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JULEHILSEN
fra Halden Baptistmenighet Tabernaklet julen 2021

God jul



Julen 2020 Side 2

Så er det allerede advent, og snart jul, igjen. 
Jeg synes tross alt at dette året har godt 
fort. I fjor på denne tid skrev jeg en lignende 
hilsen. Den var preget av all usikkerheten 
vi opplevde på grunn av pandemien. Da 
hadde vi et håp om at ting ville bedre seg 
etter jul og nyttår. Men så ble det heller det 
motsatte. På grunn av restriksjoner måtte 
vi gjøre om på juleprogrammet, og i første 
uken av januar ble alt stengt ned. Frem 

til midten av mai fikk vi ikke hatt noen 
arrangement eller gudstjenester. Det var en 
vanskelig tid for alle, også for oss to ansatte. 
Vi satt på hvert vårt hjemmekontor. Men 
vi fikk være noen få samlet i kirken for å 
spille inn nettsendinger. Og det fikk vi gjort. 
Hver uke ble det laget sending som ble lagt 
ut på Facebook, og etter hvert på YouTube. 
En stor takk til Pål Esben Gustavsen for 
å være pådriver og ta den store jobben 
med innspilling og redigering. Takk til alle 

Julehilsen fra 
pastor Kjell
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andre som stilte opp også. I høst har vi fått 
komme tilbake til mer normal drift, og det 
har vært godt å treffe menigheten igjen. 
Ekstra gledelig er det at vi har fått startet 
opp et arbeid for barn igjen. Det har fått 
navnet Torsdagsklubben. En gjeng med 
damer, i tillegg til undertegnede, stiller 
opp hver torsdag og lager en fin kveld for 
barn. Oppmøte varierer noe, men rundt 20 
barn har vært innom. Vi får be om og håpe 
på at dette kan utvikle seg videre og at det 
dukker opp flere barn, gjerne med foreldre/
besteforeldre.
Etter at vi måtte avlyse både julemiddagen 
for de over 70, og ikke kunne dra rundt med 
juleblomst, hadde vi håpet at det skulle 
la seg gjøre i år. Men pandemien har ikke 
sluppet taket. I siste liten måtte vi avlyse 
årets julemiddag også. Det er trist, men 
vi ville ikke ta den sjansen. Vi får håpe at 
resten av juletida kan gå som normalt. Vi 
ser fram imot både julaften i Tabernaklet, 
og i år har vi planer om juletrefest i 
romjulen også. 
Selv om mange har funnet veien tilbake til 
kirken i løpet av høsten, så er det også noen 
som er litt forsiktig. Det er nok noen som av 
forskjellige årsaker ikke har anledning til å 
komme heller. Derfor håper vi at dette lille 
bladet skal være til oppmuntring til dere 
og alle andre som leser det. Samtidig vil jeg 
oppmuntre dere til å ta kontakt om dere 
ønsker å prate med noen av oss. Bare ring til 
menighetens telefonnummer så finner vi tid 
til deg. Det trenger ikke være noe spesielt, 
men ta kontakt om du så bare ønsker å slå 
av en prat. Jeg vil også gi dere alle en liten 
påminnelse om at vi som menighet om å 
huske på hverandre. Dere kjenner nok flere 
en meg, så tenk på om det er noen du burde 
ta en telefon til eller avlegge et lite besøk.
Til slutt ønsker jeg dere en god jul, og et 
riktig godt nytt år!

Pastor Kjell.

Gudstjenester i 
desember og januar
Søndag 5. desember 
kl. 11.00: Nattverdgudstjeneste. 
Søndag 12. desember 
kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndag 19. desember 
kl. 17.00: Vi synger julen inn
Julaften kl. 15.00: Julaften i Tabernaklet
Tirsdag 28. desember 
kl. 17.00: Juletrefest
Søndag 2. januar 
kl. 11.00 : Nattverdgudstjeneste
Søndag 9. januar 
kl. 18.00: Søndagskveld i Tabernaklet med 
jazzkafé.
Søndag 16. januar 
kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndag 22. januar 
kl. 11.00: Gudstjeneste
Søndag 30. januar 
kl. 11.00: Gudstjeneste for alle

Hjertelig velkommen til Tabernaklet!
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1 Mitt Hjerte alltid vanker 
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, 
der samles mine tanker som i en hovedsum. 
Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; 
jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt!

 

2 Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, 
der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. 
Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, 
når Jesu krybbes minne meg rett til hjerte går.

 

3 Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå 
 at Gud av himmerike i stallen ligge må! 
 At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, 
skal så foraktet være på denne arme jord!

 

4 Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå? 
 Du hadde å befale alt hva du pekte på. 
Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd, 
og jordens konger løpe å kysse på din hånd

 

5 Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt 
og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? 
Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, 
som deg i silkedyne så prektig burde lagt?

 

6 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?

 

7 Akk, 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.

 

8 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 herinne i hjertets dype grunn!

