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Nytt fra trosopplæringen  
Side 18

Født på ny
Side 19

Fasteaksjonen redder liv
Side 4 og 12

God påske! 

Et annet navn på Jesus Kristus er «Løven 
av Judas stamme, Davids rotskudd». 
Han har seiret over døden. Hør Ham! 
Velkommen til kirke i påsken.  
(Foto: Katie Hughes/CC0)9
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Tid for konfirmasjon 

Nærmere 160 konfirmanter har fulgt konfirmantopplegget 
i Åsane kirke gjennom året 2017-2018. Nå er året snart 
over, og vi gleder oss stort til den store festdagen!

Vi som er med i konfirmantarbeidet håper at du har hatt et 
fint år, fått nye opplevelser og opplevd «livet» i kirken på 
en litt annen måte enn kanskje du har gjort før. Gjennom 
året har mye skjedd; undervisning, leirer på Dyrkolbotn og 
i London, show, gudstjenester og fasteaksjon. Noen har 
også vært med på nattcup i fotball og på vinterfestival på 
Voss. 

Vi håper at du vil bruke kirken din fremover også, etter at 
konfirmasjonstiden er over. Hvis du er med videre, tror vi 
at du vil få et bra fellesskap rundt deg og masse gøy! Du er 
veldig velkommen til å være med på lederkurs (Milk), 
ungdomsklubb (TGIF/TGIÅ), Sanctus (ungdomskor), 
speider eller i bibelgruppe.

Gjennom ungdomstiden vil du oppleve gode dager, med 
gode ting som skjer. Du vil nok også oppleve dager som er 
tøffe og vanskelige, med dumme ting som skjer. Da håper 
vi at du husker på at Gud er med deg. Uansett hvordan vi 
føler livet er, kan vi få stole på at Han er med. Rett og slett 
fordi han er glad i oss. Både på de dagene som er toppers, 
og de dagene som er vanskelige. 

Konfirmasjonsdagen nærmer seg med stormskritt, og i 
selve konfirmasjonsgudstjenesten vil du bli bedt for. 
Bønnen ber vi til han som sier «Jeg kaller dere venner» 
(Joh. 15). Gud vil være din venn gjennom hele ungdoms
tiden og i alt som møter deg! Det er godt å kunne stole på.

Gratulerer med dagen!
Hilsen fra alle medarbeidere i konfirmantopplegget
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29. april kl. 10.30:
Preben Andal
Joakim Nguyen Blom
Jonas Bertel Borlaug
Kristian Engevik Buhrmann
Mads Høysæther Ellingsen
Robin Vågenes Hammer
Sander Hansen
Christina Emilie Henriksen
Anders Mandelid Horn
Linn-Therese Østvik Husebø
Birgitte Johnsen
Julian Klaussen
Julie Husebø Knudsen
Emma Kyte
Edvard Litsheim
Victoria Olsen Mortensen
Eira Rasmina Janson Natås
Nora Malene Hammersland Olsen
Simen Pedersen
Erik Kvamme Solberg
Noa Flåm Svendsen
Sanne Lampe Thomassen
Henrik Aam

29. april kl. 1300:
Mathias Angeltvedt
Elise Bratli
Vegard Raaen Folkedal
Ingrid Gjerme
Lene Glomnes
Emma Knabenschuh Hoel
RandiChristine Mehus Høyekvam
Ingrid Lovise Hårklau
Irmelin Eva Hårklau
Dennis Espelid Kvamsdal
Jakob Hellevik Lie
Jennifer Sydney Celeste Mikalsen
Malin Misje
Maria Misje
Teodor Moldestad-Evensen
Mads Leander Naustdal
Kasper Bengtson Nordaas
Emma Karoline Rebnord Skår
Cassandra Madelen Stang
Ingeborg Westad Thraning
Sjur Torskangerpoll
Julie Jordal Tvedt
Kevin Andre Castexs Vik
Ida Olsen Aas

6. mai kl. 10.30:   
Gabriel Andersen
Malin Pletten Boman
Mathias Eriksen-Njøten
Ariana Eilen Fløysand
Marcus Andre Fiske

Ida Pahr Follesø
Nikolai Weber Gripsgård
Brage Helløy
Stine Hornes Herdlevær
Mariela Hagen Jetmundsen
Tobias Lerøy Kjærvik
Solveig Knarvik
Claudine Cuenta Knudsen
Tuva Kristoffersen
Thomas Lyngvær
Tuva Mæland
Kaisa Haukås Nilsen
Sarah Marie Lilleheil Robins
Nicholas Shifflette Røkenes
Oskar Emiil Simonsen
Charlotte Langhelle Sjøvangen
Susanne Filippa Skjelbred
Birk Kjær Solli
Elida Kjøpstad Sørhaug
Berit Iselin Wuttudal
Silje Øen

6. mai kl. 13.00:
Fredrik Johan Madsen Boland
Francisca Javiera Canales
Linnea Jamime Dongo
Dyveke Dæmring
Jonas Grindbakken Fredriksen
Avril Frei
Camila Kvamstø Frotjold
Erika Hermine Bjørndal Fuhr
Adrian Johannessen
Fredrik Urang Klubben
Marthe Kvingedal
Magnus Strømme Lid
Frida LidJensen
Stine LidJensen
Christine Glesnes Mørner
Amalie Victoria Fikke Nielsen
Mia Træen Raknes
Trym Bjørnson Ruud
Rikke Krohn Sagstad
Lisa Eide Salhus
Joel Lee Sletten
Kjetil Stenhjem
Marius Vedaa
Anette Hundven Walle
Emma Louise Yver
Fabian Aadland

10. mai kl. 10.30: 
Klara Thomassen Berge
Mikael Orø Brudvik
Håvard Knudsen Bysheim
Silje Marie Finstad
Benjamin Aarnes Grønner
Adrian Værøy Helleseth

Emilie Johnsen
Gabriel Kanestrøm
Erlend Nicolai Aakre Kibsgård
Kristine Landaas
Emil Vik Langeland
Joakim Flagtvedt Lein
William August Høysæter Milde
Håkon Seilen Nilsen
Miriam Vassenden Ohrvik
Tonje Rønning
Jørgen Småland Seilen
Sebastian Skulstad
Ole SkønbergJohannesen
Noah Jordal Sorø
Maria Storebø-Våge
Ina Torkildsen-Espeland
Aleksander Myklebust Torstensen
Marthe Marlen Muller Vellinga
Jonas Bjarte Vestgård

10. mai kl. 13.00:
Frederick Christiansen Apelseth
Maria Tuft Buanes
Mathilde Schei Eikestad
Martha Lone Espeseth
Markus Pallesen Farnes
Ulrik Greve
Maria Marteng Gyland
Daniel Søbstad Jacobsen
Emma Zerenne  
Blindheim Johannessen
Malene Waagenes Johannessen
Thomas Langeland
Kari Skulstad Lunde
Signe Mongstad
Bendik Muri
Jonas Mydland
Martin Mykkeltvedt
Patrick Naustdal
Ole Haaland Oma
Tuva Utle Svartveit
Karl Henrik Sylta
Sander Mongstad Ulvund
Martine Hjelle Viken
Anna Katrina Weir 
Lasse Aalén

13. mai kl. 11.00:  
Emilie Haugland
Joakim Haveland
Maya Helleland
Tobias Klepsvik
Marcus Heitmann Marthinussen
Mathilde Andersen Olsen

20. mai kl. 13.00:
Henrik Nævdal-Bjørge

Vårens konfirmanter
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Vi er nå i fastetiden, en tid av kirkeåret hvor vi skal 
rette blikket mot de rundt oss som strever med livet 
sitt. Men går ikke Jesus litt vel langt her når han sier 
at de fattige, de sultende, de som gråter er salige, 
eller lykkelige? 

   Salige er de fattige,  
             de sultende, de gråtende!

Prestens hjørne

Å være fattig, sulten eller trist er ikke akkurat det vi forbinder 
med lykke. Vi ville vel heller ha sagt at det er de uheldige, de 
som ikke har det like godt som oss, og takke Gud for at vi 
ikke er en av dem. 

Men Jesu fremste budskap var å invitere mennesker inn i en 
annen virkelighet, der våre perspektiver blir snudd på hodet, 
der den minste er størst og de siste skal bli de første. En 
virkelighet der vi kan være fattig og lykkelig. Denne virke
ligheten kaller Jesus for «Guds rike». 

Alltid når Jesus gjorde et under var det et tegn på at Guds 
rike var nær. Det største tegnet vi har fått er oppstandelsen.  
I vår virkelighet er døden det siste, det endelige, som vi alle 
kjemper mot, men som vi alle må gi tapt for en dag. I Guds 
rike er døden overvunnet. Den skal ikke være mer. Det finnes 
altså noe annet enn den lykke vi kjemper så hardt for å opp
nå. Derfor ber Jesus oss om å løfte blikket opp fra det som er 
her og nå, og se mot det han kommer med. 

Disiplene han valgte seg var i hovedsak enkle mennesker, 
rike var de ikke. Det var ikke bare behagelig for dem å følge 
Jesus, og ende verre skulle det bli. De kom til å bli forfulgt, 
kastet i fengsel og mistet livet for troen sin. Ikke akkurat det 
vi ville kalle et lykkelig liv. Men i Guds rike finnes en dypere 
lykke, en salighet som ikke er avhengig av de ytre omstendig
hetene vi er så opptatt av. Derfor sier Jesus at vi også skal 
være salige selv om vi er fattige, gråtende og opplever 
vanskeligheter for hans skyld. 

Dette er viktige ord for oss som lever i den delen av verden 
hvor de fleste er ganske godt stilt med tanke på materielle 
goder, vi som strever hele livet for å samle oss rikdom for å 
leve et lykkelig liv. Vi som setter alle krefter inn på å leve 
lykkelige liv nå når vi har sjansen. Vi som lever sånn, vi har 
allerede fått vår lønn. For vi lever uten å se frem mot det riket 
som skal komme. 

