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«Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for 
alt det de hadde hørt og sett, slik det var blitt sagt dem.»

Luk 2:20
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Jesus kommer
Dette er karakteristisk ved Jesus: Han er 
den som kommer.

Han kommer i overensstemmelse 
med sitt ord.

Ved sitt første komme i kjød, da han 
ble født julenatt, skjedde det i tråd med 
de mange løfter og profetier fra gammel 
tid. Da tidens fylde kom, utsendte Gud 
sin Sønn, født av en kvinne, født under 
loven. Helt fra syndefallets dag med 
løfte om kvinnens ætt, og gjennom hele 
Det gamle testamentet, var det pekt fram 
mot denne dagen, mot denne personen. 
Han er Messias, Herren.

Han vil også komme til ditt hjerte. Det 
gjør han ved nådemidlene. Ikke utenom 
disse midler. Vil du møte ham, må du 
bruke nådemidlene. Skal han komme 
til deg, gjør han det gjennom nådens 
midler.Guds ord, Bibelen, er det grunn-
leggende nådemiddel. De ord jeg har talt 
til dere, er ånd og er liv, sier Jesus. «Men 
dette Ord møter oss i forskjellige for-
mer, som skrevet og lest ord, talt og hørt 
ord, sakramental handling i og med Jesu  
befaling og ord» (Ø. Andersen). 

Unndrar du deg nådemidlene, vil 
du uten tvil gå fortapt, for da får ikke  
Jesus komme til deg.

Jesus kommer igjen. Alle skal fram 
for Guds domstol. Det blir en salig dag 
for Jesu venner. De som i tiden er født 
på ny og er blitt Guds barn, går inn til 
saligheten. Det er de som har navnet 
innskrevet i livets bok. 

Amen, ja kom, Herre Jesus! 

Finn-Widar Knutzen
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Det var noen gjetere der på stedet som 
var ute på marken og holdt nattevakt 
over flokken sin. Og se, en Herrens engel 
stod hos dem, og Herrens herlighet lyste 
om dem. Og de ble meget forferdet.

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For 
se, jeg forkynner dere en stor glede – en 
glede for alt folket. I dag er det født dere 
en frelser, som er Messias, Herren – i 
Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og 
ligger i en krybbe.

Og med ett var det sammen med engelen 
en himmelsk hærskare, som lovpriste 
Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste 
og fred på jorden i mennesker Guds 
velbehag.

Lukas 2:8-14
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Engelens forkynnelse - hovedsaken i juleevangeliet
Av Martin Luther

Engelens forkynnelse viser tydelig 
at Kristi rike er et helt annet rike enn 
verdens rike. For dersom vår Herre 
Jesus Kristus hadde villet være en 
verdslig konge, så hadde vel ypper-
steprestene i Jerusalem, Annas og 
Kaifas, og andre store folk i Betlehem 
kommet hit for å forkynne og synge 
om hans fødsel: Ære være Gud i det 
høye!

Men nå kommer de himmelske ånder 
og Guds engler – slike fyrster hører 
dette rike til – og synger om hans 
fødsel. Disse himmelske fyrster ser 
ikke på verden, men på Kongen som 
ble født i stallen og nå lå i krybben. 
Med dette viser de at denne Konge 
har et rike som keiser Augustus og 
kong Herodes ikke har noe å bestille 
i. Her er Gud selv Herre og Konge, 
og her finnes bare hellige engler og 
hellige mennesker.

De som hører dette rike til
Med dette vises også hvilke 
mennesker som egentlig hører til 
dette rike, nemlig de som er bedrøvet 
og sønderknust i sitt hjerte. De som 
trakter etter verdens rike, verdslig 
makt og storhet, de hører ikke til 
i dette rike. Det er nok sant at en 

kristen må og kan være en verdslig 
øvrighetsperson og regjere land og 
folk. Men dette gjør han av lydighet 
mot Gud og av kristelig kjærlighet 
for å passe sitt kall og for å tjene 
verden med sitt regiment. Likevel 
må han forholde seg som en tjener i 
et hus, og som en gjest i et herberge, 
som David sier i Salme 39: «For jeg 
er en gjest hos deg, en fremmed som 
alle mine fedre» (v 13). Men de som 
med flid trakter og streber etter makt 
og herredømme, de hører ikke til i 
denne Konges rike. Hit hører bare 
fattige, trengende mennesker. For 
deres skyld har denne Konge kommet 
til verden. Derfor er og Hans rike et 
rike for de forskrekkede, bedrøvede 
og elendige mennesker.

En stor glede
For disse skal man forkynne som 
engelen forkynte for de stakkars, 
forskrekkede gjeterne: Se, jeg 
forkynner dere en stor glede. Hva er 
det for en glede? Hør hva engelen 
sier: «Se, sier han, jeg forkynner 
dere en stor glede, en glede for alt 
folket.» Det er som han vil si: Denne 
glede blir nok tilbudt alt folket, men 
bare de er i stand til å ta imot den: 
De som er bedrøvet og forskrekket i 
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sin samvittighet og sitt hjerte. Dem 
gjelder denne forkynnelsen, dem vil 
jeg forkynne noe godt.

Til den urolige samvittighet
Er det ikke et stort under at denne 
glede er nærmest den som har den 
største uro i samvittigheten? Hvor 
frykt og skrekk har inntatt hjertet,  
bare dit skal denne herlige, salige og 
søte glede komme, og det i så rikt 
monn at et menneskehjerte neppe kan 
fatte det.

Verden er glad og ved godt mot når 
den har penger og gods, makt og 
ære. Men et elendig, bedrøvet hjerte 
ønsker ikke annet enn fred og trøst, 
så det kan vite om det har en nådig 
Gud. Denne glede som gir et bedrøvet 
hjerte fred og ro, er så stor at alle 
verdens gleder smaker bittert mot 
den. Derfor skal man forkynne for 
de fattige samvittigheter som engelen 
her forkynner: Hør på meg, alle 
som er elendige og bedrøvet i deres 
hjerte! Jeg bringer dere en gledelig 
nyhet. Dere skal ikke tro at Kristus 
er vred på dere. Nei, Han har ikke 
kommet til verden og blitt menneske 
for å fordømme dere. Enda mindre er 
Han av samme grunn korsfestet og 
død for dere. Men Han har kommet 
nettopp for at dere skal ha glede i 
Ham. Kort sagt, det er ikke en gang 
en vred mine å se hos Ham.