 

Min julesang
Min favoritt julesang er den gamle salmen « Mitt hjerte alltid 
vanker». Salmen er skrevet av den danske dikteren Hans 
Adolph Brorson i 1732. Orignalen har 11 vers, men i de 
norske salmebøkene fra 1900-tallet er det tatt med 8 vers. 
Oftest er det vers 1,7 og 8 som blir sunget.

Denne salmen er for meg så vakker fordi teksten handler om 
essensen i troen vår – Jesus. Det at Gud valgte å bli menneske 
og ta bolig iblant oss, og flytte inn i hjertene våre. Så er det 
også dette med hjerterommet jeg først og fremst tenker på 
når jeg hører denne salmen, at Jesus er der inne et sted selv 
om jeg ikke alltid merker det.

Melodien er en norsk/svensk folketone og jeg synes den 
er så fin fordi den er mollstemt. Den får frem budskapet 
på en varm og innbydende måte som gir meg ro, men også 
en lengsel etter Guds nærvær. Det blir forsterket i det siste 
verset hvor det står; «for deg, for deg alene, jeg leve vil og 
dø».

Med ønske om en velsignet jul fra 

Anita Andreassen Lande
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Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i 
Faderen, han har vist oss hvem han er. (Joh.1,18)

Salme
Gud over alle tider, umuig å forstå.
I møte med Din storhet blir vi så små, så små.
Vi rekker våre hender så hjelpeløst mot Deg
Da svarer du i stillhet at Jesus, det Er Jeg *

Vi rekker våre hender mot kjortel og mot kors.
Tenk evighetens Gud er blitt menneske for oss.
"Guds rike, det er nær deg" var ordet Du sa.
Nytt håp og evig redning kom hit til jorden da.

Som ringer i vann bølget snart dit budskap ut
til folk som var på leting og ba til ukjent Gud.
Og slik har kirken vokst gjennom hundrevis av år
og spredt den glade nyhet, tross feil og svik og sår.

Du rekker oss Din hånd fra en ukjent morgendag.
Du ser hvert enkelt liv iblant alle folkeslag.
Vi sames i Din kirke til sped og spinkel sang,
men vet alt på jorden skal hylle deg engang.

*Jeg ER: navnet Gud tilkjennegir seg med i 2.Mos 3,14

(Denne salmen kan gjerne syngess etter melodien på nr 527 i Norsk 
Salmebok)

Diktet er hentet fra boken "Kom det er nordlys i natt" av Torunn Båtvik
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Av Ola Liland, Halden

Den lille - hvite konvolutte

I høst har jeg hatt stor glede 
av å sitte sammen med barna 
under torsdagklubben. Det skjer 
mye: hvert barn blir personlig 
tatt imot av trygge, blide ledere, 
navneopprop, smil, velkommen 
– og plutselig dukker Fred opp! 
Fred kommer rett ut av en 
stor kasse på plattformen. Den 
livlige dukken prater – riksmål 
med islett av kav jærdialekt – 
hopper og nikker til barna er helt 
oppslukt. 
Torsdagklubben har kommet 

godt i gang. Våre ansatte - Kjell 
og Grethe – jobber bra sammen 
med 4-5 voksne i menigheten 
som stiller opp med kveldsmat, 
lekeprogram og samtaler med 
barna. 
For for foreldre, besteforeldre og 
foresatte er den en kaffekrok i 
peisestua.
Hele kirken er tatt i bruk! I 
kirkerommet starter kvelden 
med et fint møte med sang og 
fortelling. Moderne hjelpemidler 
fungerer godt og skaper en 
naturlig ramme om de enkle 

På leting etter sauene
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bibelordene.
Sist torsdag slo det plutselig ned i 
meg hvor verdifullt det er at barna 
får med seg kjerneord i Bibelen. 
Jesus snakker så enkelt at også 
barna forstår det. Rett presentert 
gir det barna innsikt i at Gud vil gi 
alle det beste. 

Og så fløy tankene mine tilbake i 
tid da jeg var gutt.  En strevsom 
julaften skjønte jeg mer av 
lignelsen Jesus fortalte om den 
gode gjeteren som måtte ut og 
finne sauene som var kommet på 
villstrå.  

Om dette skriver jeg i min bok: 
Ola-boken – 75 år på Jorden:
Etter at vi noen år hadde forpaktet 
bort gården, begynte vi igjen å 
drive den. Onkel Aastein mente 
at vi måtte bygge opp en bestand 
sauer. Mor ville ikke ha sauer 
av hensyn til gjerdeplikten og 
giftig gress som det var tilfeller 
av i beitemarken. Aastein var 
overbevist om at sauer var tingen. 
På høsten kom han med fire lam 
som skulle bli starten på stammen. 
De ble en pest og plage! Flere 
ganger stakk dyrene av. 
Like før jul var de igjen borte. Eilef 
og jeg var først ute lille julaften, 
uten å finne dem. Selve julaften dro 

