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Ukehilsen – uke 50 
 

 

 

 
Familiegudstjeneste – MBU dag. 

Mange barn kom til kirken sist søndag for å få 

bok. På grunn av smitteverntiltakene kunne vi 

ikke samle alle barna foran i kirken - slik vi 

bruker å gjøre, derfor bare et bilde av presten 

alene denne gangen! Men en skikkelig 

‘Søndagsskoleklapp’ fikk barna!  

Det ble heller ikke kirkekaffe, men alle fikk 

med seg hver sin pose med Lussekatter hjem, 

og vi håper at de smakte godt! 

 

Julens gudstjenester er avlyst 
Så ble familiegudstjenesten den siste 

gudstjenesten i vår kirke dette året. Og det er veldig leit at vi får enda en Julehøytid der vi ikke kan samles i 

kirken. Et forsterket koret Lys har øvd og forberedt seg til Julaften, konfirmantene var klare, men det er 

ikke lurt å ha gudstjenester slik smittesituasjonen er i byen vår og landet vårt nå. Og etter regjeringens 

pressekonferanse mandag kveld, der de kom med nye og strenge tiltak og anbefalinger for offentlige 

arrangementer, har menighetsrådet vedtatt å avlyse julens gudstjenester - og alle andre arrangementer i 

menigheten - i de fire ukene tiltakene gjelder (til 13. januar). Det arbeides med et mulig alternativ for 

Julaften, informasjon om dette vil komme. 

 

En liten oppfordring til menigheten i denne advents- og juletiden er å ta vare på hverandre og ‘se’ 

hverandre, selv om vi fysisk ikke kan se hverandre i kirken. Bruk telefonen og ring til hverandre, og kanskje 

ikke bare til de vi kjenner godt. Prestens telefon er ‘åpen’ hvis noen ønsker en prat. Send gjerne en melding 

eller en mail til noen - med noen oppmuntrende ord. Be for hverandre!  

Lytt til julemusikk, og les advents- og julehistorier og julens evangelium i Bibelen.  

Så er det vår bønn og vårt håp at alle kan få en god julehøytid. 



 

Andakt  
Av Jostein Ørum, fra boken ‘Mitt umulige barn’ 
 
JOSEF, TØMMERMANNEN FRA NASARET 
 
‘……… «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria 
hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i 
henne, er av Den hellige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du 
skal gi ham navnet Jesus, ……’ 

 

Maria! Maria! Hva er det som skjer med oss? 

Jeg ville så gjerne ha deg. Men så kommer alt dette. 

Jeg har ventet på deg så lenge. I mange år har hjertet mitt lengtet etter deg. Gjennom utallige netter har 

jeg ligget og pleiet et håp om at du en dag skulle bli min. At jeg en dag skulle bli din. 

Nå er det blitt slik. Og nå er det ikke blitt slik. 

Jeg fikk deg, Maria, men du er ikke bare min. Jeg fikk deg, Maria, men ikke bare deg. 

 

Du sover nå, Maria. Sov. Jeg elsker deg. Du vet det. Men det er ikke blitt så enkelt som jeg en gang trodde.  

I mine drømmer var det så enkelt å elske deg. 

 

Så ofte har jeg hørt folk si: Om jeg bare hadde fått se en engel!  

Jeg har også sagt dette. Men jeg sier nå: Det er ikke så enkelt. 

Jeg fikk besøk av en engel. Derfor sitter jeg fortsatt her hos deg, Maria. Men det er ikke nok med engler 

alene. Nå vet jeg det. 

 

Jeg elsker deg så, Maria. Og jeg har hatet deg. Men jeg elsker deg. Sov nå, Maria. 

 

Jeg sitter og ser på deg i lysskjæret. Du er sliten. Selvfølgelig er du sliten.  

Du har beveget verden i natt, Maria. Du har øst ut deg selv i natt. 

 

Jeg stryker deg over håret. Om jeg bare kunne gitt deg av mine krefter! 

Eller kanskje – kanskje det er det jeg har gjort? Kanskje jeg har gitt deg alt jeg har? 

Jeg har gitt deg mitt navn. Du fikk mitt gode navn og rykte. Jeg har gitt deg min fremtid. Jeg har gitt deg 

mine håp. Mitt liv fikk du, Maria. For jeg elsker deg så. En engel er ikke nok. Kjærlighet er. 