Engelens
beskrivelse
Dette er den rette definisjon og 
forklaring. Vil du rett og egentlig 
beskrive Kristus, hvem og hva Han er, 
så gi akt på hvordan engelen beskriver 
Ham her: Han er og Han kalles glede. 
Men denne gledelige forkynnelse 
angår, som sagt, bare de elendige og 
forskrekkede samvittigheter. De skal 
lære denne forklaring at Kristus ikke 
kan beskrives bedre enn med ordet 
glede.

Men dessverre går det slik til at de som 
skulle ha nytte av denne forklaring: 
Kristus er ikke annet enn den store 
glede, de danner seg et skrekkbilde 
av ham, mens de som ikke har del 



6

i denne beskrivelse, bruker den til 
kjødelig sikkerhet. De som saken 
ikke angår, lærer den straks. Men de 
som skulle ha trøst av den, de kan 
ikke fatte den. Og likevel skal bare 
de bedrøvede fatte den. For den hører 
bare dem til. De som altså i sitt hjerte 
maler Kristus som ren glede, de er de 
rette, sanne disipler. 

En Frelser
Men hva består den store glede i? Det 
viser engelen oss videre når han sier: 
«I dag er det født dere en frelser, som 
er Messias, Herren – i Davids by.» 
Dette ord Messias, Herren, synes 
vel skrekkelig. Men likevel er det 
et trøsterikt ord, fordi det har i følge 
med seg ordet Frelser. En hjelper, en 
som gir lykke og salighet.

De som er uten frykt og fristelse, 
trenger ikke denne Frelser. Men 
de arme syndere som ligger i frykt 
og redsel, de trenger Ham. Ingen 
kan heller hjelpe dem uten denne 
Frelser, Kristus Herren, som er født 
i Betlehem i dag. Derfor skal vi la 
engelen ha rett og ikke gjøre ham 
til en løgner. For han gir Kristus det 
rette navn som alene tilkommer ham. 
Han er og kalles den eneste Frelser.

Overvinne djevelen
Den som vil overvinne djevelen 
og hans giftige piler, han kan ikke 
gjøre det bedre enn å ta til sitt hjerte 

denne trøst og glede som engelen her 
forkynner: Det er født dere en frelser. 
Når denne trøstefulle forkynnelse 
får plass i hjertet, da har en allerede 
seiret. For da tenker mennesket 
slik: Djevelen har nok styrtet alle 
mennesker i synden, forgiftet dem 
og gjort dem skyldige til Guds vrede 
og dom, men likevel vil jeg ikke 
forskrekkes så mye over det at jeg 
fortviler. For om denne skade er stor, 
så er den skatt som Gud har gitt meg, 
mye større. Og den nød som djevelen 
har brakt oss i, kan ikke lignes med 
den herlighet Kristus har kjøpt til oss.

Fra preken til 1. juledag

På Bibelskolen på Fossnes finnes 
det mange eksemplarer av den flotte 
juleCD-en «Hjerte, løft din gledes 
vinger» med Fossneskoret. Prisen er 
nå 50 kr stk for alle CD-er. Kjøper 
man 10 stk får man de for 30,- pr 
CD. Ta kontakt med Fossnes kontor 
om du ønsker å bestille CD-er som 
julegave til deg selv eller andre. 

kontor@nll.no
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Dette er en av de tre oldkirkelige tros-
bekjennelsene vi har som bekjen-
nelsesgrunnlag. Den er avledet norm. 
Det betyr at det er Bibelen som er den 
eneste, og fullt ut tilstrekkelige, norm 
og dommer i alt som angår kristen lære 
og kristent liv, og som all forkynnelse 
og alle forkynnere skal prøves på.

Så har vi sammenfatninger av den 
bibelske lære for å hjelpe oss å holde fast 
på den rette kurs, og ikke la oss kaste og 
drive omkring av enhver lærdoms vind 
(Ef  4:14). Og her kommer den nikenske 
trosbekjennelsen inn.

Nikea 325
På kirkemøtet i Nikea i 325 ble 
vranglæreren Arius og hans lære 
forkastet. Han påstod at Kristus var av 
et annet vesen enn Faderen. Jesus er 
sann Gud. Dette fornektet Arius. Den 
trosbekjennelsen vi har som en arv 
etter Nikea, blir kalt for «Symbolum 
nicænum», som betyr den nikenske 
trosbekjennelse. Vi regner ikke med at 
denne trosbekjennelsen ble utformet i 
Nikea, men at den kom til i tiden relativt 
nær etter dette, tok opp i seg de sentrale 
stridsspørsmålene og bevarte kirken fra 
vranglæren til Arius.

Julens høytid er inkarnasjonens høytid. 

Gud ble menneske. Jesus er sann Gud, 
født fra evighet. Han er også sant 
menneske, født av jomfru Maria. Begge 
deler samtidig. Begge deler hundre 
prosent. Gud og mann. Gudmennesket 
Jesus Kristus.

Det passer dermed fint å minnes den 
nikenske trosbekjennelsen nå i advents- 
og juletiden. Opp gjennom kirkens 
historie har den også ofte vært brukt i 
julehøytiden. Vi gjengir her den andre 
artikkelen, om Jesus Kristus, Guds 
Sønn.

Jesus Kristus: Gud og mann
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus, 
Guds enbårne Sønn, født av Faderen 
før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, 
sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, 
av samme vesen som Faderen, han som 
alt er skapt ved, som for oss mennesker 
og for vår frelses skyld steg ned fra 
himmelen, og ved Den Hellige Ånd  
ble kjød av Jomfru Maria og ble  
menneske, som også ble korsfestet for  
oss under Pontius Pilatus, led og ble 
begravet, stod opp tredje dag etter 
skriftene og fór opp til himmelen, 
sitter ved Faderens høyre hånd og skal 
komme igjen i herlighet for å dømme 
levende og døde, han hvis rike skal 
være uten ende.

Den nikenske trosbekjennelse
Av Finn-Widar Knutzen

L&E
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Til de hellige og troende brødre i 
Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere 
og fred fra Gud, vår Far! 

Kol 1:2

Jeg vil gjerne minne dere om denne 
hilsenen menigheten i Kolossæ fikk fra 
apostelen, ja, fra Den hellige ånd.