vi igjen til fjells. Vi stampet i dyp 
snø, vinden ulte og fuktig kladde-
snø drev seg fast i klærne. 
Sauene fant vi helt borte ved 
Birkemo. I en steinrøys hadde de 
søkt ly under en flat stein. Med mye 
slit og møye fikk vi dem endelig 
hjem. 
Da sommeren kom forsvant de 
fire sauene igjen opp i fjellet. Utpå 
høsten ringte noen fra Bakke, 
en bygd tre fire mil unna oss. Dit 
hadde sauene kommet. Vi måtte 
få tak i lastebil og hente dem. Da 
var mors tålmodighet slutt. Sauene 
fikk ingen stamtavle. De ble fårikål 
utover høsten. 
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Mary did you know?
Av Roy Nordbakke

sagt: 
«Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du 
skal gi ham navnet Jesus.»
«Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn, og 
Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.»
«Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid; det 
skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Maria lurte på hvordan dette kunne skje, og enge-
len svarte:

«Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyes-
tes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som 
blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.»
Lukas 1:35
Med andre ord visste Maria at barnet hun skulle 
få var et barn som skulle få stor makt.  Hennes 
tilkomne mann fikk også englebesøk, og til ham sa 
engelen: «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.  Hun skal 
føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han 

En av de fineste julesangene jeg vet, er "Mary did 
you know?" Teksten i denne julesangen er laget som 
en rekke spørsmål til Maria, Jesu mor. Visste du 
Maria at ditt lille barn engang ville gå på vannet? 
Visste du Maria at ditt lille barn en gang ville frelse 
våre sønner og døtre. Visste du at barnet som du 
fødte en dag ville føde deg på nytt? Visste du Maria 
at ditt lille barn har vandret blant engler? Visste du 
at da du kysset ditt lille barn, kysset du Guds an-
sikt? Åå, Maria! Visste du at blinde ville se, at døve 
ville høre og døde ville bli levende igjen. At stumme 
vil snakke og prise lammet? Visste du Maria at ditt 
lille barn er hele skaperverkets herre? Visste du 
Maria at ditt lille barn en dag vil herske over alle 
nasjoner? Visste du at det lille sovende barnet som 
du holder i dine armer er den store ”JEG ER”?

Ja hva visste egentlig Maria om det lille barnet hun 
hadde født? Visste hun svaret på alle spørsmålene 
som stilles i denne julesangen? En ting er sikkert. 
Hun visste en god del. Før hennes barn ble unnfan-
get hadde hun fått englebesøk, og engelen hadde 
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Mary did you know?

skal frelse sitt folk fra deres synder.»
Et tredje englebesøk fant sted ute på markene ved 
Betlehem, der noen gjetere passet på sine sauer. Til 
dem sa engelen: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere 
en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det 
født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Her-
ren.»
Lukas 2:10-11

Som vi alle husker, skyndte gjeterne seg til Betle-
hem får å se barnet. De fant den lille familien og 
fortalte dem alt engelen hadde sagt, og Maria fikk 
bekreftet det hun allerede visste. Hennes barn 
skulle bli en frelser. 

Da renselsestiden var over  tok Josef og Maria med 
seg Jesus til tempelet for å innvie ham til herres slik 
loven påla dem. Der traff de Simeon, en gudfryktig 
mann som ventet på Israels trøst som Lukas uttryk-
ker det i sitt evangelium. Simeon tar Jesus i sine 
hender og sier

«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
  slik som du har lovet.
  For mine øyne har sett din frelse,
  som du har gjort i stand like for ansiktet på alle 
folk,
  et lys til åpenbaring for hedningene
  og ditt folk Israel til ære.»
 
Lukas skriver at Jesu foreldre undret seg over det 
som ble sagt. Ikke bare skulle deres sønn være en 
frelser for Israel, men for hele verden. En gammel 
kvinne, Anna Fanuels datter dukker også opp og 
forsterker det Simeon alle rede hadde sagt.

Det står ikke så mye mer om Jesu barndom enn at 
han vokste og var sterk, fylt av visdom og at Guds 
nåde var over ham. Da han var 12 år gammel var 
han med foreldrene til Jerusalem for å feire påske. 
Da de var på hjemveien oppdaget foreldrene at 
Jesus ikke var med dem og de dro tilbake til Jeru-
salem. Der fant de han i tempelet sammen med de 
lærerne. På spørsmålet fra Maria om hvorfor han 
kunne finne på noe sant og gjøre dem redd svarte 
Jesus: ”Visste dere ikke at må være i min fars hus?” 
Hadde Maria glemt det som hadde blitt sagt om 
barnet sitt? Eller hadde hun ikke skjønt rekkevid-
den av det som var sagt? 
Når vi senere møter Jesus som voksen, er han på 
bryllupsfest sammen med sine foreldre i Kanaan.  
Nå er det tydelig at Maria forstått mer av hvem 