 

Hva er det som skjer med oss, Maria? Inntil deg i sengen ligger barnet ditt. Der ligger barnet mitt. 

Jeg øver meg på å si det: Barnet mitt. 

 

Jeg fikk et barn. Min ulykke og min frelser. Mitt umulige barn. 

 

Jesus, barnet mitt. Jeg skal bygge et hjem for deg her på jorden. Du skal vokse opp i mitt hus. Jeg skal lære 

deg alt jeg kan, gi deg det beste jeg har. Men vil jeg noen gang kunne lære deg noe som helst? 

 

Forstår du meg allerede nå? Hvem er du egentlig? Fortell meg det en gang, barnet mitt!  
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HYMNE TIL JOSEF 

Av Inger Hagerup 

 

Den unge Maria vandret engang til Betlehem by 

Forteller den gamle legende som alltid er like ny. 

 

Det var ikke rom i herberget. Men stallen var lun og varm. 

Så fødte hun der sin første sønn støttet av Josefs arm 

 

Stjernesoler og vismenn. Hyrder og englekor. 

Hva tenkte den mørke Josef som aldri mælte et ord? 

 

Gjennomstrålet av himmelsk glans lyste de hellige to. 

Hva tenkte den mørke Josef som bare var trofast og god? 

 

Kan hende han svøpte sin kappe litt bedre om barnet og moren. 

Slik vernet han ordløs menneskets drøm, den hellige Josef av Jorden. 

 

 

En julesalme: 
Nå vandrer fra hver en verdens krok i ånden frem, i ånden frem  

et uoverskuelig pilegrimstog mot Betlehem, mot Betlehem. 

 

Se, barna går foran, glad i flokk, så kvinner og menn, så kvinner og menn.  

Selv skjelvende gamle tar sin stokk: Til krybben hen, til krybben hen! 

 

For alle har samme hjertetrang til julens fred, til julens fred.  

Guds kirke i Norge, ved våg og vang, følg med, følg med! Følg med, følg med! 

 

Og finner du ham i krybbens hø som hyrder så, som hyrder så,  

da eier du nok til freidig å dø og leve på, og leve på. 

 

Hør den vakre salmen på denne linken:  https://www.youtube.com/watch?v=TtwaSJ_ZnJ4  
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ITTE NO´ KNUSSEL 
Av Barbara Ring, fra Bokklubbens Julebok 

 

Rik og barnløs satt Marte Svennerud, landhandlersken, på Svennerud gård og hold bygdas tøyler i sin hånd. 

Kunne folk betale, inndrev Marte Svennerud ubarmhjertig like til siste øre. Kunne de ikke betale, slo hun en 

strek over hele regnskapet. ‘Itte no´ knussel’, sa Marte Svennerud. 

Så hendte det like under jul at lærer Hansen døde, og enken satt igjen med sju uforsørgede i rene 

armoden. Presten sendte liste rundt for å få penger til begravelsen og til å betale husleien. Lista kom 

selvsagt først til Marte Svennerud. Den oppmerksomheten skyldte bygda henne. Men videre kom den 

aldri. Den gikk tilbake til presten med påskriften: ‘Jeg bitaler itte no knussel Marte Svenneru’. 

Hvor mye Marte holdt på ikke å være knuslete, sparte hun alltid på d´en i Svennerud. 

‘Det der kunne bare én i bygda ha skrevet – og det er Marte Svennerud’, sa presten – han satte et komma 

etter ‘bitaler’. 

 

Så lot Marte Svennerud spenne for, anbragte sin mektige person på baksetet, og fylte hele sluffa med små 

og store poser fra butikken, og så kjørte hun på kondolansevisitt til lærer Hansens enke. 

Hvis noen etter den visistten hadde spurt lærer Hansens barn om hvordan jomfru Maria så ut, ville de alle 

sammen ha forsikret at hun hadde tre haker og små lyseblå øyne – sånn som Marte Svennerud. 

Men lille julaftens morgen gled lærer Hansens enke i kjellertrappa – falt ned og slo seg så hun døde fra 

barneflokken sin noen timer etter. 

Presten hentet alle sju til prestegården og kalte i hui og hast sammen et møte av de beste menn i bygda – 

til dem regnet man først og fremst Marte Svennerud – for å høre om noen var villige til å ta seg av ett av 

lærer Hansen barn. 

Møtet hadde ikke vart lenge før alle sju var anbrakt. Bygda hadde stort hjertelag. 