De kristne i Kolossæ hadde ikke 
bare sin boplass i den hedenske byen 
Kolossæ, de «bodde» også «i Kristus». 
Det fulgte veldige rettigheter med 
å være i Kristus, tro på ham: «til de 
hellige», «troende brødre», «nåde og 
fred fra Gud vår Far».

Det er til syvende og sist en hilsen fra 
Gud, fra Den hellige ånd. Det er han 
som ser alle ting, som kjenner til alle 
ting, som kaller dem «hellige, brødre 
i Kristus» og som overøser dem med 
«nåde og fred».

Det er ikke tomme ord! Det er 
virkeligheten i Kristus! Det er 
virkeligheten Jesus har opparbeidet 
og kjøpt dem til. Hans hellige full-
kommenhet, gjort for dem. Hans 
utslettelse av skyldbrevet til gode for 
dem. De er hverandres åndelige brødre 
fordi han ble deres bror og talsmann 
i himmelen. Og de er født av Gud 
gjennom budskapet om Ham. Gud er 
deres far, Sønnen har kjøpt dem til Gud 
med sitt blod.

Nåden, (gunst, velvilje, velbehag), og 
freden han overøser dem med, er Jesus 
garantisten for. Det er hans fredsfylte 
forhold til sin far de får over seg. 
Det er Jesu velbehagelige forhold til 
Faderen de får leve i og være i. Så skal 
de også på tross av seg selv få leve i 
frelsesvisshet, «fred fra Gud, vår far».

Lykkelige mennesker i Kolossæ som 
har det slik med sin Gud! Ja, lykkelige 
menneske du som er i Kristus og tror på 
ham! Gud gi at enda noen mennesker i 
det nye møteåret kunne finne sin plass 
i Kristus! Han døde og oppsto for alle!

Guds fred over livet, tjenesten og 
møteplanleggingen!

 

Hilsen
Av Martin Fjære

L&E



9Lov og Evangelium nr. 10 -2022  

Desember
3. - 4. Årnes
Bjarne Gjuvsland

4. Steinsdalen
Øystein Rønhovde

4. Fossnes*
Paul André Bergene Holm

9. - 11. Elverum 
Finn-Widar Knutzen

9. - 10. Fossnes, konf. undervisning
John Peder Samdal

10. -11. Langli
Martin Fjære

11. Innherred kristne skole
Ingar Gangås

11. Fossnes*
Erik Asdahl

18. Fossnes*
Asbjørn Fossli

18. Innherred kristne skole

24. Fossnes* 
Sigurd Brennsæter

25. Innherred kristne skole

25. Østre Kvelde

29. - 1. Nyttårsleir på Fossnes*
Lars Fredrik Ellingsen,  
John Peder Samdal og Curt Westman

Januar
6. -7. Fossnes, konf. undervisning
Martin Fjære

8. Årnes
Jan Eirik Berre

8. Fossnes*
Per Bergene Holm

15. Fossnes*
Bjarne Gjuvsland

20. - 22. Elverum

24. - 29. Bangsund
Per Bergene Holm

27. - 29. Fossnes, konf. undervisning
John Peder Samdal, Martin Fjære,

29. Innherred kristne skole
Ingar Gangås

Februar
3.+5. Fossnes*
Finn-Widar Knutzen

4. Familieseminar (for kvinner)        
Fossnes
Per Bergene Holm, Finn-Widar 
Knutzen, John Peder Samdal m. fl.

Møtekalender
ORDET 
ALENE
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Men Maria tok vare på alle disse ordene 
og grunnet på dem i sitt hjerte. 

Luk 2:19

Har du som leser dette, tenkt gjennom 
denne setningen? Maria hørte ord om 
Jesus fra noen hyrder som kom til henne 
og talte om barnet hun hadde født. Maria 
lot tankene fylles av disse ordene. De 
var Guds ord som overbeviste henne 
om hvem barnet hennes var, og hva han 
måtte gjennomgå for å bli vår frelser. 
Slik virker alltid ordene om Jesus. De 
overbeviser og skaper tro på ham.

Kanskje har du av og til erfart at det er 
enkelte ord om Jesus du ikke glemmer? 
Av og til taler disse ordene til deg på en 
slik måte at det blir klart for deg at ditt 
forhold til Jesus avgjør hvordan det skal 
gå deg i evigheten. Ordene griper deg og 
minner deg om at du må få ditt forhold til 
Gud i orden.

Kanskje har du likevel levd mange 
år uten at disse ordene ble mer enn en 
påminnelse? Kanskje har du tenkt at når 
det legger seg bedre til rette, så skal du 
bli en kristen. Eller du har konkludert 
med at du ikke lenger kan bli frelst. 
Livet ditt ble annerledes enn du trodde. 
Kanskje også annerledes enn du en gang 
håpet, og du synes ikke lenger du har 
noe å gi Jesus. En gang mente du at du 
hadde et helt liv å gi ham. Du valgte i 
stedet å leve for deg selv, og så tapte du 

alt du kunne gitt til ham. Ja, du tapte ikke 
bare det, men også et liv sammen med 
Jesus. Har du det slik, vil jeg minne deg 
om noe:

De som ga Jesus hans første hjem, 
hadde ikke mye å tilby. De var fattige 
mennesker. På en noe annen måte enn 
du og jeg kanskje. Likheten mellom dem 
og oss er der likevel. Verken du eller 
jeg har egentlig noe som er godt nok å 
gi Jesus. Våre gjerninger strekker ikke 
til. Jesus vil likevel være vår frelser, og 
når du blir hans, kan han også bruke deg 
slik han brukte Josef og Maria. Tross sin 
fattigdom ga de ham et hjem.

I dag kommer Jesus til deg. Ikke for å 
kreve av deg. Heller ikke for å dømme 
deg, men for å tilgi og viske ut alt det du 
har gjort galt i livet ditt. Alt som er synd, 
alt som går imot deg, alt som dømmer 
deg. Slik kommer han til deg i dag fordi 
han bar dine synder, og gjorde definitivt 
opp for dem den første gangen han kom. 
Spør du hvordan du kan ta imot ham?

Svaret er enkelt. Gjør som Maria. Ta 
ordet om Jesus til deg. Da tar du også 
imot ham. Da blir det han vil gi deg, ditt, 
og du blir et frelst menneske.

Det er deg han har frelst og vil eie.