Vi tror at vi er rike, men kanskje skulle vi ha innsett hvor 
fattige vi egentlig er. For hvem er det som skal ha alt det vi 
samler opp gjennom livet, det som i bunn og grunn bare er 
støv? I et evighetsperspektiv står vi igjen med tomme hender. 
Det finnes ingen ting vi kan ta med oss når vi forlater dette 
livet. Når det kommer til det evige livet hos Gud, er vi alle 
tiggere. Vi er tomhendte og hjelpeløse. 

Det er derfor Jesus kaller oss til et helt annet liv, en annen 
virkelighet. Han ber oss legge fra oss jaget etter den flyktige 
lykke. Han utfordrer oss til å ta opp våre kors og følge ham. 

Det kan koste, men det har en helt annen utsikt enn det livet 
som er bundet til jordens støv. Det har en utsikt til det riket 
som skal komme hvor de sultne skal mettes, de som gråter 
skal le, og de som hates for Jesu skyld skal leve i trygghet hos 
ham. Den fattige skal finne sin rikdom hos Gud, en rikdom 
som varer i evighet. 

Men Guds rike er allerede midt i blant oss. Noen ganger kan vi 
se glimt av det. Det er foreløpig bare stykkevis, men i kirken, 
når vi samles om hans ord og sakramenter, er det meningen at 
dette riket skal bli virkelig. Derfor er ikke Guds menighet et 
fellesskap med krav om å være vellykket, rik og sorgløs. Det er 
heller tvert imot. I fellesskapet rundt Gud kan den fattige få 
komme og være hovedgjest. For Jesus ble fattig for vår skyld. 

Her kan den gråtende komme, for Jesus kjenner våre sorger. 
Her kan den sultne komme, for Jesus inviterer oss til bords 
for å mette oss med sitt liv i brødet og vinen. Det er gjennom 
ham at vi har fått del i saligheten, den lykke og glede bare de 
som tørster etter ham kan motta. 

AV JON ZIMMERMANN

SALIGPRISNINGENE (FRA BERGPREKENEN): «Da Jesus så 
folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene 
samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem: «Salige er de som 
er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for 
de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er 
de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. 
Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de 
rene av hjertet, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for 
de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdig
hets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min 
skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle 
vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik 
forfulgte de også profetene før dere» (Matt. 5, 112).  
(Illustrasjon: Maleri av Carl Bloch)
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I fjor falt påsken i Armenia og Georgia sammen i tid med vår egen påske.  
Tidspunktet kunne slik sett ikke bli mer perfekt for en reise til de to ortodokse landene i Kaukasus.

TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

Først litt om bakgrunnen for å reise på påsketur til Armenia 
og Georgia: For en del år siden var jeg på en konsert i Oslo og 
fikk høre den russiske pianisten Grigorij Sokolov spille seks 
armenske folkedanser arrangert for piano av en komponist 
med navnet Komitas.

Komitas var armensk munk, som i likhet med vår norske 
Lindeman reiste i eget land og fikk nedtegnet perler i landets 
folkemusikk. En statue av Armenias mest kjente komponist 
står i dag i en av hovedstaden Jerevans sentrale parker. 
Knust av tragedien til folket under perioden med folkemord 
hadde Komitas gått fra forstanden av smerte. Han døde i 
Paris, på et sanatorium, etter to tiår med vanvidd.

Etter konserten begynte jeg å sysle med tanken om å dra til 
dette landet ved Kaukasus. Men det skulle bli en annonse i 
NAF-magasinet Motor som fikk meg av gårde.

Armenia og Ararat
Det nåværende Armenia er forholdsvis lite; dets areal er 
mindre enn ti prosent av Norges areal. Som fjelland ligger 90 
prosent av landet på over 1000 meters høyde. Innbyggertallet 
er ca. tre millioner. Armenia ble selvstendig republikk i 1991, 
fritt fra Sovjetunionen. I flere tiår har det vært stridigheter 
med nabolandet Aserbajdsjan om spesielt Nagorno-
Karabakh-enklaven.

Armenia er et svært gammelt land med en lang og innfløkt 
historie. Noas ark skal ha blitt stående på Ararat-fjellet. Hoved-
staden Jerevan er blant verdens eldste byer, når vi holder oss til 
de byene som alltid har vært bebodd. Den skal ha blitt grunn-
lagt i 782 f. Kr., og ligger langs den gamle Silkeveien.

Det står strid mellom Armenia og Tyrkia når det gjelder 
bruken av Ararat-navnet. Tyrkia viser til at fjellet ligger på 
deres side av grensen, og anklager armenerne for å gjøre 
overdreven bruk av Ararat som nasjonalt symbol. Da svarer 
Armenia syrlig med at Tyrkia overdriver når de i sitt flagg 
gjør krav på månen.

I Jerevan sies boligprisene å variere etter hvor mye du kan se 
av Ararat-fjellet fra eget stuevindu. Og dagens vær bedøm-
mes gjerne etter hvor mye du kan se av fjellet. En vanlig 
morgen hilsen når folk møter hverandre på gata er: «Vi kan 
se Ararat. Det blir en fin dag».

Kampen for selvstendighet
Også Georgia fikk selvstendighet i 1991. I store deler av de to 
tiårene siden, har den tidligere Sovjet-republikken ofte fått 
overskrifter preget av ord som krig, ustabile forhold, korrup-
sjon og Stalin. Sistnevnte var født i den georgiske byen Gori, 
og her finner vi i dag verdens eneste gjenværende museum til 
hans minne. 

Påske i Kaukasus  

ARARAT-FJELLET SETT FRA JEREVAN: I Jerevan sies 
boligprisene å variere etter hvor mye du kan se av Ararat-
fjellet fra eget stuevindu. En vanlig morgenhilsen når folk 
møter hverandre på gata er: «Vi kan se Ararat.  
Det blir en fin dag». (Foto: Seouj Qurishian)



Sommeren 2008 brøt det ut krig mel-
lom Georgia og Russ land etter at 
Georgia forsøkte å gjenerobre kontrol-
len med den georgiske provinsen Sør-
Ossetia, og angrep de russisk styrte 
separatiststyrkene der. Etter en uke ble 
det under tegnet en fredsavtale, som 
fikk Russland til å trekke meste parten 
av styrkene sine tilbake.

Både armensk og georgisk er vanske-
lige språk for oss. Georgisk er ulikt de 
aller fleste andre språk, tilhører sin 
egen gamle språkgruppe, og inkluderer 
sjeldne lyder som mange besøkende 
aldri har hørt før. Språket har sitt eget 
33 bokstavs alfabet som antas å være 
basert på et slags arameisk som ble talt 
på Jesu tid.

Georgia som kristent land
Georgia var sammen med Armenia et 
av de første landene som erklærte seg 
som kristent. Det skjedde i det fjerde 

århundre. Men tross sin ortodokse 
majoritet av kristne (3,8 millioner), er 
landet stolt av å være ett av få land hvor 
kirker, moskeer, synagoger samt 
kapeller for ulike religiøse retninger 
finnes side om side.

Et trekk vi merket oss i Georgia var at 
folk flest ofte stanset opp og korset seg 
idet de gikk forbi en kirke. Og utenfor 
kirken var det gjerne tappekraner for 
hellig vann. Det er sjeldent å oppleve 
samfunn, hvor den kristne tro og 
respekt en for religion er så synlig og har 
en så sentral plass i vanlige folks liv.

Det å få være med på en påskeaften-
gudstjeneste i Jerevans største katedral 
sammen med flere tusen armenere, var 
da også noe av det sterkeste vi opp-
levde. Da får du virkelig følelsen av å 
være en del av den verdensvide kirke. 

Både i Armenia og Georgia står guds-
troen sterkt, slik den også gjør i Russ-
land og de 17 andre tidligere kommu-
nistiske østblokk-landene. En intervju-
måling i de 18 landene ga som resultat 
et gjennomsnitt på 86 prosent, som 
sier de tror på Gud. I Georgia oppgir  
99 prosent at de tror på Gud, og det 
samme gjør rundt 95 prosent i 
Armenia, Moldova, Romania og 
Bosnia. Målingen bekrefter at tiår 
preget av ateistisk propaganda og 
begrenset religionsfrihet langt fra har 
utryddet kristentroen.

I Armenia og Georgia bekjenner 89 
pro sent av befolkningen seg til den 
ortodokse kirken, mens Russland har 
71 prosent ortodokse kristne. I de orto-
dokse landene er det også sterk støtte 
til statens rolle for å utbre religion. I 
Armenia mener seks av ti at staten skal 
ha en slik aktiv rolle. Politisk hersker 
det også en utstrakt Sovjet-nostalgi i de 
tidligere sovjet-repu blikkene, bortsett 
fra i de baltiske landene. Både i 
Armenia og Moldova mener et flertall 
at det har vært skadelig for dem at 
Sovjetunionen ble oppløst.

Kirken i Armenia
Armenia er verdens eldste kristne 
nasjon, og den armensk-apostoliske 
kirken er verdens eldste nasjonalkirke. 
Omtrent ti prosent av armenerne til-
hører den armensk-katolske kirken, 
som er en av den katolske kirkens sær-
kirker. Under sitt opphold i Armenia var 
paven gjest hos katolikosen Karekin II. 
Katolikosen er den armensk-apostoliske 
kirkens overhode, og holder til i bispe-
setet Etsjmiadzin, som ligger i utkanten 
av Jerevan.

PRAKTFULLT KIRKEBYGG: 
Domen på Tbilisis hellige 
treenighets-katedral, også kjent 
som Sameba-katedralen, er 
gullbelagt. Den ble bygget i 
perioden 1995-2004, og er den 
georgiske ortodokse og aposto-
liske kirkes hovedkatedral i 
Tbilisi. (Foto: Martin Konsek)

I Georgia oppgir 99 prosent at 
de tror på Gud, og det samme 

gjør rundt 95 prosent i 
Armenia, Moldova, Romania 
og Bosnia. Målingen bekrefter 

at tiår preget av ateistisk 
propaganda og begrenset 

religionsfrihet langt fra har 
utryddet kristentroen.

