert i Trefoldighetskirken
Tekst: Tom Gamble
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Quiz
Arnes

1. Irene Dalby har vunnet 
mange mesterskap. I hvilken 
idrett?

2. Hvis du står på Nordpolen 
gjelder bare en kompassretning. 
Hvilken?

3. Hva er Augustana?

4. Hvilket dyr er Skandina-
vias minste pattedyr?

5. Hva het den romerske 
keiser da Jesus ble født?

6. Bibelens Aron hadde en 
berømt bror. Hva het broren?

7. Hva het moren til døperen 
Johannes?

8. Bernt Støylen og Jørgen 
Moe var begge forfattere. Hva 
annet har de felles?

9. Hva måles med måle-
enheten lux?

10.  Sigurd Jorsalfare var 
konge i Norge sammen med 
sine brødre. Den ene het Olav. 
Hva het den andre broren?

11.  Aconcagua er det høyeste 
fjellet i sin verdensdel. Hvilken 
verdensdel?

12. Hva er et trapes?

13. Hvem ble i 1814 av Eids-
vollsforsamlingen valgt til 
konge i Norge?

Arne Bergersen

Svarene finner du på neste side.

Barnekryssord
av Hanna Rebekka Holm

Vannrett:
1. Varm drikke med krydder i 
2. Bestemora rugger på ei stor  
 potet, hvilket dyr?
3. Kvelden man feirer mest og  
 når Jesus ble født
4. Øynene kan __
5. Tøff eller fersk
6. Hule av snø og is 
7. Kaldt og hvitt som kommer  
 fra himmelen 
8. En vis mann er ____
9. Varm,  gul, lys, rund, stor,  
 på himmelen
10. Skli på brett om vinteren
11. Ku som er mann, sint og  
 har horn. «___ der og asen  
 stod»
12. Tåke
13. Dyr som traver, gallopperer  
 og står i stall
14. Når man har laga julekaker  
 har man ….
15. Latter, le, lo, nå … jeg

Loddrett:
1. Samleord for å ha det  
 koselig og gøy i desember- 
 ferien sammen (og   
 blomster vi pynter med)
2. Sang, toner
14. __ til Gud
16.  United States of America
17.  Latter, le, ler, i går … jeg
18.  Glatt lag på flat bakke
19.  Morgenmat
20.  En av de små tottelottene  
 på foten
21.  Noe du pynter til jul… med  
 mange fine greiner.
22.  Rottene danser rundt ham  
 og vil ha grøt
23.  www.finn.__
24.  Skriver mange til julenissen  
 til jul
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2
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Min salme

Jeg
ut fordrer:

Solvor Frafjord
til å dele en salme
med Menighets-

bladets lesere

Sigrun Gjennestad

Svar på Arnes Quiz:

Fasit barnekryssord:

AFTENXS JL U
XRÅXIXK XE S
LOXXSNE XG I
OKXXSOL XL K
XOKSEXI AE K
ISXXFXS XD X
STXBAKT XE H
XXLERXE XR X

ULETEXØ XJ X
SXXRXXN XU M

1. Svømming

2.  Alle retninger går mot sør

3.  Et bekjennelsesskrift i den  
 lutherske kirke

4.  Snømus

5.  Augustus

6.  Moses

7.  Elisabet

8.  Begge var biskoper i   
 Kristiansand stift

9.  Lysstyrke

10.  Øystein

11. Amerika

12.  En firkant hvor to motstående  
 sider er parallelle

12.  Den danske kronprins   
 Kristian Fredrik

Med en skrøpelig tro og en evig 
nærværende tvil sitter du i 
kirke benken og har lite å bidra 
med. Da blir ofte salmesangen 
en form for bønn. Du vil så gjer-
ne ta del i trosfellesskapet med 
nålevende og tidligere slekter.

Nr 415 i Norsk salmebok begyn-
ner slik:

”Du Far og Herre, du som rår,
Å gløym vår dårskaps vis.”

Hele salmen er vakker, men her 
skal bare  siste verset kommen-
teres, eller rettere, siste linje i 
siste verset:

Lat Anden i vårt hjarte bu
Med balsam og med trøyst!
Lat tvilen vike for vår tru;
I jordskjelv, storm og eld, kom du,
/: Kom, linne susings røyst! :/

”Linne susings røyst”, en vakker 
beskrivelse av Anden, Den Hel-
lige Ånd. Da blir sluttlinjen en 
bønn: 

Kom, vær meg nær. 
Kom, tal til meg. 
Kom, gi meg tro.

Et glimt av et barndomsminne:
Du sitter i barnesetet foran på 
pappas sykkel. Dere farer av 
sted, det blåser en mild som-

mervind. Pappa synger sin favo-
rittsang som du også kan: Der 
bjørkene suser. Alt er godt og 
trygt.

Mange år senere synger du 
”Kom, linne susings røyst”. Min-
net fra barndommen dukker 
opp. Du husker bjørkene som 
suser i vinden, pappas gode og 
glade stemme over hodet ditt, 
følelsen av trygghet. Kanskje 
Ånden har vært der hele veien? 
Det skjulte nærvær som bare 
viser seg i glimt og som er det 
nærmeste du kommer en tro.

Salmen er skrevet i 1872 av en 
kjent amerikansk kveker og be-
gynner slik: 

”Dear Lord and Father of Mankind, 
forgive our foolish ways”. 