Jeg vil gi dere fremtid og Håp,  
Lunde Forlag 2011

Jesus kommer til deg
Av Arne Helge Teigen
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«Jeg har Jesus å gå til og hadde aldri 
klart dette uten hans omsorg.» Det 
er Eduarda som sier dette. Hun er en 
prøvet kvinne, som først mistet sin 
mann uten at de vet dødsårsaken, og året 
etterpå opplevde at en av hennes sønner 
kom i fengsel. Marit og jeg fikk en fin 
samtale med Eduarda nå under vår tur 
til Sør-Amerika i oktober-november.

Noe av det første hun vitnet om, 
var Guds trofasthet. Ordet fra Jesaja 
49:15-17a hadde båret henne gjennom 
alle vanskelighetene, fortalte hun. 
Ordene fra Herren kommer stadig til 
meg: «Glemmer vel en kvinne sitt 
diende barn, så hun ikke forbarmer 
seg over sitt livs sønn? Og om også 
de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. 
Se, i begge mine hender har jeg tegnet 
deg, dine murer står alltid for meg. Dine 
barn kommer i hast.»

Eduarda har 6 barn, derav to døtre. 
Hun ble enke da mannen, Maximiliano, 
døde for seks år siden. Han studerte i 
sin tid på det teoloigiske seminaret 
SETELA (NLM), og var i noen år etter 
det evangelist og bibellærer. 

Åndelig fornyelse
Men livet skulle ikke bli så lett for denne 
familien. Maximiliano ble påkjørt av bil 

da han var ute med motorsykkelen sin. 
Det skjedde i en av gatene i byen Puno 
(se bildet) ved Titicacasjøen. Denne 
byen er forresten regnet som verdens 5. 
høyest beliggende by, da den strekker 
seg helt opp i 4200 meter høyest oppe. 
Ulykken preget ham en god del, hardt 
skadd som han ble. Men en stund senere 
opplevde han en åndelig fornyelse, og 
dette måtte han vitne om for alle.

Derfor dro han også til landsbyen der 
han var født og oppvokst for å vitne om 
Jesus for storfamilien som bor der. Det 
ble ikke så godt mottatt av alle. Som 
det også ofte hender, ble det uvennskap 
på grunn av fordeling av arv. En vet 
egentlig ikke hva som skjedde, men 
etter å ha fått servert noe mat, ble han 
uvel. På veien hjem ble han alvorlig 
syk, og dagen etter døde han. Det kom 

En prøvet mor
Av Ingar Gangås

Bolivia
Peru &
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som et sjokk på Eduarda. 
Han hadde ikke tidligere 
hatt noen mageproblemer.

Eneforsørger og sønn i 
fengsel
I hennes kultur er det 
ikke lett å bli enke og 
aleneforsørger. Men så 
skjedde det som på en 
helt spesiell måte kom til 
å prege Eduardas liv. En 
av sønnene kom i fengsel. 
Han fikk 15 år i fengsel, 12 
år og 8 måneder må sones. 
Nå har han sonet fem av 
disse årene.

Det skjebnesvangre skjedde etter en 
krangel med kjæresten. De hadde inntatt 
en del alkohol. I affekt og sjalusi endte 
det hele med at hun døde. Dagen etter 
meldte han seg for politiet og fortalte 
alt, uten å skjule noe. 
«Han skulle ha fått 25 år i fengsel», 
forteller Eduarda stille. Men jeg tror at 
Gud var der da han skulle få dommen. 
Nå har han også fått overflytning til 
en annen avdeling, der det ikke er 
så strengt. Hans gode oppførsel blir 
lagt merke til, og han er ofte å se med 
Bibelen sin.

Besøk i fengslet
For vel to år siden fikk undertegnede 
besøke ham i fengslet. Det var ni fanger 
på et bitte lite rom, bare én køye var 

ledig. Der var det mulig å sitte ned og 
samtale. Det ble en helt spesiell stund. 
Det var anger og bønn om tilgivelse. 
En medfange satt på sin køye rett 
imot og fulgte med. Vi delte Guds ord 
sammen,og jeg overrakte blant annet 
Husandaktsboken av Rosenius. Nå 
viser det seg at Miguel Angel, som han 
heter, har tatt imot Jesus. Og han spør 
etter mer litteratur. 

Det er veldig strengt i dette fengslet. 
Han får ikke lov til å ta imot så mye 
besøk. Men én gang, forteller moren, 
fikk en eldre bror, som er kristen, 
komme inn med gitaren sin. De sang og 
hadde møte, der flere av fangene deltok.

Eduarda i samtale med Ingar og Marit.  
Hun fikk med seg bøker, trykt i Såmannen, til sønnen i fengslet.
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Klarte ikke husleien
Eduarda fikk ingen del i arven etter 
mannen sin, og hun måtte reise fra hus 
og alt de eide. Det var da at hun flyttet 
til Puno. Der leide hun et lite rom for 
seg og de av barna som ennå bodde 
hjemme. Men det varte ikke så lenge. 
Hun maktet ikke husleia og ble etter en 
stund kastet på gata.

«Nå har jeg bodd gratis i fem år i kirken 
til IEL-P i Puno (Misjonssambandets 
nasjonale samarbeidskirke, red.anm.) 
Der har jeg fått diakonale oppgaver. 
Du skjønner, det har ikke vært lett for 
meg å få arbeid, for jeg kan verken lese 
eller skrive.» Nå bor også to av sønnene 
sammen med henne og er til god støtte.

«Jesus er mitt liv»
Det kommer så stille, mens det blinker 
i noen tårer på kinnet: «Nå er Jesus 
mitt liv. Hva skulle jeg ha gjort uten 
ham? Hans blod renser fra all synd. 
Det er min redning. Men det kan ikke 
forklares hvordan det er å ha en sønn i 
fengsel. Tenk å sitte der bak murene i så 
mange år av sitt liv! Han var jo også så 
ung da det skjedde, rett over kriminell 
lavalder. Men Gud har trøst å gi i alle 
livets situasjoner. Og en dag oppdaget 
jeg det helt konkret. For det står jo 
også skrevet i ordet fra Jesaja som jeg 
nevnte, at ‘dine murer står alltid for 
meg’. Jeg fikk ta disse ordene til meg 
som om det var direkte til meg. Jesus 
vet om murene, han kjenner meg som 

mor, og han er hos min kjære ‘smertes 
sønn’, som er der innenfor murene.»