Jesus virkelig var. Midt ute i bryllupsfesten blir 
det tomt for vin.  Maria henvender seg til Jesus og 
sier: «De har ikke mer vin.»  Selv om hun får et litt 
merkelig svar, fortsetter hun med å si til han som 
hadde ansvaret for serveringen. «Det han sier til 
dere, skal dere gjøre.» Maria har nå sett sin sønn 
vokse opp, og mer og mer blitt klar over hvem Jesus 
virkelig var, og at det som ble sagt om ham da han 
ble født var I ferd med å skje.  Så gjorde Jesus sitt 
første under. 
Senere skulle det bli mange fler. Mer enn det Maria 
antakelig kunne forestilt seg. Til og med døde ble 
vekket til live. Fra nå av var det flere og flere som 
trodde at Jesus skulle være den lovede messias som 
skulle frelse og frigjøre sitt folk.

Så skjedde det utenkelige. Jesus blir tatt til fange 
og henrettet uten å gjøre motstand. Var han ikke 
frelserkongen likevel? 
I Johannesevangeliet kan vi lese: «Ved Jesu kors sto 
hans mor, morens søster, Maria som var gift med 
Klopas, og Maria Magdalena." Tre kvinner, alle med 
navnet Maria sto tett ved Jesu kors. Det sto en til 
der. Disippelen som Jesus elsket.  Øyenvitnet som 
har skrevet ned det som skjedde.

Da kvinnene 3 dager senere ville besøke graven 
hvor Jesus var lagt, var graven tom. Dette hadde 
de ikke regnet med. Hadde noen fjernet kroppen 
hans? Rådville står de der og vet ikke riktig hva de 
skal gjøre, men så får de møte den oppstandene. 
Fortvilelse, sorg og skuffelse ble vendt til glede. 
Barnet som Maria fikk var i sannhet den veldige 
”JEG ER.”
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Klipp fra saker under Landsmøtet på Gardermoen 
2021 - Det Norskke Baptistsamfunn

Av Roger Dahl

Baptistsamfunnet gleder seg alltid over nye 
pastorer og forkynnere, og det er litt ekstra høytid 
på landsmøtet under innsettelse til tjeneste.
Fire nye pastorer og forkynnere ble innviet til 
tjeneste i landsmøtets avslutnings-gudstjeneste.
F.v. Naw Htoo Phaw Sang som er ungdoms-pastor i 
Stavanger Chin Church og Ålgård Baptistmenighet. 
Benyam Ghebrenegus, som er evangelist i Grenland 
og Larvik. 
Bawi Hrin Thang Sung, som er pastor i 
Kristiansand Baptistmenighet og i Ålesund 
Christian Chin Church. 
Zatlung Lian MangDun, som er pastor i 
Kristiansand Baptistmenighet og Sinai Christian 
Church i Aurskog.
I tillegg til disse fire som var med på landsmøtet 
har Bawi Tha Kung Hakha, som er med-pastor 
i Immanuel Chin Church på Sandnes fått 
godkjennelse.
Atle Eidem fra pastor-foreningen Adelfia, 
integrasjons-pastor Peter Ngaidam, 
hovedstyreleder Sissel M. Berg og generalsekretær 
Bjørn Bjørnø ledet innsettelsen.

Av Siri Dufset Fjeldberg

Elise Angen leder arbeidet med baptistisk identitet, 
BID2022. Landsmøtet fikk en kort presentasjon om 
prosessen og hvordan de har jobbet fram til nå. 
De har blant annet presentert et førsteutkast 
til grunnlagsdokument som var til høring i 
menighetene i mai. Parallelt har det vært arbeidet 
med bibelforståelse.
Kongresjonalisme har også stått på timeplanen 
det siste året. Hvor på skalaen befinner vi oss 
når det gjelder selvstendige menigheter kontra 
forpliktende fellesskap? Er det forskjellig i de ulike 
spørsmålene?
Det vil være økte muligheter for menighetene til 
å bidra i prosessen framover. Planen framover 
er høring på oppdatert grunnlagsdokument og 
dokument om forpliktende medlemskap i praksis. 
Høringen vil være fra uke 49.
Det legges også opp til regionale samlinger på 
begynnelsen av året 2022. Tredje høring vil være i 
april.
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Av Ingunn Marie Ruud