Imens satt barna i prestegårdskjøkkenet og spilte Gnav. 

‘Det er best de får noe annet å tenke på, krypet – og Gnav er et uskyldig spill’, sa prestens husholderske. De 

hadde spist opp alle rosinene de hadde fått å spille om. De satt og lyttet til stemmene inne i prestens 

kontor. De største skjønte godt hva det dreide seg om. Plutselig sa Nils, en liten lyslugget med gløgge øyne 

og minst mulig nese: ‘Vi spiller om hvem som kommer til Marte Svennerud. Hun tar nok en av oss’. 

Spillet begynte. De var så spent som om det gjaldt livet. Å kommet til Marte Svennerud var nesten som å 

komme like lukt i Paradis. Mikkel, den eldste, vant. Den yngste begynte å gråte: 

‘Mei åsså vil til Matte Fenneru!’ Men gråten stanset brått. Det gikk i døra til kontoret. 

 

Marte Svennerud kom ut. Det var selvsagt at hun skulle velge først. 

Hun satte seg ned og lot de små øynene vandre rundt på alle sammen. En gang til – rundt på alle sammen. 

Hun stanset ved Nils. 

‘Namnet ditt?’ spurte hun. 

‘Nils Ezekiel Hansen’, svarte gutten. Ildrød av forventning. 

‘Å gammal?’ 

‘Jeg fyller ti den attende januar’ kom det kjapt. 

‘Vil du følge med til Svennerud og komme på butikken?’ 

‘Ja, takk’, brast det ut av Nils. Han strålte. Men så kom han til å se bort på Mikkel som satt og svelget og 

svelget. ‘Takk – men’, sa Nils. 

‘Nå? Har du kanskje itte løst?’ Marte Svennerud hørtes støtt. 

‘Jo, men – ‘ Nils skottet på ny bort på Mikkel. 

‘Nå! Å er´e med deg?’ spurte Marte Svennerud – litt kvast. 

‘Jeg vil nok gjerne – men – men – det var Mikkel som vant deg,’ sa Nils fort. 

‘Å, forslag?’ spurte Marte Svennerud uforstående. 



‘Vi spilte om hvem som skulle komme til Svennerud. Og Mikkel vant’ 

Marte Svennerud drog på smilet. 

‘Så du spelte bort meg du da, Nils?’ 

‘Ja, jeg gjorde nok det.’ Nils hvisket og så skamfull ned. 

‘Åkken vainn du da?’ 

‘Ingen.’ Nils så mer og mer ulykkelig ut. 

‘Stakkar´n’, sa Marte Svennerud. 

‘Åkken vainn du da?’ Hun vendte seg til en åtteåring med to lyse fletter. 

Hun ble blodrød, vred seg hit og dit og fikk møysommelig frem at hun heller ikke hadde vunnet noen. 

‘Var det berre han Mikkel som vainn, da?’ spurte Marte Svennerud. 

‘Ja. For vi spelte ikke om endre enn deg’, hvisket Nils. 

‘Så. Åffer spelte de itte om andre?’ 

Marte Svenneruds lyseblå øyne tittet nysgjerrig ut av det runde, lyserøde ansiktet. 

‘For vi ville helst være hos deg alle sammen’, svarte Nils. 

‘Jaså’, svarte Marte Svennerud og så betenkt ut av vinduet. ‘Jaså’, sa hun en gang til – hun knep munnen 

sammen, reiste seg brått – og gikk uten å si mer. 

 

Barna så på hverandre. De ble sittende ganske tause, i angst for at hun skulle være blitt sint og ikke ville ha 

noen av dem. 

Men Marte Svennerud gikk inn på kontoret og satte seg ved siden av presten. 

‘Je tar aille sju. Itte no´ knussel’, sa hun myndig og klasket sin store hånd i bordet. 

 

Da Marte Svennerud en stund senere kjørte ut av prestegården med sluffa stuvende full av unger, og 

bygdas gode menn satt i sine store sleder og ventet – for etter gammel skikk å la Marte Svennerud kjøre 

først – trådte presten ned trappa. 

‘Nå et hurra for Marte Svennerud’, ropte han og svingte i begeistring kalotten. Og da det hurraet var slutt, 

svingte han den en gang til.  

‘En gang til. Itte no´ knussel’, smilte presten. 

Og hurra ble det ropt så lenge den brede ryggen til Marte Svennerud 

var synlig fra prestegårdstrappa.   
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