Besøker sønnen så ofte hun kan
«Som mor kan jeg komme på besøk 
en gang eller to i måneden. Da får jeg 
ha med en pakke annenhver gang, med 
nødvendige ting, penger til å kjøpe noe 
mat for – og bøker. Men bare én bok hver 
gang. Det er ikke så store matrasjonene 
de får. De har en restaurant hvor det er 
mulig å få kjøpe seg noe ekstra, men det 
er veldig dyrt der. «Men til nå har vi fått 
det vi trenger – hver dag. Har ikke Gud 
lovt at den rettferdige ikke skal mangle 
brød? Han holder alltid hva han lover.»

Det største
«Livet er så kort, og snart kommer Jesus 
igjen. Jeg tenker på alle mine barn, ikke 
alle er frelst. Det viktigste er om vi får 
møtes hjemme i himmelen – hjemme 
hos Jesus. Det er det som ligger meg 
mest på hjertet. Og at andre også kan 
bli frelst.»

Det ble et spesielt møte med Eduarda. 
Vi lovet å ta henne med i våre bønner, 
både henne og barna, som nå alle er 
voksne, og ikke minst hennes «smertes 
sønn».

Kanskje er det noen av dere som leser 
dette som vil være med i bønn for dem?

L&E
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Julens sanger
Salmedikteren Hans Adolph Brorson 
(1694-1764) har blitt kalt for «Julens 
sanger». Kanskje kommer dette av 
at han har skrevet mange julesanger, 
og at flere har vist seg å være særlig 
slitesterke. Sangene preges av 
inderlighet og omsorg. De er dypt 
bibelsk forankret og dogmatisk solide. 
De har en sjelden sjelesørgerisk varme, 
og er dessuten av ypperste kvalitet rent 
dikterisk.

At Hans Adolph Brorson er særlig 
knyttet til julen, kan ha noe å gjøre 
med hans første salmeutgivelse. Den 
har med julen å gjøre. Bare hør her:

Etter en krevende studietid, der han 
for noen år måtte gi opp teologi- 
studiene, ble han endelig ferdig 
utdannet. I denne tiden hadde han vært 
huslærer hos sin onkel i Løgum kloster 
i fire år. Men nå, som prest, virket han 
først sju år i sin hjembygd Randerup. 
Han overtok prestestillingen etter sin 
stefar, som døde året før. Faren hadde 
han mistet allerede som tiåring, i 1704.

Til Tønder
Randerup ligger langt sør i Danmark, 
på vestkysten. I 1729 flyttet han enda 
30 km lenger sør. Byen hette Tønder, 
på grensen mot Tyskland. Den lå i 
Danmark, men var dominert av tyskere 
og det tyske språk. Imidlertid var det 

er dansk minoritet i byen, og Hans 
Adolph ble kalt til å være hjelpeprest 
særlig med tanke på den danske 
befolkningen.

I sin tjeneste savnet han danske salmer, 
og dette var medvirkende til at han fikk 
frimodighet til å lage sine egne. Det 
skal også sies at hans overordnede, 
prost Schrader, som selv var en habil, 
tysk salmedikter, oppmuntret han.

Julehefte 1732
Men uansett er det et faktum at i 1732 
gav han ut sine første salmer. Det var 
et hefte med ti salmer. Det var sju 
julesalmer, to nyttårssalmer og en for 
påske. Framsiden var fin og tekst- 
messig velfylt: Gud til ære Og 
Christne-Siæle / I sær siin elskelige 
Menighet til Opmuntring Til den 
forestående Glædelige Jule-Fest 
Enfoldig og i hast sammenskrevne Af 
H.A.B. Tundern Hosz Clausz Kieszbuy 
og findes hos hannem Tilkiøs 1732.
 
Mitt hjerte alltid vanker
Av de sangene i «Sangboken Syng for 
Herren» (= Sangboken) som er plassert 
under høytidene jul, er Brorson den 
som har flest originaler, hele fire 
stykker. Alle fire er fra juleheftet fra 
1732. Vi vil her si litt om Mitt hjerte 
alltid vanker.

Slår vi opp i Sangboken på nummer 

Min ros og verdens spott
Av Finn-Widar Knutzen
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643 og sammenligner med originalen, 
er det første som slår oss at den er 
blitt betydelig slanket. Brorson hadde 
opprinnelig elleve vers, mens det nå 
bare er fem igjen.

I denne korte artikkelen går vi ikke inn 
på spørsmålet om hva som ville være 
rett antall vers i en sangbok for våre 
forsamlinger. Det vi skal fokusere på, 
er noen av de utelatte vers med viktig 
innhold for oss og vår tro. Når vi siterer 
fra salmen, har vi for å lette forståelsen 
gjort en forsiktig språklig oppdatering. 
Spranget fra dansk skriftspråk for tre 
hundre år siden og til dagens bokmål 
er et stykke. Men det gode budskapet 
er det samme.

I Jesu føderom
Salmen starter slik vi kjenner tittelen 
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. 
Ja, Brorson går på en måte rundt i 
stallen, han er til stede i Jesu føderom. 
Han observerer og gjør sine tanker og 
refleksjoner. Hvordan kan han det? 
Jo, han har Ordet, han leser i Bibelen.  
Der blir han kjent med Jesu føderom 
og situasjonen ved Jesu fødsel. Han 
leser selve juleberetningen i Lukas-
evangeliet, men vi forstår at Brorson 
også leser hele Bibelen. For den taler 
jo hele veien om Jesus! Og det han 
leser i Bibelen, fyller ham med takk, 
undring og tilbedelse.

Gud av himmelriket
I originalens vers 3 utbryter Brorson: 
Hva skal jeg si? Ja, han mister munn 
og mæle. Hva er det som gjør ham 

stum? Hva er det som gjør at han ikke 
får fram et ord? Han sier det slik: Når 
jeg vil tenke på, at Gud i himmelriket i 
stallen ligge må.

Jesus er Gud. Gud fra evighet av. 
Som den nikenske trosbekjennelsen 
uttrykker det: «Gud av Gud, lys av lys, 
sann Gud av sann Gud». Er det han 
som er baby og ligger i en krybbe? For 
en tanke! For en sannhet!