Landsmøtet vedtok i helgen at eiendommen i 
Michelets vei 62 på Stabekk skal bygges ut for 
å møte behovene til Høyskolen for ledelse og 
teologi.
Det var knyttet spenning til saken om 
utbygging av eiendommen i Michelets vei 
62 på Stabekk før landsmøtet i Det norske 
baptistsamfunn lørdag 13. november. Bernt 
Nordby Skøien presenterte saken på vegne av 
Baptistenes Eiendomsdrift (BED) og anbefalte 
utbygging.
Landsmøtet gav enstemmig tilslutning til å 
støtte BED sitt forslag for at bygningen skal 
kunne tilpasses Høyskolen for Ledelse og 
Teologi (HLT) sitt framtidige behov. Dette 
melder Baptistsamfunnet på sin Facebook-
side.
Møtet gav også tilslutning til å ta opp lån 
på inntil 45 millioner kroner for å kunne 
gjennomføre byggingen.
Høyskolen har tidligere hatt fast plass 
i Michelets vei 62, som er Baptistenes 
skolesenter, hvor baptistenes folkehøgskole, 
Oslofjord, ligger rett over veien i Michelets vei 
55.
Nettopp på grunn av behov for utbygging 
flyttet høyskolen høsten 2020 til 
Filadelfiakirkens lokaler i Oslo sentrum.
Skolen er i en prosess for å få 
høyskoleakkreditering og egnede lokaler er en 
viktig del i dette. Når dette kommer på plass 
er det planlagt at skolen skal flytte tilbake til 
lokalene høsten 2023.
Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 
eies av Det Norske Baptistsamfunn og 
pinsemenigheten Filadelfiakirken Oslo.

Misjonsmessen 2021
Etter fjorårets nedstengning på grunn av 
covid-19, ble det ingen vanlig julemesse 
i 2020. Det var derfor med stor spenning 
misjonsforeningen forsøkte seg med en 
julemesse i år.
Selve messen ble avholdt fredag den 
19.november mellom kl.12 og 18. 
Mange mennesker kom innom, og salget 
av gjenstander og lodd gikk unna som 
varmt hvetebrød.
Da de siste loddene var solgt på 
adventsfesten mandag den 29. 
november, kunne de trelle opp hele 
108000 kroner. Stor takk til alle som har 
deltatt og alle som har handlet og kjøpt 
lodd.
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Vi skal nå feire jul igjen. De fleste av dere 
som leser dette vet nok godt hvorfor vi 
feirer jul, nemlig at Jesus ble født. Men 
jeg tenker det er viktig også i juletiden å 
tenke litt over hvorfor Jesus ble født. Han 
var ventet, og han ble født med en hensikt. 
Selv om mange i dette landet vet hvorfor 
vi egentlig feirer jul, så har de kanskje ikke 
forstått innholdet. Lenge før Jesus ble født 
var det forutsagt i det gamle testamentet. 
Det skal være over 300 profetier som peker 
mot Jesus. Men heller ikke alle som levde 
da skjønte at det var han, eller hvorfor han 
kom. De ventet en helt annen frelser, en 
konge som skulle befri dem fra fienden. Her 
følger en av profetiene, i Jesaja 9,6-7 står 
det:
«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har 
fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, 
Evig far, Fredsfyrste. 
Så skal herreveldet være stort og freden 
uten ende over Davids trone og hans 
kongerike. Han skal gjøre det fast og holde 
det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og 
for alltid. Herren over hærskarene skal gjøre 
dette i sin brennende iver.»
Jeg vil stoppe litt ved ett av navnene han 
skulle ha, nemlig fredsfyrste. I det neste 
verset stod det også at freden skulle være 
uten ende. Dere husker vel også hva den 
himmelske hærskaren sang for gjeterne 
på marken. Ære være Gud i det høyeste, og 
FRED på jorden blant mennesker som har 
Guds velbehag. (Luk 2, 14)
Jesus kom for å bringe fred på jorden. Ja, det 
hadde vært noe. Fred på jorden. Det får vi 

nok ikke oppleve så lenge den nåværende 
verden består. I hvert fall ikke på den måten 
vi tenker med ordet fred. Men det begrepet 
som bibelen bruker handler ikke om fravær 
av konflikt og krig, men noe mye dypere. I 
det gamle testamentet brukes ordet shalom, 
og i det nye testamenetet ordet eirene. 
De betyr det samme, fred. Dette ordet 
betyr noe slik som komplett eller hel. For 
eksempel en vegg av murstein hvor ingen 
brikker mangler. Det kan altså referere 
til en persons velbefinnende. Så når jøder 
hilser hverandre med shalom, så er det et 
ønske om at den andre personen skal ha det 
bra på alle måter.