PÅSKEAFTEN-GUDSTJENESTE I JEREVAN: Det å få være med på en påskeaften-
gudstjeneste i Jerevans største katedral sammen med flere tusen armenere, var noe av det 
sterkeste vi opplevde. Da får du virkelig følelsen av å være en del av den verdensvide kirke. 
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Den armenske kirken betegnes som 
apostolisk, fordi den ifølge tradisjonen 
ble etablert av to av Jesu apostler, som 
skal ha misjonert i landet: Taddeus og 
Bartolomeus. Taddeus betraktes som 
den første biskopen av Armenia fra 43 
e.Kr. til sitt martyrium i 66. Armenerne 
selv er stolte av å være den første 
nasjonen til å adoptere kristendommen 
som statsreligion. Det skjedde i året 
301 under biskop Gregor Lysbringeren 
og kong Tridat den tredje. 

Det armenske alfabetet ble så utviklet av 
munken Mesrop Masjtots i 406, og 
Bibelen ble oversatt til armensk i 434. 
Museet Matenadaran sentralt i Jerevan 
er bygget til Masjtots ære, og inne holder 
gamle og vakre dokumenter og bøker fra 
det 4. århundre. Armensk ble også 
innført som liturgisk språk istedenfor 
syrisk. Det egne skriftspråket skapte en 
kulturell blomstringstid i Armenia. 

Armenernes holocaust
Den store utvandringen av armenere 
skjedde i stor grad under folkemordet 
på armenerne under første verdenskrig. 
Da flyktet minst en halv million 
armenere fra Tyrkia. De slo seg først ned 
i nabolandene Syria, Libanon, Israel, 
Egypt, Irak, Iran og Hellas, men mange 
flyttet videre til andre verdensdeler, 
blant annet Canada, USA, Argentina, 
Frankrike, Tyskland og Australia. 

Bakteppet i Tyrkia var dette: De radikale 
ungtyrkerne hadde kommet til makten 
ved revolusjon i 1908. I årene som fulgte 
var landet preget av streiker, uro og 
oppløsningstendenser – og krig. For de 
radikale tyrkiske nasjonalistene ble de 
kristne minoritetene syndebukker, og 
særlig var armenerne utsatt. 
Ungtyrkerne så på islam som limet i 
samfunnsbyggingen.

I 1915 beordret den tyrkiske regjeringen 
armenerne til å flytte fra sine hjem og 
dra sørover til noen ørkenområder. 
Avgjørelsen var ment som en kollektiv 
straff for kontakten den tyrkiske 
regjeringen hevdet at armenerne hadde 
hatt med Russland – på det tidspunktet 
Tyrkias fiende.Tvangsforflyttingen ble 
åsted for store massakre. Hele byer ble 
nærmest utslettet. Først ble voksne 
menn og eldre gutter skilt ut og skutt. 
Kvinner, barn og eldre menn ble sendt 
ut på en lang vandring sørover. Her ble 
mange utsatt for angrep og overgrep. 
Barn ble bortført. Det er blitt anslått at 

bare én av fem overlevde marsjen. 
Totalt døde rundt én million armenere i 
skyggen av første verdenskrig, i det som 
er dagens Tyrkia.

Tyrkias ansvar for det som skjedde har 
vært omstridt. Den tyrkiske staten 
bestrider folkemordet for å skjerme 
nasjonal identitet og prestisje. 
Internasjonalt, men også blant stadig 
flere tyrkere, ansees folkemordet på 
armenerne som et ubestridt faktum. 

Minnestein i Bergen
En stor helt for armenerne i denne 
sammenhengen var Fridtjof Nansen.  
I Jerevan er det et eget museum for 
ham. Han fikk innført det såkalte 
Nansen-passet, som var et internasjo-
nalt anerkjent identitetsbevis utstedt av 
Folkeforbundet til statsløse flyktninger. 
Mange armenere fikk nyte godt av 
denne ordningen, og knapt noe folk har 
æret Nansen som armenerne.

Fra 1925 organiserte han, på oppdrag 
fra Folkeforbundet, et omfattende 
hjelpearbeid for de armenske 
flykt nin  gene. Han skrev artikler og 
bøker, holdt foredrag og fikk i gang 
innsamlingsaksjoner. Den hjelpen 
Nansen på denne måten fikk i stand, 
reddet svært mange. 

En som også er hedret på genocide-
museet i Jerevan, er den norske 
misjonæren Bodil Catharina Biørn 
(1871-1960) fra Kragerø. Hjem byen har 
reist en minnestein for henne. Hun viet 
sitt liv og arbeid til armenernes 
situasjon, og sørget for at verden fikk 
vite om det som skjedde, blant annet 
ved å ta bilder av elendig heten. Hun var 
misjonær blant armenerne i de østlige 
deler av Tyrkia, arbeidet som 

hjelpearbeider, sykepleier og jordmor, 
og var med og berget atskillige 
menneske liv.

Her i Bergen har vi et minnesmerke for 
innsatsen Nansen gjorde for armenere. 
19. april 2007 avduket Fridtjof Nansens 
sønnesønn, arkitekt Egil Nansen, en 
såkalt «khachkar», et armensk kors, 
som var en gave til Nansens hjemland 
fra armenerne.

Tyrkia benekter at det foregikk et folke-
mord; derfor har en markering av 
skjenselsgjerningene blitt en utenriks-
politisk sak i Norge. Av den grunn 
takket den gang både Bergen kommune, 
Hordaland fylkeskommune og 
Universitetet i Bergen nei til å ta imot 
monumentet. 

Til nå har nasjonalforsamlingene i 24 
land erkjent at det som skjedde mot 
armenerne var et folkemord. Saken ble 
løst etter initiativ av professor Arnljot 
Strømme Svendsen ved at Hilmar 
Reksten Allmennyttige Fond og 
Reksten samlingene på Fjøsanger i 
samarbeid med Nansen Human 
Foundation påtok seg oppgaven.

PÅ FLUKT: I 1915 beordret den tyrkiske regjeringen 
armenerne til å flytte fra sine hjem og dra sørover til 
noen ørkenområder. Bildet viser en mor som gråter 
over sitt døde barn, bare kort vei igjen til hjelp og 
trygghet i Aleppo. 

Innsamling av klær, 
sko og  senge tøy  

til Ukraina
v/Tro-Håp-Kjærlighet

Første og siste lørdag i mnd. kl. 12-14.00
v/Lærerh øyskolen på Breistein,  

Olav Bjordalsvei 43

Pakkes i sekker - kr. 50.- pr. sekk

Kontaktperson: 99 64 24 70

www.thk.no
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• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800 on.abok.www ,on.abok@tsopnegreB 3005 ,mllasggerD

128 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

v/ Johannes R. Blom

E-post: aasane-b@online.no
TERTNESVEIEN 99 (Hildes Blomster AS)

55 18 90 00 Døgnvakt

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Dåp, konfirmasjon eller bryllup? 
Vi har det du trenger for å dekke

ditt nydelige festbord!

Fjøsangerveien 207
55 31 80 01

Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter, 
løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster, bordkort m.m.

Løiten Lys Bergen

www.loiten-lys-bergen.no

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 24 08 08
www.arna-gravferdsbyraa.no 
Lakslia 13 • 5261 Indre Arna

Ragnhild Th. Kristing
Marit  I. Hope 
Torstein A. Jenssen

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 

 
• Arv/gaver • Familie • Ektepakter • Samliv  
• Kontrakter • Kjøp/salg • Trafikk- og transportrett.

15 prosent rabatt til nye klienter fra Arna, Åsane  
og Osterøy! Hjemmebesøk mulig.

Sandviksbodene 1H-Slaktehuset, 5035 Bergen • Telefon: 920 41950
E-post: bernhard.hauge@agbergen.no • www.agbergen.no 

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

-verdier for generasjoner

Akasia har lang erfaring med gravstell, og våre dyktige 
gartnere steller i dag ca. 8000 graver på 27 gravplasser  
i Bergen. Vi tilbyr et stort utvalg av stellavtaler og spesial
tilpassede avtaler etter ditt behov.

Dersom du signerer helårs stellavtale med oss for 2018,  
tilbyr vi gratis påskeliljer i år. 

Bestillingsfrist innen 15. mars. 
Pris kun kr. 1990,- 
Kontakt oss på telefon: 55 59 39 00
epost: gravstell@akasia.no
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Klubben består av 25 elever og fire lærere. Elevene engasjeres 
med jevne mellomrom til å spille i messer, gudstjenester og 
konserter. 

Navnet Ferdinand har klubben etter den tyske organisten 
Ferdinand Vogel, som arbeidet 40 år i Bergen fra midten av 
1800-tallet, og startet den første organiserte musikkunder-
visning med statsstøtte i Norge, Vogels organistskole. Ferdi-
nand Vogels bidrag har hatt stor betydning for musikklivet. 

Lærere og elever har nå samlet seg om å utgi dobbel-cden 
Colours of St. Paul, der den første platen inneholder inn-
spillinger gjort av orgelklubbens elever (den yngste er bare 
åtte år gammel), samt de to tidligere elevene Roystan James 
(studerer til daglig nanoteknologi på universitetet i Bergen) 
og Jonas Apeland, som begynte på kandidatstudiet i kirke-
musikk på Norges Musikkhøgskole i Oslo høsten 2016.

Den andre platen inneholder innspillinger av lærere og 
profesjo nelle organister: Anders Johnsson (organist i St. 
Andreas kyrka i Malmö), Mariko Takei Myksvoll (organist  
i St. Markus kirke), Harald Jakob Holtet (organist i Central-
kirken i Bergen), Sigurd Melvær Øgaard (domorganist i 
Bergen), og Amund Dahlen (kantor i St. Paul kirke). 