Han, den høye, den opphøyede. Den 
hellige. Den allmektige. Den rene. Og 
så var det ikke rom for ham i herberget! 
Han fikk sin plass i en ussel krybbe der 
dyrene vanligvis fikk sin mat, og som 
visstnok fattigfolk kunne bruke som 
seng for en nyfødt baby.

Jesus er Guds veldige Sønn, himmelens 
fryd og ære. Han er også Ordet. «I 
begynnelsen var Ordet, og Ordet var 
hos Gud, og Ordet var Gud. Han var 
i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til 
ved ham, og uten ham er ikke noe blitt 
til av alt som er blitt til. … og Ordet ble 
kjød» (Joh.1,1-3 + 14).

Brorson tenker på dette og utbryter 
undrende videre:
At himlens fryd og ære
Guds vesentlige ord,
Skal så foraktet være
På denne slemme jord.

Jesus skal dømme levende og døde
Det åttende vers i originalen har heller 
ikke kommet med i Sangboken. Også 
her dveler Brorson ved paradokset at 
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Jesus, som den opphøyede Guds Sønn, 
blir født i så fattige kår, og i det hele 
blir et menneske som meg og deg (men 
uten synd). Han er Gudmennesket, 
Gud og mann.

Den sak kan ei begripes
At JEsus, Gud og mann,
Så meget hardt innknipes
I verdens jammer-stand.

Jesus er Gud og mann, og for liksom å 
betone Jesus som den opphøyede, den 
eneste, den veldige, skriver Brorson 
Jesus med stor både J og E: JEsus. Ja, 
han er i sannhet den enestående!

Videre i dette verset trekker Brorson 
tråden mellom stallen, krybben, Jesu 
fattigdom og like til dommens dag. For 
han som julenatt lå i krybbens høy, og 
som senere i sitt jordeliv ikke hadde 
det han kunne helle sitt hode til, det er 
han som skal dømme levende og døde. 
Det er ham alle knær skal bøyes for. 
Det er han som har Lammets vrede. 
Slik at alle som ikke har ham, ikke har 
Sønnen, skal gå evig fortapt. «Den som 
har Sønnen, har livet. Den som ikke 
har Guds Sønn, har ikke livet».

Brorson former det slik i dette åttende 
verset:
Han, som med guddoms-velde
All verden dømme vil,
Ei har det han kan helle
Sitt arme hode til.

Skjult, men åpenbart
Dette er skjult for det naturlige øye 

som ser krybben. Ja, dette er i sannhet 
skjult for de vise og forstandige. Men 
for den som ved Ånden får nåde til å se 
inn i Ordet og bøye seg for det, er det 
en Guds kraft. 

Tenk at Guds egen Sønn ble menneske! 
Hvorfor? For å frelse det fortapte. 
For å berge den villfarne sauen, for å 
sone synden og slik kunne frelse den 
bortkomne sønnen/datteren. Han var 
villig å bli født i Betlehem og dø i 
Jerusalem. Dø under syndebyrden og 
Guds hellige vredesdom. Men derved 
ble han opphav til evig frelse for alle 
dem som tror på hans navn. Å, du kjære 
JEsu navn! som Brorson skriver i en 
annen sang (SB nr 120).

Min ros og verdens spott
For en forskjell på Jesu ytre kår og 
realitetene i hans liv! Den som ikke har 
fått åpnede øyne til å se med, vil derfor 
ikke forstå noe av Jesu herlighet. Da 
Hans Adolph Brorson vanket omkring 
i Jesu føderom, undret han seg, men 
han var full av takk for Jesus og hans 
frelsergjerning.

Visst ser han at Jesus ble lagt i krybben, 
at det ikke var rom for ham i herberget, 
at det var mye usselt og ikke noe 
menneskelig stas. Men han ser gjennom 
alt dette. Og alt dette mørke, tunge  
og triste tar farge og lys fra Jesus. Og her 
er vi ved en stor åndelig sannhet, som 
Brorson må ha levd i. Midt gjennom 
vansker i livet, både på den ytre og 
den indre fronten, kan han glede seg. 
For han gleder seg i Herren, i Jesus. 
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Han utbryter allerede i begynnelsen av 
det andre verset:
Du mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott.

Stallen er et flott slott! Et sted for fryd 
og glede. Men det var da så mørkt og 
trist der! Ja, i det ytre, men glem nå 
ikke Jesus! Når jeg bare får ha deg, 
begjærer jeg ikke noe på jorden. Tenk å 
eie syndenes forlatelse, tenk at Gud ble 
menneske for å sone min synd. Tenk 
at jeg får ha ham til venn, forsoner og 
Herre.

Salmen fortsetter ut fra dette:
Der kan jeg daglig lære
Å glemme verdens spott.

Visst må jeg regne med verdens hån 
og spott - misforståelser og det å ikke 
bli aktet for noe stort. Men jeg har 
Jesus. Han ble født julenatt og lagt i 
en krybbe. For min skyld. Ser du ikke 
lyset fra krybben, og fra Golgata? Da 
kan jeg både tåle og glemme verdens 
spott, sier Brorson.

Lyset i den mørke stallen
Til sist: Den mørke stallen minner 
meg om enda en sannhet i dette andre 
verset. Om det er aldri så mørkt i ditt 
hjertes stall, er det ikke håpløst. Det 
store er jo ikke i hvilken stand stallen 
er i. Nei, spørsmålet er om Jesus er der. 
Det er han som er lyset. Det er han som 
er håpet. Det er han som er livet. 

Derfor, sier Brorson, kan stallen 
lære meg hva jeg har å rose meg av. 

Ikke noe av mitt eget. Men Frelseren.  
Du mørke stall …

Der kan jeg best besinne
Hvori min ros består
Når JEsu krybbes minne
Meg rett til hjerte går.

For dere kjenner vår  
Herre Jesu Kristi nåde,  

at han for deres skyld ble fattig  
da han var rik, for at dere ved  
hans fattigdom skulle bli rike.

              2 Kor 8:9
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1. Mitt hjerte alltid vanker
i Jesu føderom,
der samles mine tanker
som i sin hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme,
der har min tro sin skatt,
jeg kan deg aldri glemme,
velsignet julenatt!

2. Du mørke stall skal være
mitt hjertes frydeslott.
Der kan jeg daglig lære
å glemme verdens spott.
Der kan jeg best besinne
hvori min ros består
når Jesu krybbes minne
meg rett til hjerte går.