Av pastor Kjell B. Frøyland

Guds fred!
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Profeten Jesaja ser altså frem mot at den 
skal komme en fredsfyrste (engelsk: prince 
of peace), som skal innføre en ny pakt som 
gjenoppretter det som var blitt ødelagt 
mellom menneskene og deres skaper 
(syndefallet). 
Gud ville at menneskene skulle være hele, 
men Adam og Eva’s fall gjorde at vi ikke er 
i stand til å vandre «hele», eller fullkomne. 
Da er det altså et skille, fiendskap mellom 
Gud og mennesker. For å markere dette 
gav gud Israel de ti bud og loven. For at det 
skulle vise oss hva synd er. Men så skriver 
Paulus til Kolosserne, i kap. 1 og vers 20:
«og ved ham ville Gud forsone alt med seg 
selv, det som er på jorden, og det som er i 
himmelen, da han skapte fred ved hans blod 
på korset.» 
Ved Jesu død på korset skapte han «shalom» 
(fred) mellom Gud og menneskene. Det var 
hensikten med Jesu fødsel. Han kom for å 
leve det «hele», fullkomne livet som vi ikke 
mestrer. Og i tillegg ta straffen for oss. Slik 
skapte han fred mellom Gud og oss. Og den 
kan du få del i, men bare hvis du vil. Det er 
den store «julegaven» som Gud ønsker å 
gi deg. I Evangeliene kan noen steder lese 
«Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har 
frelst deg. Gå i fred!» Så ved tro på Jesus, så 
kan du og jeg gå i fred. Da trenger du ikke 
frykte. Det som er verd å merke seg her er 
at det er ikke en forsoning mellom deg og 
Gud. Det var hans initiativ, og det var han 
som gjorde det (Les 2.Kor 5,18-21).
Paulus skriver også mer om dette som 
er viktig at vi får med oss. I Efeserbrevet 
2, 14-17 leser vi: «For han er vår fred, 
han som gjorde de to til ett og rev ned det 
gjerde som skilte, fiendskapet.  Ved å gi sitt 
legeme avskaffet han loven med dens bud 
og forskrifter. Slik skulle han stifte fred 
og skape ett nytt menneske av de to.  I ett 
legeme skulle han forsone dem begge med 
Gud da han døde på korset og der drepte 
fiendskapet.  Så kom han og forkynte det 

gode budskap om fred, for dere som var langt 
borte, og for dem som var nær.» 

Loven som Israel hadde fått ble stående 
som selve fiendskapet. For det skapte 
skille. Et skille mellom mennesker. For 
på den tid gjaldt pakten bare Israel. Dette 
kom klart til uttrykk ved templet, som var 
delt inn i forskjellige avdelinger. Ytterst 
lå hedningenes forgård. Lenger inn fikk 
de ikke komme. Så var det kvinnenes, så 
mennenes. Så kom det hellige hvor prestene 
kunne komme og ofre. Til sist det aller 
helligste hvor øverstepresten fikk gå inn 
en gang i året. Så skriver altså Paulus til 
Efeserne at Jesus tok bort dette fiendskapet, 
altså loven. Dermed ble alle murer revet 
ned og det var ikke lenger forskjell på folk. 
Alle fikk samme mulighet. For Gud hadde 
skapt fred mellom mennesker også. Og alle 
fikk adgang til det aller helligste, adgang til 
Guds trone. Derfor skriver også Paulus til 
Galaterne i 3,28: 
«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke 
slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. 
Dere er alle én i Kristus Jesus.»
Med disse ord vil jeg ønske dere en god jul. 
Guds fred være med deres hus.

Kjell
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Om det var aldri så sparsomt gjennom året, var det 
alltid rikelig med mat til jul hjemme hos Georg. Før 
jul skulle grisen slaktes. En mann fra Tistedal kom 
og ordnet den saken med god hjelp av Jens. 
Av to grunner var det viktig for familien å ha gris. 
For det første for å få penger til å betale avdrag på 
huslånet, og det andre var selvsagt å få mye god 
mat.
Emilie var flink til å lage i stand mye godt. 
Til og med grisetarmene ble renset og brukt 
til pølseskinn. Ettersom det ikke fantes noen 
fryseboks hos Emilie eller noen annen hun kjente, 
måtte all stekingen til julekvelden foregå den 
samme dagen.
Det var begynt å komme elektriske komfyrer til 
Høgda. Det elektriske anlegget var imidlertid 
ikke bygd ut godt nok. Emilie hadde fått elektrisk 
komfyr, men for sikkerhets skyld sto den gamle, 
svarte ved siden av.
På julekvelden var det godlukt i hele huset, og 
klokka hadde passert tre. Det lyste på alle kjøkken i 
nabolaget. Det skulle bli julaften av den gode gamle 
sorten.
Da skjedde det. Strømmen ble borte, og alle 
som hadde satset på de nymotens greiene, fikk 
problemer. Emilie var heldig som hadde beholdt 
den gamle svarte. Hun fant frem en lommelykt fra 
skapet og den gamle parafinlampa. «Ja, det gamle 
utstyret er nok sikrest.» Bestefar hadde alt tatt på 
seg finstasen og kommet ned og satt seg i spisestua.
Døra inn til bestestua var låst. Der skulle 
hemmelighetene for julekvelden være. Det var 
snart fyr i den gamle kjøkkenovnen, og steka ble 
flyttet over. Hodekålen var skåret opp, og snart kom 
den også over ilden. Det skulle nok bli julekveld om 
strømmen var borte. 
«Du kan godt gå ut og leke så lenge, men du må 
være tilbake klokka fire, for da skal du bade og ta 
på deg de pene klærne.» Emilie syntes at det var 
best å ha kjøkkenet alene et par timer.