Musikken de spiller er av komponister som Bach, Corelli, 
Charpentier, Franck, Mendelssohn, Schubert og Sibelius, 
mens instrumentet som trakteres er Casavant op. 817-orgelet 
i St. Paul kirke i Bergen. Dette orgelet ble opprinnelig bygget 
i 1919 til kirken Saint Charles i Quebec, Canada. 

Bakgrunnen for at orgelet er flyttet til St. Paul kirke, er at 
kirken i Quebec ble stengt og menigheten lagt ned. St. Paul er 
derimot en høyst levende menighet, med medlemmer fra 
120 nasjoner, noe som også gjenspeiles i orgelskolens elever. 
Platetittelen, Colours, er derfor et uttrykk for mangfoldet 
både når det gjelder musikk, utøvere og kulturell bakgrunn.

Utdanner fremtidens organister 
Orgelklubben Ferdinand ble startet i 2004 av Amund Dahlen, som et svar på manglende rekruttering 
til kirkemusikeryrket. De siste syv årene har den vært drevet i regi av Den Katolske kirke i Bergen, 
men i samarbeid med Bergen domkirke menighet. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dobbel-cden Colours of  St. Paul er utgitt av Cantando Musikkforlag, 
og inneholder innspillinger gjort både av orgelklubbens elever, lærere 
og profesjonelle organister. 

FARGER OG MANGFOLD: Platetittelen, Colours, er et 
uttrykk for orgelklubbens mangfold både når det gjelder 
musikk, utøvere og kulturell bakgrunn. (Foto: Elias Dahlen)
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Boken gir et godt innblikk i reformasjonshistorien fra middel-
alderen og frem til i dag. Den gir oss skildringer av det 
religiøse, politiske og kulturelle livet, og hvordan tro, kultur 
og samfunn har blitt vevet sammen i menneskenes liv. 

Hva har Martin Luther hatt å si for utviklingen i Europa? 
Hvorfor fikk læren hans fotfeste, og hvordan ble den tatt 
imot? Noe er påvirket av reformasjonen, mens andre ting 
skjedde parallelt med utviklingen i samfunnet, og uavhengig 
av reformasjonen. 

Reformasjonen – en katastrofe?
Tidligere professor i historie ved Universitetet i Bergen 
(UiB), nå professor emerita Eldbjørg Haug innleder boken 
med å male et tidsbilde av hvordan livet i den katolske kirke 
artet seg før reformasjonen. 

Det handler om geistlige som beriket seg på salg av avlats-
brev, som skulle gi tilgivelse for synder og en snarvei gjen-
nom skjærsilden. Jesu frelsesbudskap var kommet mer i 
bakgrunnen. Det var dette katolikken Martin Luther ikke 
kunne akseptere, og som førte til at han slo opp de 95 tesene 
på kirkedøren i Wittenberg.

Norge hadde vært et katolsk land i omtrent 500 år da Martin 
Luther sto frem. Nordmenn var ganske fortrolige med den 

katolske lære og framtidsutsiktene for landet var positive, 
selv om vi var kommet under dansk kongestyre. 

Øystein Rian, professor i historie ved Universitetet i Oslo, 
hevder at reformasjonen var en katastrofe i norgeshistorien. 
Dette begrunner han med at «vi fikk et skifte i religions former, 
i kirkens organisasjon, i de politiske forholdene, i administra-
tive forhold og i det sosiale og kulturelle klimaet da en gammel 
norsk elite måtte vike for en ny og fremmed elite». 

Kirken i Norge var en traust og solid katolsk bondekirke som 
måtte vike for den lutherske lære, innført med kongemakt fra 
København. 

Kirkekunst og kirkegods
Henrik von Achen, professor i kunsthistorie og direktør for 
Universitetsmuseet i Bergen, gir oss et innblikk i hva som 
skjedde med kirkekunsten i alle de rikt utsmykkede kirkene 
her i landet. Etter reformasjonen ble helgenkulten avviklet,  
og dermed ble mange altre i kirkene overflødige. Helgen bilder 
skulle også ut av kirkene. Mye ble brent og kastet, noe ble solgt 
til andre kirker eller private, og noe har overlevd til i dag. 

Fra von Achen får vi historien om alterfrontalet fra Nedstryn, 
pasjonstavlen fra Volda kirke og messehagelen fra Hjørund-
fjord, alle tatt vare på i Bergen Museum. Hvor kom de fra og 
hvordan havnet de i disse kirkene, langt fra Bergen? 

I den nye boken «Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år» har historieprofessor 
Eldbjørg Haug samlet en rekke artikler om tiden som ledet opp til reformasjonen, og forholdene både i 
Norge og Europa like frem til vår tid.

TEKST: EDVIN BRATLI

Veien frem til folkekirken

AVSKJEDSMARKERING OG BOKLANSERING:  
Da professor Eldbjørg Haug gikk av med pensjon før jul, 
ble dette markert med et eget arrangement i Knut Fægris 
hus. Her benyttet hun anledningen til å lansere sin nye 
bok om reformasjonen. (Foto: Joakim Dahl Haaland)



Tor Veidling, førstearkivar i Riksarkivet, tar for seg hva som 
skjedde med kirkegodset; eiendommene som lå under den 
katolske kirke. Før reformasjonen utgjorde kirkegodset nær 
halvparten av all jordeiendom i Norge, mens krongodset var 
mindre. Ved reformasjonen la kongen beslag på det meste av 
kirkegodset. Hvilke konsekvenser fikk det, for kirken, for 
folket?

Lutherske prestefruer
Med reformasjonen ble sølibatet opphevet for prestene.  
På samme måte som prestene hadde hatt en sentral rolle i 
sam funnet, fikk også prestefruene det. Reformasjonen førte 
til forkynnelse på folks eget språk, til skolevesen og folkeopp-
lysning, der prestefruene tok aktivt del. 

Martin Luthers Katharina von Bora ble en sentral figur. Hun 
var lærd, og drev med både undervisning og samlet og brukte 
mange urter, noe hun hadde lært mens hun jobbet i apoteket 
til maleren Lucas Cranach. 

Anne-Hilde Nagel, også hun tidligere professor i historie ved 
UiB, og nå professor emerita, gir leseren et bilde av rollen 
prestefruene spilte i Tyskland i starten på reformasjonen,  
og om prestefruenes mangslungne virke i norsk kirke- og 
samfunnsliv. Prestegårdene ble viktige sentra i bygdelivet.

Hva vet vi om kvinnens plass i samfunnet etter reforma-
sjonen? Hvilke endringer måtte de gå gjennom? Hanne 
Marie Johnsen, førsteamanuensis ved Senter for kvinne- og 
kjønnsforskning ved UiB, skriver om kvinner som fikk barn 
utenfor ekteskap, om husbonden som satte barn på tjenest e-
jentene, og hvordan de stilte opp for disse. 

Hva ble akseptert av samfunnet? Hva skjedde når ekteskap 
eller andre forhold ikke lenger fungerte? Kunne man skilles? 
Barn var et viktig mål for ekteskapet, og dette påvirket 
lovgivningen.  

Var Luther antisemitt?
En annen spennende artikkel omhandler bibeloversettelser, 
skrevet av Gunnstein Akselberg, professor i nordisk historie 
ved UiB, og kjent fra NRK-programmet Lindas språksjov. 
Før reformasjonen var de bibelske tekster på latin, og 
prestene formidlet innholdet. Martin Luther fikk oversatt 
bibelen til tysk, noe som gjorde det mulig for vanlige folk å 
lese Guds ord. 

Seinere kom bibelen både på dansk, svensk, samisk og til 
slutt på norsk. Utviklingen av trykkekunsten ga også Martin 
Luther muligheter for å få trykket tekster, bøker og skrifter 
om den rette lære.

Det har vært mange diskusjoner om hvilket syn Martin 
Luther hadde på jødene. I de tidlige skriftene er han positiv 
til jødene, men han vil gjerne at de skal omvende seg. Dette 
skjer ikke, og etter noen år med frustrasjon over staheten de 
viser, fremstår han nærmest som jødehater, og vil ha dem 
bort fra Tyskland. 

Hva skjedde med de katolske prestene? Hvor kom alle de nye 
protestantiske prestene fra? Ble vi nordmenn protestanter, 
eller levde vi fortsatt som katolikker etter 1536? Gunnar 

Winsnes Knutsen, professor i tidlig moderne norsk og euro-
peisk historie ved UiB, gir gode svar på disse spørsmålene.  

Pilegrimsvandring før og nå
I 1736 feiret Danmark og Norge 200-årsjubileet for reforma-
sjonen. Men hvilken feiring var det? Christian III var konge, 
og jubelfesten ble like mye en feiring og markering av 
eneveldet og kongen. 

I kapittelet «Reformasjonsjubileum i eneveldets tegn» av 
Thomas E. D. Slettebø, førsteamanuensis i historiedidaktikk 
ved Universitetet i Tromsø, får vi en innføring i både politikk, 
kulturhistorie og religionens plass i samfunnet. Presteskapet 
hadde en viktig rolle i formidlingen. 

Boken avsluttes med historien om pilegrimsvandringene. 
Linjene trekkes fra korstogene til Jerusalem i middelalderen, 
fra pilegrimsvandringer før reformasjonen og til den renes-
sansen de har fått i vår tid. Lisbeth Mikaelsson, professor i 
religionsvitenskap ved UiB, skriver om praksisen med 
pilegrimsvandringer, en katolsk skikk, som nå ser ut til å 
blomstre opp i Norge. 

Myndighetene etablerer pilegrimsruter, og folk valfarter til 
Nidarosdomen i Trondheim. I middelalderen dro mange 
også til Selja og til Røldal. Det arbeides både sentralt og 
lokalt og ikke minst i miljøet knyttet til Nidarosdomen for 
utviklingen av pilegrimsvandring i Norge. Verken helgen-
dyrkelse eller pilegrimsreiser er lenger forbeholdt katolikker. 