3. Men akk! Hva skal jeg sige,
når jeg vil tenke på,
at Gud i himmerige
i stallen ligge må,
at himlens fryd og ære
Guds vesentlige ord,
skal så foraktet være
på denne slemme jord.

6. Hvi lot du ei utspenne
en himmel til ditt telt
og stjernefakler brenne,
du store himmelhelt?
Hvi lot du frem ei trede
en mektig englevakt,
som deg i dyre klede
så prektig burde lagt?

7. Nei! Jesus får sitt leie
i denne god jul,
hvor gjeterne de pleide
å legge seg i skjul,
det var og ei hans eget,
det høy hvori han lå,
han hadde ei så meget,
han kunne ligge på.

8. Den sak kan ei begripes
at Jesus, Gud og mann,
så meget hardt innknipes
i verdens jammer-stand.
Han, som med guddoms-velde
all verden dømme vil,
ei har det han kan helle
sitt arme hode til.

9. En spurv har dog sitt rede
og sikre hvilebo,
en svale må ei bede
om nattely og ro.
En løve vet sin hule
hvor den kan hvile få
- skal da min Gud seg skjule
i andres stall og strå?

10. Å, kom, jeg opp vil lukke
mitt hjerte og mitt sinn
og full av lengsel sukke:
Kom Jesus, dog herinn!
Det er ei fremmed bolig,
du har den selv jo kjøpt,
så skal du blive trolig
her i mitt hjerte svøpt.

11. Jeg gjerne palmegrene
vil om din krybbe strø,
for deg, for deg alene
jeg leve vil og dø.
Kom, la min sjel dog finne
sin rette gledes stund,
at du er født her inne
i hjertets dype grunn!

Mitt hjerte alltid vanker
av Hans Adolph Brorson
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Men når Menneskesønnen kommer 
i sin herlighet, og alle englene med 
ham, da skal han sitte på sin herlighets 
trone. Og alle folkeslag skal samles 
framfor ham. 

Matt. 25,31-32

Da Guds Sønn trådte inn i verden og 
lot seg føde av en kvinne, ble han et 
virkelig menneske. Han kalte seg 
selv for Menneskesønnen. Det er et 
hebraisk uttrykk som betyr mennesket.

Som menneske levde han vårt liv, 
gjorde våre gjerninger, døde vår død og 
sonet med sitt blod for alle menneskers 
synd. Som menneske stod han opp 
igjen av graven til vår rettferdig-
gjørelse. Som menneske fór han opp til 
himmelen og tok plassen ved Faderens 
høyre hånd.

Alt dette skjedde for at hver den som 
tror på ham, skal ha evig liv.

Men de som ikke tror på Jesus, har ikke 
det evige liv. De fleste mennesker bryr 
seg i det hele tatt ikke om Guds ord og 
det vi kristne forkynner. De tror ikke at 
det er noen realitet i det.

Jesus kommer igjen
Men en dag kommer Jesus igjen. Da 
kommer han også som Menneske- 
sønnen.

Da kommer han, synlig for alle, i sin 
herlighet og velde, med alle sine engler. 
Da skal han sitte på sin herlighets trone!

Da hender noe som de vantro ikke 
regner med og tenker på: Alle folkeslag 
skal samles for Jesu herlighets trone. 
Det er ikke spørsmål om de regner 
med det eller ikke, for dette kommer 
til å skje!

Hvert eneste menneske kommer til å 
stå der!

Hvilken dag dette blir for dem som 
ikke har regnet med at den noensinne 
ville komme!

En forferdelsens dag?
Det blir en forferdelsens dag for dem 
som ikke tror på Jesus. Når den nærmer 
seg og menneskene skjønner at det 
allikevel var Bibelen og de kristne som 
hadde rett, og at Jesus virkelig kommer 
igjen, da skal de si: «Fall over oss» til 
fjellene og: «Skjul oss» til haugene. 
Luk 23:30.

Stans opp for dette, du som ikke er en 
kristen. Vend om før det er for sent! 

Fra Ved Kilden,  
Lunde Forlag, Oslo 2019

Menneskesønnen kommer 
Av Øvind Andersen
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1. Guds kjærleik er frå æva av:
so høg som himmel djup som hav.
Men størst han lyser til oss ned
då jolenatti kom med fred.
 
2. Ved Betlehem i Judagrend
ei natt ein Herrens engel stend
og ber til oss det største ord:
«No Frelsaren er fødd på jord!

3. De barnet finn i Davids stad,
han Kristus er! Ver glad, ver glad!
Han åtte Himlens herlegdom,
no ligg han sveipt i krubberom!»
 

4. Her er Guds Son med Frelsarnamn,
her er Guds opne Faderfamn,
Her er Guds kjærleik himmelrein,
her nåde er for kvar og ein.
 
5. So syngja me med englerad
til Frelsaren vårt hyllingskvad!
Og aldri, aldri nokon gong
han tagna skal, vår jolesong!
 

Guds kjærleik er fra æva av
av Nils Lavik (1918), melodi: Her kommer dine arme små
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Jeg kommer snart! Hold fast på det du 
har, for at ingen skal ta din krone. 

Åp 3:11

Ja, du er nær, min dyrebare brudgom. 
Den «lille stund» som ennå skiller meg 
fra deg, er snart til ende. Og da skal jeg 
se deg ansikt til ansikt. Å Jesus, hold min 
sjel våken, slik at jeg må ha olje i lampen 
og alltid stå rede til å møte deg.

Du ser hvor mye som hindrer meg, som 
vil binde meg til jorden. Men løs du alle 
bånd, slik at jeg som en rett brud må stå 
og vente på deg og daglig kunne si: Ja, 
kom Herre Jesus, kom snart!

Og når jeg da ser deg, du som kjøpte meg 
til Gud med ditt blod – da skal jeg aldri, 
aldri miste deg.

Fra andaktsboken «Se på Jesus»,
Luther Forlag, Oslo 1973

Bønn ut fra Johannes Åp 3:11

Det er altså den rette tro, at vi tror og 
bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, 
Guds Sønn, er Gud og menneske:

Han er Gud av Faderens vesen, født før 
alle tider, og han er menneske av sin 
mors vesen, født i tiden, fullkommen 

Gud, fullkomment menneske, bestående 
av fornuftig sjel og menneskelig kjød, lik 
med Faderen etter sin guddom, ringere 
enn Faderen etter sin manndom. Men 
enda han er Gud og menneske, er han 
likevel ikke to, men én Kristus.