Georg gjorde som han pleide å gjøre. Han stakk 
bort til Olav og Aslak. Det var spennende å gå på 
veien nå som det var så mørkt, bare noen svake lys 
fra kjøkkenvinduene bortover. Nede i veien kom en 
liten lastebil kjørende. Den stanset ved en lysstolpe. 
En mann tok på seg noen rare sko og klatret opp i 
stolpen. Slike sko skulle guttene gjerne hatt da det 
var klatrekonkurranse på tivoli.  
«Hva er i veien?» Georg kunne ikke styre sin 
nysgjerrighet.  
«At alle steker julegrisen samtidig. Da blir det 
overbelastning på nettet.» 
En sånn jobb kunne ikke Georg tenke seg når han 
ble stor. Tenk å måtte ta på seg arbeidsklær og dra 
på jobb på selveste julaften.
Etter hvert sto mange fortvilte mødre og fedre 
rundt omkring arbeidsfolka. 
«Tar det lang tid?»  
«Vi får ikke maten ferdig, og så på selveste julaften. 
Er de ikke noe tess disse elektriske greiene, da?» 
Det var ikke måte på hva folk brydde seg med.
Til slutt ble arbeidsformannen ergelig og ba alle de 
voksne om å forsvinne hjem til grytene sine. Det 
ville ikke gå noe fortere om de sto der og maste. 
Lastebilen måtte dra avgårde med uforrettet sak. 
Guttene fikk god tid til å snakke med arbeidsfolka 
og ble hele tiden informert om hvordan det gikk.  
«Transformatoren er brent opp, men vi har en 
ny på verkstedet, så om en times tid skal alt 
være klart. Hils hjem og si at det skal bli lys på 
julekvelden.»
Klokka nærmet seg fire, så guttene gikk hver til sitt. 
Hjemme hos Georg hadde Jens hengt ei parafinlykt 
opp i taket i kjelleren og gjort ferdig vaskevann 
i den store stampen. Ronald var alt ferdig med 
julevasken. Johan var i gang, og fikk hjelp til ryggen 
av Jens. At Georg ble tredjemann i det samme 
vannet brydde han seg ikke noe om. På kjøkkenet lå 
juleklærne ferdige. Snart var alle i sin fine julestas.
Så kom lyset tilbake, og alt var klart til 

Dette er et utdrag fra boken Barna fra Høgda, 
skrevet av Ivar Klevmo. Han er utdannet lærer 
og er tidligere øvingsskolerektor ved Høyskolen 
i Østfold. Han er vokst opp på Høgda i Halden 
og boken handler om noen barns barndom der i 
1930-årene.  Boka er illustrert av Vidar Hansen.

JUL
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julemiddagen. Hjemmebrygget øl sto på bordet 
med mye deilig mat. Men før noen fikk begynne å 
spise, skulle juleevangeliet leses. Bestefar med sin 
tordenrøst hadde alt Bibelen på fanget. Han satt 
alltid i sin egen stol ved bordenden. «I de dager 
gikk det ut et bud fra keiser Augustus.»
Alle hørte etter. Selv om det var julekvelden og noe 
viktig ventet i bestestuen, så Georg for seg stallen 
der i Betlehem, hyrdene med sauene utenfor 
og vismennene som fulgte stjernen på vei til 
Jesusbarnet.
Det luktet så godt. Ingen kunne lage så god mat 
som mor, og aldri smakte den så godt som på 
julekvelden. Det hadde nok også litt å si at alle satt 
ved bordet rene og pene i finklærne.
På julekvelden var det ikke mangel på noe i huset. 
Det var rikelig med mat, og på bufèen sto en vase 
full med nøtter og appelsiner. Praten gikk livlig ved 
bordet. Bestefar fortalte om julekvelden da han var 
liten og bodde nede på Banken. Mor, far og fire barn 
bodde på to rom og kjøkken. Til å begynne med 
delte de også kjøkken med en annen familie.  
«Åssen gikk det når alle skulle lage julemat da?» 
Georg hadde jo samme dagen sett hvor vanskelig 
det hadde vært på Høgda da strømmen gikk. 
«Det var ikke noen strøm som kunne bli borte for 
oss, for vi hadde ingen. Moren min og den andre 
frua ble enige om når de skulle bruke komfyren. De 
var nødt til det alltid, ellers ville det bare blitt rot. 
Hver tid har sine gleder og problemer.» Bestefar 
kom alltid med så vektige ord, og når han hadde 
avsluttet sin forklaring, var det som regel ikke noe 
mer å tilføye. 
Endelig var middagen over. Nå skulle det skje som 
guttene ventet på, nemlig at mor skulle lukke opp 
døra til bestestua der juletreet og gavene var. Så var 
tiden inne. Barna stilte opp etter alder, den minste 
først. Så åpnet mor døra, og der sto juletreet med 
brennende lys. Mor hadde vært inne og tent på 
lysene og plassert ei vannbøtte ved siden av. Under 
treet lå det mange pakker, noen myke og noen 
harde. De harde pakkene var mest spennende. 
Lysene fikk brenne en liten stund mens familien 
gikk rundt treet og sang: «O, jul med din glede»,  
for da kunne han klappe i hendene og svinge seg 
rundt og bukke på refrenget. 
Det var ikke gangen rundt juletreet som guttene 
hadde sett mest fram til denne kvelden. Det var 
pakkene. Det var mor som skulle dele ut denne 
gangen. Hver gang hun ropte opp et navn, tittet de 
tre guttene nysgjerrig på henne. Alle fikk pakker. 
Johan fikk det munnspillet han hadde ønsket seg. 