Fra avlatshandel til folkekirke. Reformasjonen gjennom 
500 år. Eldbjørg Haug (redaktør) 
Spartacus forlag / Scandinavian Academic Press, 2017

Fakta

Eldbjørg Haug
• Eldjørg Haug (født 1947 i Lillestrøm) leverte hovedoppgaven 

sin i 1972, og tok doktorgrad ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet i 1996. 

• Siden september 2007 og frem til hun gikk av med pensjon i 
fjor har hun vært professor ved Institutt for arkeologi, historie, 
kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB). 

• Hun har tidligere vært ansatt ved Høgskolen i Telemark, 
Lokalhistorisk institutt, Universitetet i Oslo og i Utenriks-
departe mentet som diplomat i Tel Aviv, København og 
Lusaka.

• I sin forskning har hun brukt mye tid på dronning Margrete, 
kloster- og kirkehistorie, samt Stavangers historie.

• Haug er redaktør for den nye boken, «Fra avlatshandel til 
folkekirke. Reformasjonen gjennom 500 år», som startet som 
en idemyldring for ti år siden, og etter hvert ble til et 
samarbeid med Reformasjonsbyen Bergen 2017.

• Til tross for sin nye hverdag som professor emerita, har 
Eldbjørg Haug ingen planer om å legge forskergjerningen  
på hyllen. Hun holder nå på med et nytt prosjekt om Kalmar-
unionen, og har fått forskningsplass ved Nasjonalbiblioteket.
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Fjorårets bidrag var til stor hjelp for 
flyktninger fra Boko Haram og Kongo.
– Da vi var på flukt hadde vi ikke noe 
vann. Vi klarte til slutt å finne noe vann, 
men det var skittent, forteller Kany.
Hun pleide å ha et helt normalt 

tenårings  liv hjemme i Kongo. Gikk på 
skolen, hadde et trygt liv med familien 
og sang i kor i den lokale kirken. Nå bor 
hun og familien i et telt i en flyktningleir. 
De er noen av over seks millioner 
kongolesere som i dag er på flukt.

På flukt uten mat og vann
Kany og familien flyktet fra en krig som 
blusset opp i Kasai, der de bodde, og 
familien måtte legge ut på en flukt som 
har satt spor i 14-åringen.
– Vi våknet av at det var skyting i byen, 
og vi la på sprang med en gang. Vi rakk 
ikke å ta med oss noe. Vi var på flukt i 
flere dager, og måtte gå langt uten 
verken mat eller drikke, sier Kany, som 
savner vennene og hjemmet sitt i 
Kongo.

Heldigvis kom hun og familien seg 
trygt over til nabolandet Angola, der de 
nå har slått seg ned i påvente av at 
krigen hjemme skal ta slutt. Nå har 
Kany tilgang til rent vann bare ett 
minutt fra teltet hvor hun bor.

Når det haster å hjelpe
Det er Kirkens Nødhjelp som leverer 
vann, toaletter, hygieneartikler og 
tømmer søppel i leiren der Kany bor. 
Det er et arbeid som organisasjonen 
kan gjøre på grunn av støtten fra 
norske givere som tidligere har gitt 
penger gjennom Fasteaksjonen.

– Pengene vi får inn gjennom Faste-
aksjonen gir oss en økonomisk muskel 
som gjør det mulig for oss å reagere 
raskt når en krise oppstår, slik vi gjorde 
i Angola da flyktninger kom over 
grensen fra Kongo. Da kunne vi komme 
fort i gang med midlene fra våre norske 
givere, mens vi ventet på mer støtte fra 
andre givere, slik som FN. Støtten fra 
det norske folk gjør at vi kan handle 
raskt og redde flere liv, sier general-
sekretær i Kirkens Nødhjelp, Anne-
Marie Helland.

Aksjonen blir i år arrangert for 51. 
gang, og frivillige over hele landet 
samler inn penger ved å gå med bøsser 
eller arrangere ulike tilstelninger. 
Pengene går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden.

Mer informasjon: fasteaksjonen.no

Livreddende vann  
Rent vann, solide doer og god hygiene til flyktninger er stikkordene når årets konfirmanter 
samler inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, som i år holdes i tidsrommet 18.-20. mars. 

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

RENT VANN: Nå har Kany tilgang til rent vann bare ett 
minutt fra teltet hvor hun bor, takket være norske givere.
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Bladet du nå holder i er et resultat av 
innsatsen fra mange frivillige fingre. 
Likevel er det en del kostnader med 
produksjonen av hvert blad. 

Stor takk til alle dere som har bidratt 
økonomisk til bladet, dette er med på 
å gjøre det mulig å utgi bladet. 

Dersom du ønsker å støtte oss, kan 
du sette inn et beløp på vår bank-
konto 5081.08.55409. Adressen er 

Menighetsbladene, c/o Åsane Menighet, postboks 83 Ulset, 
5873 Bergen. Det er mulig å få skattefradrag på gaver der 
totalt årsbeløp overstiger kr 500. 

På forhånd takk til de som finner anledning!

Vennlig hilsen Bjørn Otto Aarheim,
styreleder for menighetsbladene i Åsane prosti

Kjære leser!

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og 
Stjernen Åpen barnehages Facebook-side «Stjernen 
Åpen barnehage». Her finner du info om hva som skjer i 
tiden som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer 
Kate Bølstad: 55 36 22 62 / 917 24 471.  
Hjertelig velkommen! 

Babysang for de minste 
‣ Mandag og torsdag kl 12.00 
Kom og bli med på babysang i det flotte kirkerommet 
i Åsane kirke! Sammen synger vi velkjente barne-
sanger og regler. Sangene gjør vi levende ved hjelp 
av bevegelser og sansestimulering. 

‣ Løvegjengen (4-åringer) 
‣ Førskolegruppe 
‣ Formingsaktiviteter 

‣ Åpne familiedager 
‣ Internasjonal dag 
‣ Babymassasjekurs 

‣ Leker og materiell 
‣ Lekerom og gymrom 
‣ Snekkerbod

Aktiviteter for de større

‣ Felles samlingsstund 
‣ Karneval og julefest 
‣ Turdager/utflukter 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Påskefest 
2018 
Kirken i Bergen inviterer store og små til 
gudstjenester, konserter og kultur-
arrangementer i våre 34 kirker. Velkommen! 

Fullstendig Påskefest-program finner du på 
bergen.kirken.no 
facebook.com/paskefest
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Påsken er høytiden jeg gleder meg til hvert år. På så mange 
måter synes jeg den er bedre enn julen – på Vestlandet i 
hvert fall. Lysere tider, bedre vær, skiføre, nærmere sommer-
ferie – for ikke å snakke om det som faktisk er sentrum i 
påsken – Guds forsoning med alle mennesker gjennom  
Jesu død og oppstandelse. 

Det å feire, år på år, at dødens makt over mennesket og 
skaperverket er overvunnet, gir en dypere forståelse og får 
større betydning for meg desto eldre jeg blir. Nærmest som 
om noe så altavgjørende ikke evnes å fatte før man er 
halvveis i livet og vel så det. En forutsetning er også at man 

ønsker å fortsette og grave i påskens budskap og mysterium. 
En annen forutsetning er at man tror budskapet er av 
eksistensiell betydning. 

Kanskje det er her utfordringen til påsken, for majoriteten av 
befolkningen i vårt langstrakte land, ligger? Påskens budskap 
er for vanskelig å fatte, så folk faller av lasset og drar den 
eksistensielle betydningen med seg? Det er én påstand. En 
annen er at det kapitalistiske, sekulære samfunnet for lengst 
har overtatt definisjonsmakten for hva som er et godt liv –  
og der passer ikke kirkens lære om synd og forsoning inn. 

Påskens budskap er ikke noe som gjelder folk flest lenger.  
På samme måte som julen har den blitt nedgradert til noe 
rent materialistisk; «hva fikk du til jul og hvor skal du i 
påsken?». Hvordan har kirkens viktigste høytider blitt 
arenaer for økonomisk og sosialt press? 

Hver kristen høytid – måtte det være jul, påske, Kristi 
himmelfartsdag eller pinse – går de fleste mediehus ut i 
gaten og spør forbipasserende folk om de vet hva som 
skjedde på skjærtorsdag, eller hvorfor vi feirer pinse. De 
fleste unnskylder seg eller ler, og avslører at de ikke har 
peiling, men det er kanskje ikke så farlig, for det har sikkert 
ingen andre heller. 

I 2014 foretok InFact for VG en større og grundigere under-
søkelse der over tusen nordmenn svarte på spørsmål om 
påsken. Nesten en tredjedel visste ikke hva som skjedde 
skjærtorsdag. En fjerdedel visste ikke hva som skjedde lang-
fredag. VG brukte undersøkelsen i en sak med over skriften 
«Hvem kan redde påsken?». Det får meg til å spørre om 
kirken gjør en god nok jobb i å formidle påskens budskap slik 
at folk faktisk forstår det? Kirken er den aktøren som burde 
redde påsken – det er tross alt kirkens viktigste budskap. 

Per Arne Dahl hevder i en kommentar i Vårt Land fra 2015 at 
det i kirken er stille rundt Jesus. Få eller ingen provoseres 

AV SUSANNE FESTE INGEBRIGTSEN 

Påsken gir ti dager fri til å reise bort. Hvor man reiser er ikke så viktig – så lenge man kommer seg 
langt nok vekk til å ikke høre lyden av kirkeklokker eller en prest som snakker om noe man aldri 
helt har forstått. 

Hvordan kan kirken gjøre påsken 
relevant for folk igjen? 

Tanker om tro

PÅSKENS BUDSKAP: «Det å feire, år på år, at dødens makt over 
mennesket og skaperverket er overvunnet, gir en dypere forståelse 
og får større betydning for meg desto eldre jeg blir» skriver Susanne 
Feste Ingebrigtsen. (Foto: Cédès)

Hvordan har kirkens viktigste  
høytider blitt arenaer for økonomisk  

og sosialt press? 