Fra den athanasianske trosbekjennelse
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Det er mange byar som er omtalte i 
Bibelen, men to byar står i ei særstilling 
– Betlehem og Jerusalem. Jesus var 
også i mange andre byar, men det er i 
Betlehem og Jerusalem det viktigaste 
skjer. Den første julebyen, og den 
andre påskebyen.

Det er ein del som for våre augo verkar 
tilfeldig, men som er nøye fastlagt i 
Guds plan. Det gjeld også det som skjer 
i desse to byane. Som hovudstad var 
Jerusalem ein kjent og viktig by, så det 
er nokså naturleg at viktige ting skjer 
der. Betlehem, derimot, var ein liten og 
ukjent by. Det skulle altså mykje til for 
at noko viktig skjedde der. Det var like 
fullt i denne vesle byen Gud kom til 
jorda. Gud kan bruka det som er stort 
i menneska sine augo, men han brukar 
ofte det som synest å vera lite.

Sjølv om vi ikkje veit det presise 
tidspunktet då Jesus vart fødd, er 
det like fullt nøyaktig historisk 
og geografisk bestemt i Skrifta. 
Tidspunktet var på den tida Kvirinius 
var landshovding i Syria, og keisaren 
Augustus heldt manntal. Folketeljinga 
føregjekk på den måten at alle reiste til 
den byen dei stamma frå, og skreiv seg 
inn der. Josef drog difor med si gravide 
Maria til Betlehem, fordi han var av 

Davids ætt, og skulle difor skrivast inn 
i Davids by.

Det var nok ingen som tenkte på at 
Josef og Maria var på veg til Betlehem 
fordi det var der Messias skulle fødast. 
Dei hadde fått openberringa av Den 
Heilage Ande, men dei hadde nok 
ikkje fatta djupnene i det med tanke på 
profetiane om den komande Herrens 
tenar, Messias. Dessutan var profetien 
om at Messias skulle fødast i Betlehem 
ikkje av dei mest kjende profetiane. 
Det var jo naturleg at dette skulle vera 
fødestaden, sidan det var Davids by, 
og Messias skulle vera av Davids ætt. 
Dette fell godt saman med at Josef 
stamma frå kong David, og med den 
folketeljinga som skulle vera.

Det er i forteljinga om vismennene frå 
Austerland at det med byen vert løfta 
fram som eit poeng. Dei hadde fått 
openberra at det var født ein konge, 
ein jødekonge. For å sjå og tilbe han 
gjekk dei sjølvsagt til Jerusalem. 
Kongefødselen måtte ha skjedd i 
hovudstaden, men det hadde ikkje vore 
nokon fødsel i kongsgarden.
Både kongen og folket vart redde då 
dei høyrde at ein konge var født. Når 
det ikkje hadde skjedd i kongefamilien, 
måtte det dreia seg om Messias. 

Til Betlehem, Davids by 
Av Johannes Kleppa
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Spørsmålet var kor profetane hadde 
sagt at han skulle fødast, og det visste 
dei skriftlærde og øvsteprestane godt 
svaret på – i Betlehem. Det hadde 
profeten Mika fått openberra (5:1), 
og det var gjort eit poeng av at dette 
var ein svært liten by. Han som skulle 
fødast der, hadde vore til frå æveleg 
tid, og han skulle herska over Israel.

Då vismennene kom til Betlehem, 
fann dei barnet – kongen. Dei tilbad 
og drog derifrå. Herodes, derimot, såg 
seg truga av barnet, og gav ordre om at 
alle gutebarn under to åt skulle drepast. 
Dette barnemordet førte likevel ikkje til 
at Kongen vart teken av dage. Faderen 
verna om Sonen ved å senda Josef og 
hans vesle familie til Egypt. Djupast 
sett var det djevelen som her prøvde 
å gjera ende på Messias, slik at frelsa 
skulle mislukkast. I alle møte med Gud 
taper djevelen. Frelsaren fekk leva, 
til han sjølv gav livet til soning for 
syndene våre.

Betlehem er fødebyen, julebyen. Det 
både Josef og Maria hadde fått beskjed 
om frå engelen då Maria vart med barn 
i Nasaret, vart oppfylt etter profetiane i 
Betlehem. Fødestaden garanterer for at 
englebodskapen til Josef og Maria var 
sann.

På grunn av folketeljinga var det mykje 
folk i Betlehem på denne tida, men 
elles var alt ved det vanlege. Gjetarane 

heldt vakt over sauene sine om natta. 
Det hadde dei gjort mange gonger, og 
dei rekna nok ikkje med at denne natta 
skulle verta ei annleis natt – om dei i 
det heile tenkte på korleis natta skulle 
verta. Då skjedde det som aldri hadde 
hendt før, og som aldri sidan vil skje. 
Det stod plutseleg ein engel der, og det 
vart lyst, og engelen forkynte kort og 
kontant:

«I dag er det født dykk ein frelsar 
i Davids by. Han er Messias, 
Herren.» 

Fra “Til Betlehem”,  
Sarepta Medier 2022
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Vennligst gi ekspedisjonen beskjed i god tid ved adresseendring!
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Nyttårssamling på Fossnes
29. desember 2022 - 1. januar 2023
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Talere:
Lars Fredrik Ellingsen, Martin Fjære,  
John Peder Samdal, Curt Westman
Ledere:
André Heian (hovedleder), Øystein  
Laberget, Fredrik Thorbjørnsen og 
Tobias Fjell

Påmelding
Via link på nll.no,  
mail til kontor@nll.no, eller 
tlf: 33 33 89 00 (innvalg 2 eller 4)

Påmeldingsfrist til overnatting og  
enkeltmåltider: 10. desember

Vennligst vær tidlig ute, det kan bli fullt!

Fullstendig program finner du på nll.no. 

Program
torsdag 29. desember
19:00 John Peder Samdal 

fredag 30. desember
10:00 Lars Fredrik Ellingsen
11:30 John Peder Samdal
16:00 Martin Fjære
19:00 Curt Westman 

lørdag 31. desember
10:00 Lars Fredrik Ellingsen
11:30 Curt Westman
15:00 Martin Fjære
19:00  Festmiddag
21:00 John Peder Samdal

søndag 1. januar 
11:00 Lars Fredrik Ellingsen

                    