Georg hadde vært med moren sin den dagen hun 
kjøpte det nede i 95-øres basaren. Samme dagen 
hadde Georg fått skjenn av en eldre mann som satt 
på torvet og solgte leketøy. Georg hadde vært så 
uheldig å komme nær en av de små bussene med 
benet sitt.
«Sett bussen tilbake!» hadde mannen ropt etter 
ham. Lite ante Georg at nettopp den bussen var 
julegaven til ham. Ronald fikk en deilig bamse. Det 
var nok den beste gaven han kunne få. 
I romhelga bestemte guttene seg for å gå julebukk. 
De syntes det var hyggelig at Ingrid og Ella også 
ville bli med. Masker måtte de lage. De fant fram 
noen gråposer, og Aslak som var flink til å tegne og 
male, fikset straks opp et ansikt og klipte ut plass 
for øyne og munn. Så var maska i orden. Noen 
gamle klær fant barna på loftet, og straks var fem 
julebukker på vei rundt omkring i nabolaget.
Det var ikke alle som ønsket å lukke opp døra for 
en slik gruppe, men da de stemte i en julesang 
akkompagnert av Georg på gitar, stanset folk opp 
for å høre. Jentene bar på store torvvesker som 
etter hvert ble tyngre og tyngre av appelsiner og 
hjemmebakte julekaker. Noen steder slapp de inn 
i stua for å se på juletreet. Et av stedene kommer 
barna aldri til å glemme. Det var en eldre mann 
som bodde alene der. Alle barna ble nødet inn for 
å se på juletreet hans. Det var vanskelig å la være å 
le, for treet var kuttet av på midten. Mannen hadde 
beholdt bare den nederste halvparten. Julebukkene 
ville gjerne vite hvorfor han hadde et sånt juletre.
«Jo, nå skal dere få høre. Nå har dere som 
julebukker sikkert sett mange juletrær i de 
forskjellige husene her på Høgda, og alle sammen 
kommer dere til å glemme. Men om dere blir 
hundre år, kommer dere aldri til å glemme mitt 
halve juletre. Som takk for at dere kom inn til meg, 
skal dere få denne posen med appelsiner.»
I det barna var på 
vei ut døra, så han 
sitt snitt til å dra 
posen med maska 
av Georg. «Tenkte 
jeg det ikke», sa 
han, «dette måtte 
være avisgutten 
vår.» Ti minutter 
senere satt fem 
barn oppe ved 
postkassene og 
koste seg med mye 
julegodter.
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GAVER TIL MENIGHETEN
Menighetens kontonummer er 1030 09 94763 og VIPPS-nummer er 123878 om du ønsker å 
gi en gave til menigheten. Du kan også gi regelmessig å få skattefradrag for gaven. Trenger du 
hjelp for å få ordnet dette kontakt Kathrine Heide på
tlf. 924 53 406, så vil hun informere og være deg behjelpelig. Pengene overføres til Halden 
Baptistmenighet. Merk eventuelt din gave med "Misjon" dersom du ønsker å gi en ekstra gave 
spesielt til dette. 

KONTAKTINFORMASJON
Menighetens kontor er betjent hver dag fra 9.00 - 15.00. Om midlertidig ingen er til stede, ring så ringer vi 
tilbake! Ta kontakt om du trenger en samtale, eventuelt en avtale om samtale.

- Menighetens telefonnummer er: 949 78 695 og e-post-adresse er: post@tabernaklet.org.

- Kjell Birger Frøyland er menighetens pastor med telefon 928 33 210 og 
e-post-adresse er: pastor@tabernaklet.org

- Viseforstander er Ola Liland med telefon 414 14 555 Hans e-post-adresse er:  ola.liland43@
gmail.com  

- Menigheten informerer gjennom Nyhetsbrevet, Halden Arbeiderblad, vår nettside www.
tabernaklet.org og på facebook. Vi har den offentlige nettsiden Tabernaklet Halden 
Baptistmenighet (facebook) og den lukkede gruppen Tabernakelfamilien vår (facebook).

- Ønsker du eller noen du kjenner Nyhetsbrevet kan de sende sitt fulle navn og e-post-adresse 
til post@tabernaklet.org. Det blir sendt ut annenhver uke.

Returadresse:
Halden Baptistmenighet: Ole Dahlsgt. 1, 1776 Halden
              Ettersendes ikke ved varig adresseforandring, men returneres med opplysnger om ny  
                adresse