En dag sukket yngstebarnet tungt og kom med følgende 
utsagn: «Mamma, jeg er så stresset, jeg har aldri tid til å 
gjøre ingenting liksom». Jeg ante ikke en gang at hun 
visste hva «stress» var. Det var en vekker. Men historien 
gjentar seg. Jeg opplever at den lille damen gjør nøyaktig 
det samme med sine barn. Det er faktisk sånn at en dag 
«fri» fra aktiviteter er en sann glede. 

Hørte i NRK om barn og «meditasjon» dvs. noe de kalte 
«mindfulness» (mental tilstedeværelse?). Det handlet  
om forsøk gjort i grunnskolen, der man regelmessig, og 
under veiledning av terapeuter, ga elevene trening i å 
ligge på gulvet og bare slappe av og la tankene flyte - og 
hvordan dette lot til å stimulere arbeids- og konsentra-
sjonsevnen resten av skoledagen. Lederen hevdet at om 
noen år kom denne formen for «mindfulness» til å gå inn 
i undervisningen på samme måte som fysisk fostring /
kroppsøving gjør det nå. Man skal jo ta vare på og utvikle 
hele mennesket..

Læreren fortalte at hun hadde vært bekymret for en av de 
små elevene som skulle gå alene hjem fra skolen. Da hun 
ga uttrykk for dette - smilte den lille «eremittgjengeren» 
tilfreds og svarte at «jeg liker å gå alene, da kan jeg gå i 
mine egne tanker». Så må man være seg bevisst at små 
mennesker også har en åndelig del som skal utvikles og at 
de også trenger fred. Det er ikke dumt å gi ungene gode 
vaner de kan ha med på livsveien, så gode frø, som må få 
tid til å spire og modnes.

Det er nettopp noe vi alle har behov for. Her er så mye 
som vil fylle tiden vår. Flimmersamfunnet, som det het 

en gang - er ikke blitt mindre påtrengende. Meditasjon 
kan være så mye; blant annet å puste rolig, og tømme 
sinnet for negative tanker. Selv tenker jeg noen ganger på 
konsert at det jeg opplever nå må være en form for 
meditasjon; jeg blir rolig og tilfreds og får energi av det. 

En misjonær fortalte om en form for meditasjon i India, 
som hun hevdet var direkte skadelig: du kunne få utlevert 
et «mantra» (et ord som skal gjentas) som i realiteten var 
en påkallelse av onde, hedenske guder. Men med Jesus 
som mantra påkaller vi Den gode. Og så nærmer vi oss 
bønnen. En stille stund, det er alt man trenger. 

AV THRUDE DEISZ

Tid til tankens bruk
Da ungene var små var det travle tilstander; de skulle aktiviseres, for «lediggang er roten til 
alt ondt». Etter skoletid var det hastige middager, lekser, flere klokkeslett, og evig transport 
i øst og vest til ørten fritidsaktiviteter: Det ble spilt og turnet og danset og «hestet» over en 
lav sko, kort sagt; vi jaget våre barn omkring. 

Meninger

EN STILLE STUND: «Stillheten har en verdi i seg selv» skriver 
fjellklatreren og friluftsliventusiasten Nils Petter Faarlund et sted. 
Han var inne på noe. (Illustrasjonsfoto: Vladimer Shioshvili)

eller begeistres av ham. Mennesker forteller at de har sans 
for kirkerommet, kirkegårdene og kirkens ritualer, men er 
mindre opptatt av Jesus som forbilde, og enda mindre 
engasjert av ham som verdens frelser. 

Kanskje er det kirken som må møte folk på deres egne 
premisser og gjøre påsken relevant igjen. Kanskje er det folk 
som må begynne å gå i kirken for å lære mer om den kristne 
tro. Selv vil jeg påstå at førstnevnte er den mest realistiske 
veien å gå. Enkel er den derimot ikke. Hvordan møte noen 

med påskens budskap på en lettfattelig og relevant måte, 
uten å unnlate å snakke om synden og lovens realitet? 

Jesus var et uhyre spennende og bemerkelsesverdig 
menneske. Kanskje nøkkelen ligger i å gjenoppdage Jesus på 
nytt for dagens samfunn? I kristologien sies det at det eneste 
vi kan vite om Gud er det som er åpenbart gjennom Jesus 
Kristus. Jesus er fremdeles den mest relevante i den kristne 
tro. Den årlige påskefeiringen gir kirker over hele landet en 
fantastisk mulighet til å proklamere dette – grip den. 
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Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

Litleåsvg. 49, 5132 Nyborg. 
Inng. C, 3. etg. (Bergen Kontorhotell)

Tlf.: 55 18 86 00 
advokat.sigrun.pedersen@hotmail.com 

Eidsvågveien 150  •  5105 Eidsvåg i Åsane  
  Tlf: 55 29 26 32  •    post@rolfsmatbu.no

w w w . r o l f s m a t b u . n o

VI LAGER MAT TIL: 
• Kon�rmasjon
• Dåp
• Runde dager 
• Kurs 
• Minnestunder

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 27 ÅRS ERFARING

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

Tlf. 55 25 10 20Tlf. 55 25 10 20

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

Mail: astri@vaardal.no
Nettside: http://www.vaardal.noTlf: 55 53 14 94

ASTRI VÅRDAL

www.janus.no

KULTURSENTER 

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

Salhusveien 55, 5131 Nyborg
Tlf. 55 53 98 40 
www.jcinterior.no

Besøk en av Norges største shop in shop

Søndag 5. august vil det gå tre veteranbåtar  
frå Bergen til Hamre kyrkje, der det blir halde 
gudsteneste. 

TEKST: EDVIN BRATLI

Kystsogevekene er ein folkefest i Bergen og Horda land, som 
varer frå 4. august til 16. september. Saman med arrange-
mentet Fjordsteam blir det laga til eit yrande liv i byen og fleire 
stader langs kysten. Det blir ei stor sam ling av veteranbåtar og 
kulturelle innslag, som strekkjer seg over fleire veker. 
Dei tre veteranbåtane som startar frå Bryggen i Bergen 5. 
august, er MS Atløy, MS Granvin og MS Vestgar. På vegen tek 
dei opp passasjerar i Breivik, Eidsvåg, Salhus, Frekhaug og 
Steinestø. På returen blir det òg kapprace inn mot Bergen med 
Hurtigruta, som vil kome inn til byen på den tida.
På Hamre blir det folkefest denne søndagen. Tre båtar ved kai, 
gudsteneste, omvising i kyrkja, kyrkjekaffi og hornmusikk 
etterpå. 
For dei som vil vere med på ein av båtane, vil det kome 
informasjon om kor ein får kjøpt billettar.  
Følg med på www.kystsogevekene.no.

Kystsogevekene kjem til kyrkjes 

Taksering av bolig og fritidseiendom, tilstand, verdi og lånetakst, 
reklamasjon og skade, taksering av tomter, innbo og løsøre.  
Deltar også på visning og overtakelse av bolig.

Jordalsveien 17A, 5105 Eidsvåg i Åsane.
Mob: 959 34 366
E-post: abatec@online.no • www.abatec.no

ABATEC TAKSERING

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Konfirmasjon  
2018

FOLKEFEST MED VETERANBÅTAR: MS Atløy, som her 
siglar inn på havna i Florø under Fjordsteam 2015, kjem til 
Bergen under Kystsogevekene. (Foto: Tore Sætre)

FORSAM
Fortrolige samtaler for deg som  
ønsker en samtalevenn.

Ring for avtale/møte
Tlf: 48596311
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Frivillighetens 
hjørne

Ønsker du å bli spurt?
I Kirketorgets andre utgave fra 2010 kunne dere lese en 
artikkel jeg hadde skrevet, med tittelen «Frivillig, jeg?». Jeg 
har tenkt på den flere ganger gjennom alle disse årene, og nå er 
det kanskje tid for å se litt på den igjen?

Av Bente Lill Madsen,
frivillighetskoordinator

For spørsmålene blir fort mange om en starter på tankerekken 
om frivillighet i menigheten. Er oppgaven klar, tydelig og 
tidsavgrenset? Finnes det skriftlige instrukser å få tak i? Får jeg 
opplæring og/eller oppfølging underveis? Og hvor lenge MÅ 
jeg være frivillig om jeg sier ja nå – resten av livet?

For å ta det siste først  Du takker IKKE ja til en «livstids»
posisjon. Det er lov å prøve noe en gang, et semester, være en 
hjelper en periode, eller prøve litt forskjellig, og så står du helt 
fritt til å ta en pause eller si takk for deg om du føler for det!

I Åsane menighet har vi alltid behov for nye øyne, nye hender, 
og ny kjærlighet. Oppgavene er mange og varierte. Noe er i 
kirken, som for eksempel kirkevert, voksenleder, teknisk stab 
eller kjøkkentjeneste. Noe er i nærmiljøet, som besøksvenn, 
andaktsholder, menighetsblad-bud eller -redaksjon. Noe kan 
du til og med gjøre hjemmefra, som å være forbeder eller 
«julemarkedprodusent». Det hele kommer an på deg, hva  
du vil eller har tid til. 

Som menighet bør vi legge til rette for at nettopp du kan få 
anledning til å uttrykke din tro ved handling uten ord! Om du 
sier ja til en oppgave i menigheten, er det en måte å bli bevart 
på som kristen. Du blir en del av et fellesskap, og du kan være 
med og ha innflytelse på det som skjer i menigheten. Da kan 
jeg til slutt bare gjenta spørsmålene fra den gang: Ønsker du  
å bli spurt? Og hvis du blir spurt, hva tenker du å svare?

Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe eller ønsker å 
melde deg som frivillig. 
Tlf.: 55362268 / mobil: 95037327 / epost: bm498@kirken.no

Kirkeskyss
Har du behov for kirkeskyss? Ta kontakt med kirkekontoret på 
telefon 55362250 for å få tilsendt en oversikt over når og hvem 
som kjører. Denne oppdateres en gang hvert halvår. Menig
heten vår har en flott gjeng med frivillige som stiller opp med 
sine private biler for å gi tilbud om skyss til kirken for kirke
gjengere. Dessverre er det få av disse som har plass til rulle
stoler i sine biler. Dette ber vi om forståelse for. 

Leie lokale i kirken?
Skal du feire stor dag/ konfirmasjon/dåp, eller kanskje du 
trenger rom til et møte? I kirken har vi ulike lokaler til disposi-
sjon. Størrelse og antall bordplasser varierer. Vi leier ut kirke-
rom/menighetssaler til konserter/andre arrangement.  
Ta kontakt på asane.menighet.bergen@kirken.no for mer info. 

Tirsdag 20. februar var det klart for et skikkelig OL-møte i Rolland 
KFUK/KFUMs speidergruppe. 

De 15 speiderne ble delt inn i fem grupper, en for hver OL-farge. 
Alle gruppene fikk hver sin fakkel, som skulle bæres med rundt i 
postløypen. Første post besto av livlinekasting. Så hadde vi en 
post med Kims lek, der de skulle huske så mange ting som mulig 
etter å ha fått studere dem i 45 sekunder. Siste post var idealtid. 
Her gjaldt det å klare en løype på lik tid to ganger.

Olympismen har flere dimensjoner. På en side er dyrkelsen av 
individets kvaliteter i kropp, vilje og sjel. En annen retning kommer 
fra mottoet «det viktigste er ikke å vinne, men å delta». Dette siste 
snakket vi litt om til slutt, at selv om alle ikke kan vinne bestandig, 
så er vi like mye verd, og Gud er glad i oss for den vi er uansett. 
Det er trygt å tenke på.

Speidernes eget mini-OL

FEM OL-FAKLER: Avslutningsvis tente speiderne fem 
fakler som symboliserte de fem OLringene, hadde bål og 
grillet pølser.

Sanctus fikk besøk

Sanctus tensing har hatt besøk av en gruppe studenter fra Ten 
Sing Norway, som er et ettårig kurs på Rønningen folkehøyskole 
utenfor Oslo i regi av KFUK-KFUM (se ronningen.fhs.no). 

Torsdag 22 februar fikk vi besøk av sju personer derfra, og de har 
hatt en rekke seminar med oss, som styrearbeid, band, felleskor, 
dans og drama. Vi er svært takknemlig for at de tok turen til oss,  
og laget en veldig inspirerende kveld.
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Siden sist har vi hatt både Lys Våkenarrangement for 
menighetens 11-åringer og tårnagenthelg for 8-åringene.

Verdens største vekkerklokke
Lørdag 20. januar tok Åsane kirke imot 22 åpne og lysvåkne 
11-åringer, klar for storinnsats for å gjøre gudstjenesten 
søndag formiddag til en festsamling. Alle bidro på ulik vis 
med sang, dans, billedfremvisning og dramatisering av 
søndagens tekst. Bedre tekst enn beretningen om Jesus som 
12åring i templet finnes vel ikke til en slik anledning. 

Og nede i Torgstuen ventet et veldekket kirkekaffebord med 
muffins, som bakegruppen stod for, og kaker fra foreldrene. 
Tid ble det til lek og moro innimellom arbeidsøktene. Kamp-
kvelden lørdag kveld tok nye høyder. Og så er det spennende 
å kravle ned i soveposen under Guds himmel (les kirketaket) 
og våkne opp til lyden av klokkeklang fra verdens største 
vekkeur søndag morgen. 

Tårnagenthelg med overraskelse
Et par uker etter var det Tårnagentbarna (8-åringer) som 
entret kirken. Nysgjerrige detektiver saumfarte hver bidige 
krok i kirkebygget. Spesielt spennende å utforske orgelet 
under Gerd Ingers kyndige ledelse. Søndag presterte drama
gruppen en prekenfremføring som mange vil huske i lang tid 
fremover. Tre brekende sauer fulgte Moses frem til den 
brennende tornebusken. Skjult bak prekestolen lød plutselig 
Guds stemme så klart og tydelig at Moses måtte sette ørken
sandalene fra seg i dyp undring og respekt for det som møtte 
ham. 

Også denne gangen bidro foreldrene med massevis av kaker 
og boller til kirkekaffen. Her ventet for øvrig en overraskelse 
til alle foreldre, besteforeldre og andre som var med: en 

diakonal oppgave, skrevet på en liten lapp, og gjemt under 
kakefatet. Kanskje noen har ringt en venn en ikke har pratet 
med på lenge eller vist en nabo en ekstra oppmerksomhet 
etter å ha vært med på denne kirkekaffen?

Påskevandring, 10årssamling og friluftsdag
Fremover blir det flere arrangementer for de minste 
kirkegjengerne. 3. april kl. 17-19, midt i beste barnekortiden, 
inviteres 5-åringer til Påskevandring. På ulike stasjoner som 
iscenesetter alle helligdagene i påskeuken får barna et møte 
med Jesus fra han rir inn i Jerusalem og til han møter Maria 
Magdalena i gravhagen påskedagsmorgen. Husk påmelding 
på menighetens hjemmeside: «Påmelding: Påskevandring».

Ellers vil alle barn født i 2008 vil få et brev i posten med 
invitasjon til å være med og lage en påskemusikal sammen 
med barnekorene, under Gerd Inger Yddals ledelse. Påskens 
drama iscenesettes i takt, tone og farge, med mulighet for å 
velge seg inn på ulike kunstnerisk-musiske verkstedgrupper. 
Resultatet får vi oppleve under barnas påskegudstjeneste 
søndag 8. april. En kan gjerne ha med seg en kompis født 
året før eller etter. Husk påmelding på menighetens hjemme-
side: «Påmelding 10årssamling 7. og 8. april».

Tirsdag 24. april blir det så Vill vakker vandring. Bli med på 
en spennende friluftsdag sammen med speiderne, der alle får 
oppleve mestring ute i naturen! Vi skal lage bål, spikke 
pinner og lage egne pinnebrød og annen mat ute. Vi skal 
undre oss over tegn og liv i naturen, og bli kjent med Post-
veien og Magnusløa-kapellet. Barn født i 2006 får invitasjon 
til dette opplegget. Også her kan en ta med seg en litt yngre 
eller eldre kompis. Meld deg på via hjemmesiden: 
«Påmelding: Vill vakker vandring»

Nytt fra trosopplæringen 

Åsane menighet organiserer bøsseinnsamling for Kirkens 
Nødhjelp tirsdag 20. mars kl. 1720. Det er bøssesentraler 
på Flaktveit skole, Haukås bedehus og i Torgstuen i Åsane 
kirke. Rundt 170 konfirmanter og foreldre pluss andre fri
villige bøssebærere vil denne tirsdagen banke på dører i 
Åsane for å samle inn penger til dette viktige arbeidet.  
Vi ber om at dere tar godt imot ungdommene og de andre 
som stiller opp for en god sak.

Vi trenger flere bøssebærere. Ta kontakt med Rita-diakon 
på aasane.menighet@bergen.kirken.no eller 55362257 om 
dette er aktuelt for deg. 
Takk til alle som bidrar og på forhånd takk for gaven! 

Årets fasteaksjon 

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN, MENIGHETSPEDAGOG

Fremover våren blir det påskevandring for 5-åringene, barnas påskegudstjeneste  
med egen musikal, og en spennende friluftsdag sammen med speiderne. 

UTFORSKET KIRKEN: Tårnagentene syntes det var spesielt 
spennende å utforske orgelet. (Foto: Claus Arne Wilhelmsen)
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I forrige nummer av Kirketorget skrev vår kjære kirketjener 
et stykke om dåpen, hvor han uttrykker glede over å være 
med når mennesker, store som små, kommer til kirken for  
å bli døpt. 

«Mysteriet som skjer gjennom ord og vann er ingen av oss  
i stand til å fatte, men i tillit til Jesu evige og guddommelige 
ord håper vi på hans evige nærvær og beskyttelse» skriver 
han. Dette er sant og visst, for som Martin Luther skriver i 
«Den lille katekisme», så gir Gud gjennom dåpen syndenes 
forlatelse, frelser fra døden og djevelen og gir evig salighet til 
alle som tror dette Guds ord og løfte.

Nå har det seg slik at siste dag på Kirkemøtet 2017 (25.-31. 
januar i Trondheim) ble det vedtatt endringer i dåpsliturgien 
fra 2011. Dermed er et vesentlig poeng i dåpen kommet i 
fokus. 

I dåpsliturgien fra 2011 sa presten følgende nådetilsagn til 
dåpskandidaten etter at dåpen var gjennomført: «Den 
allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd, gjort deg til 
sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke 
deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.» 

Men i den nye liturgien sier presten: «Den allmektige Gud 
har i dåpen gitt deg sin hellige Ånd, født deg på ny og tatt 
deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde 
til det evige liv. Fred være med deg.» Forskjellen er at 
ordene «gjort deg til sitt barn» er blitt erstattet med ordene 
«født deg på ny». 

Dette kan synes som en ubetydelig endring. Men for noen 
har det skapt forvirring. Blir vi ikke lenger Guds barn i 
dåpen, spør de. Derfor trengs det en klargjøring. De som 
reviderte dåpsliturgien, gjorde dette antakelig for å gjøre  
den mindre gjentagende og ordrik, og de tenker seg nok at  
et menneske er Guds barn allerede fra unnfangelsen av. 

Derfor fokuserer de heller på at vi i dåpen blir «født på ny». 
Denne nye fødselen er en åndelig fødsel hvor vi blir forenet 
med Gud gjennom det som skjer i dåpen, og dermed får del  
i den forsoningen mellom Gud og mennesker som Jesus 
Kristus én gang for all fullbyrdet da han døde på korset på 
Golgata og oppsto den tredje dagen.