Den finnes i utallige varianter på 
YouTube, så den må være popu-
lær. Men det var Arve Brunvoll 
som laget den nydelige overset-
telsen til nynorsk i 1978. En 
takk til ham for de fire sluttor-
dene som betyr så mye for meg 
og som er blitt min bønn: 

”Kom, linne susings røyst.”
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DÅP

Vi går til kirke

20.10.  Eivor Eriksrød Mjaaland  
 (Gjerpen kirke)
27.10.  Bjørnar Hammarø  
 Børøsund
27.10. Svein Hammarø   
 Børøsund
27.10. Noah Osman Nævestad  
 Safie
11.11. Nicolay Stabell-Hansen
17.11.  Aksel Hesthag
24.11. Amilie Sætre
24.11. Emilie Aanonsen Hagane
24.11. Gustav Ruthjer Woie

GRAVFERD

15. desember
3.søndag i adventstiden
Kl.11.00 – Gudstjeneste på 
Strømsbu bedehus v/ Karen 
Junker og Torstein Gundersen. 
Nattverd

22. desember
4.søndag i adventstiden
Kl.11.00-14.00 Åpen kirke v/ 
Åsta Ledaal. Mulighet for still-
het, lystenning og samtale.

24. desember
Julaften
Julaftengudstjenester kl 14.30 
og kl 16.00 v/Åsta Ledaal og 
Kolbjørn Gunnarson

25. desember
Juledag
Høytidsgudstjeneste kl 12.00 
(merk tiden) v/Kolbjørn Gun-
narson. Nattverd. Erik Yg-
geseth, trompet. Trefoldighet 
kantori, sang.

26. desember
Stefanusdag - 2.juledag
NB! Ingen gudstjeneste i 
Trefoldighet

29. desember
Romjulssøndag
Gudstjeneste kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Dåp.

31. desember
Nyttårsaften
Midnattsmesse kl 23.15 v/Åsta 
Ledaal

1. januar 1014
Nyttårsdag
NB! Ingen gudstjeneste i 
Trefoldighet

5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Høymesse kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Nattverd.

12. januar
2.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Dåp.

19. januar
3.søndag i åpenbaringstiden
Høymesse kl 11.00 v/Kolbjørn 
Gunnarson. Nattverd.

26. januar
4.søndag i åpenbaringstiden
Gudstjeneste kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal

2. februar
5.søndag i åpenbaringstiden
Høymesse kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Nattverd

9. februar
6.søndag i åpenbaringstiden
Familiemesse 11.00 v/Åsta 
Ledaal og Liv Tomter. Dåp.
5- og 6åringer inviteres.

16. februar
Såmannsøndag
Høymesse kl 11.00 v/Kolbjørn 
Gunnarson. Nattverd

23. februar 
Kristi forklarelsesdag
Festgudstjeneste kl 11.00 i 
anledning grunnlovsjubileet. 
v/Åsta Ledaal og Kolbjørn 
Gunnarson. Samarbeid med 
Arendal historielag.

2. mars
Fastelavenssøndag
Gudstjeneste kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Dåp

9.mars
1.søndag i fastetiden
Gudstjeneste kl 11.00 v/Åsta 
Ledaal. Nattverd

08.06. Mari Søgnen Justad
08.06.  Glenn Løvdal
15.06. Silje Peersen
15.06. Atle Bakken
29.06. Linn Møretrø
29.06. Sigvard Tallaksen
14.08. Nina Merethe Omre
03.10.  Arild Jensen

04.10. Odd Berg Bakke
18.10. Jack Ludvig Beck
25.10. Willy Kristian Mathisen
07.11. Willy Preben Olsen
12.11. Nils Halvorsen
14.11. Ruth Elsebet Tvedt
15.11. Herlof Dahl Henriksen



Velkommen!
SØN

MAN

TIR

ONS

TOR

11:00 Gudstjeneste. Se oversikt inni bladet, på 
hjemmesida eller i avisene. 

11:00 – 16:00  Cornerstone kafé er åpen. 

18:00  KIA (Kristent interkulturelt arbeid): 
norsktreningskafé i kirkekjelleren. Kontaktperson: 
Arnhild Reinum tlf 90528340. 

19.30  KIA multikulturelle gospelkor. 
Kontaktperson: Rannveig Nilsen tlf 97152417

12.00 – 14:00  Kirken er åpen for stillhet og 
meditasjon. Velkommen inn til en rolig stund! 
Tenn gjerne et lys!

19:00 Trefoldighet kantori, øvelse i kirke-
kjelleren. Kontaktperson: Jens Barland tlf 
41612566.

12.00 – 14:00 Kirken er åpen.

20:00 Pusterom
I Kirkekjelleren 29/1, 19/2, 19/3, 9/4, 7/5, 28/5, 
18/6.  Kontaktperson: Harald Olsen 
tlf  906 67 648. 

11.00 – 16:00 Cornerstone kafé. God kaffe og 
vennlig atmosfære.

12.00 – 14:00 Kirken er åpen. 

18:00 Konfirmantundervisning og ”Lær dem å 
lede” for ungdom. Kontaktperson: Liv Tomter 
tlf. 932 13 033

23:00 – 02:00 Ungdomskafé i Cornerstone

LØR

Følg med på menighetens 
hjemmeside, Facebook-side 

eller i lokalavisene!

www.arendal.kirken.no/trefoldighet
Velkommen!

CORNERSTONE
Dagkafe: Mandager og torsdager kl. 11:00-16:00.
Ungdomskafe: Lørdager kl. 23:00 - 02:00

GATEKAPELLET
Gatekapellet i kirkebasaren er åpent alle 
dager, hele året. Her kan du tenne et lys og be.

Vi feirer 200-årsjubileet for Grunnloven. 
Trefoldighetskirken var valgkirke i 1814. 
Arendal historielag, kantoriet og flere av 

menighetene i prostiet blir med.

Festgudstjeneste
23. februar kl. 11.00

http://www.arendal.kirken.no/trefoldighet