Vi kan gjerne si det slik at menneskeheten ved syndefallet – 
konferer historien om Edens hage – falt ut av det barnekåret 
vi var tiltenkt hos Gud. «Guds rettferdighet gis ved troen på 
Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for 
alle har syndet og mangler Guds herlighet», skriver Paulus 

(Rom. 3, 22-23). Vi trenger alle å bli døpt for å komme 
tilbake til barnekåret hos Gud. 

«For den som tror og blir døpt skal bli frelst» skriver 
evangelie forfatteren Markus. Så kan vi da være trygge på at 
dåpen bekrefter at vi er Guds barn, og at det har skjedd en ny 
åndelig fødsel. At dette også gjelder for små barn, er sikkert, 
for tro er på ingen måte en intellektuell øvelse som er avhengig 
av vår forstand. Nei, dåpen er en hellig handling, et mysterium 
som ingen av oss er i stand til å fatte, slik kirketjeneren vår så 
tydelig presiserte i forrige nummer av Kirketorget.

Leie lokale i kirken? 

• Dåpsliturgien beskriver dåpen som en gave, der vi blir medlem 
av kirken og en del av det verdensvide kristne 
trossfellesskapet.

• Ved dåpen leses Jesu ord og befaling om den hellige dåp 
(Matt. 28, 18-20). Vi får del i Jesu seier over døden, som gir oss 
håp og tilgivelse. 

• At vi døper små barn, framhever at det er Gud som tar i mot 
oss, før vi har gjort noe for ham. På samme måte som natt-
verden har Gud gitt oss dåpen som en konkret handling, som 
gjør det enkelt for oss å ta i mot det han vil gi.

• Selv om små barn ikke kan utrykke noen tro, henger tro og dåp 
sammen. Det vi får i dåpen, lever videre gjennom troen. Derfor 
driver kirken med trosopplæring.

Dåpen - en gave

Dåpen er en hellig handling, et mysterium som ingen av oss er i stand til å fatte.

Tanker om tro

Noen flere betraktninger rundt dåpens mysterium 

AV TOR D HANSON

FØDT PÅ NY: «Vi trenger alle å bli døpt for å komme tilbake til 
barnekåret hos Gud» skriver Tor D Hanson. (Foto: Sjømannskirken)

Fakta

K I R K E T O R G E T  2 - 2 0 1 8 1 9



INFORMASJON

25. mars Palmesøndag 
Matt. 26,6-13 - Rikt salvet til dødsferden
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/kap. Jon 
Zimmermann og organist Irina Blankova. Dåp.

29. mars - Skjærtorsdag 
Luk 22,14-23 - Kjærlighetens offermåltid
Ulset sykehjem kl. 11.30 Gudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann og kantor Knut Nyborg. Nattverd.
Midtbygda sykehjem kl. 16.30 Gudstjeneste 
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd.
Åsane  kirke kl. 18.00 Kveldsmesse v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd.

30. mars - Langfredag 
Joh. 18,1-19,42 - Jesus lider i vårt sted
Åsane gamle kirke kl. 11.00 
Pasjonsgudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand 
Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal.

1. april Påskedag 
Matt. 28,1-10 - Engler forkynner Jesus oppstått
Åsane kirke kl. 11.00 Høytidsmesse v/prost 
Øystein Skauge, spr. Arne Mulen og kantor Gerd Inger 
Yddal. Nattverd.

2. april - 2. påskedag 
Luk 24,36-45 - Disiplene møter den Oppstandne
Åsane  kirke  kl. 20.00  Lovsangsgudstjeneste 
v/ spr. Arne Mulen og organist Irina Blankova. Nattverd.

8. april - 2. s. i påsketid 
Joh. 21,15-19 - Hyrden kaller også Peter
Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann, Li Barnegospel, Spiren, Magnificat og 
kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd. Kirkekaffe.

15. april - 3. s. i påsketid 
Joh. 10,1-10 - Jesus er vår rette hyrde
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og kantor Ines Maidre-Aarvik. Dåp. 
Søndagsskole.

22. april - 4. s. i påsketid 
Joh. 13, 30-35 - Kjærlighet er disippelmerket
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og organist Irina Blankova. Dåp 
og nattverd.
Haukås/NLA kl. 11.00 Samtalegudstjeneste med 

konfirmanter v/spr. Arne Mulen og Susanne Ingebrigtsen. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

29. april - 5. s. i påsketid 
Luk 13,18-21 - Guds Rikes vekstpotensial
Åsane kirke kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann, Cantus Sororum  og kantor 
Gerd Inger Yddal.
Åsane kirke kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann, Cantus Sororum og kantor 
Gerd Inger Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  
v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Ines Maidre-
Aarvik. Dåp. 

6. mai - 6. s. i påsketid
Matt. 7,7-12 - Bønn til Far i himmelen
Åsane kirke kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Martin Aalen Hunsager, prestevikar Håkon 
Kinsarvik og kantor Gerd Inger Yddal.
Åsane kirke kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Martin Aalen Hunsager, prestevikar Håkon 
Kinsarvik og kantor Gerd Inger Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/
kap. Jon Zimmermann og kantor Ines Maidre-Aarvik. Dåp.

10. mai - Kristi Himmelfart
Luk 24,46-53 - Jesus opphøyes til himmelen
Åsane kirke kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/spr. Arne Mulen, Haukås Ungdomskor og kantor Gerd 
Inger Yddal.
Åsane kirke kl. 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/spr. Arne Mulen, Sanctus og organist Lenamaria 
Gravdal.
Ulset sykehjem kl. 11.30 Gudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann og kantor Knut Nyborg.  Nattverd.
Midtbygda sykehjem kl. 16.30 Gudstjeneste 
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd.

13. mai - Søndag før pinse 
Joh. 3,16-21 - Guds Sønn fremkaller et skille i verden
Åsane kirke kl. 13.00 Tilrettelagt 
konfirmasjonsgudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand 
Rasmussen og kantor Irina Blankova, samt Prima Vista, 
dir. Lenamaria Gravdal. Nattverd.

17. mai (torsdag) - Grunnlovsdag
Matt 22,17-22 - Statens krav – og Guds

Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudsteneste  
v/spr. Arne Mulen og organist Irina Blankova. Nynorsk 
liturgi.

20. mai - Pinsedag 
Joh.14,15 21 - Kristi løfte om å gi Ånden
Åsane kirke kl. 11.00 Høytidsmesse v/kap. 
Martin Aalen Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. 
Nattverd. 

21. mai - 2. pinsedag 
Joh. 6,44-47 - Nytt liv fra Far i Jesus
Rimmaskaret kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste  
v/kap. Jon Zimmermann (felles med Salhus menighet). 
Vandring fra Mellingen kl. 11.00.

27. mai - Treenighetssøndag 
Luk 10,21-24 - Sønnen er veien til Faderen
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/prestevikar 
Håkon Kinsarvik og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd. 
Søndagsskole.
Almås kl. 12.00 Friluftsgudstjeneste v/spr. Arne 
Mulen.
Åsane kirke kl. 19.00 Konsert med Prima Vista, 
dir. organist Lenamaria Gravdal.

29. mai (tirsdag) 
Åsane kirke  kl. 18.00 Sommerkonsert v/Frøet, 
Spiren, Prelud og Magnificat og kantor Gerd Inger Yddal. 
Utdeling av kirkebøker.

3. juni - 2. s. i treenighetstid 
Gal. 3,23-29 - Dere er alle ett, kledd i Kristus Jesus
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Ines Maidre-Aarvik. Dåp og 
nattverd. 
Hjortland kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste v/spr. 
Arne Mulen, speidere og Flaktveit Blandakor.
Åsane kirke kl. 18.00 Konsert med Sanctus,  
dir. organist Lenamaria Gravdal.

10. juni - 3. s. i treenighetstid 
Joh. 1,35-51 - Kom og se Guds Messias!
Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager, Prima Vista og kantor Gerd Inger 
Yddal. Dåp og utdeling av kirkebøker.
Åsane kirke kl. 19.00 Konsert med Cantus 
Sororum, dir. Marit Røshol.

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER I ÅSANE MENIGHET
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SLEKTERS GANG

Døpte
1.1.2018 ÅSANE KIRKE 
LILLI ROE

14.1.2018 ÅSANE KIRKE 
HENRIK AUSTEVOLL
ALBERT ALEXANDER LIEBENBERG

28.1.2018 ÅSANE GAMLE KIRKE 
SOFIA ABRAHAMSEN HAUKANES
OLIVER MYRDAL HOVLAND
NOAH SKJELLANGER SØRLI
LINNEA MONGSTAD TEINAAS
NORAH SKOTNES THANE
LIAM RICKS WERGELAND

4.2.2018 ÅSANE KIRKE 
HERMAN STENE ECKHOLM
ALEKSANDER FJELDBERG GJERTSEN
SEBASTIAN ASPNES PEDERSEN

11.2.2018 ÅSANE GAMLE KIRKE 
HEDDA STAMNESFET ESPELID 
HEDDA JOAKIMSEN DALE
PHILLIP ANDRÉ BIRKELAND KNUTSEN
LEON MATHIASSEN-HAMBARLIEV
CASPER MIKKELSEN SKÅR
PHILIP VOGNSTØLEN

18.2.2018 ÅSANE KIRKE 
MARIUS LI BAKKE
MAGNUS LILAND MEYER
ARIA PRESTNES TVEIT

25.2.2018 ÅSANE KIRKE 
WILLIAM VEDVIK BOLLIE
KRISTIAN EMIL HOVDE KÅRSTAD
EMELY ØSTERVOLD NYHEIM
ARIANA LOUISE THILESEN

Døde
03.1.2018 ANNY HELENE EIKEFET
03.1.2018 KJELL MAGNE HAUGLAND
04.1.2018 SOLFRID CECILIE STENE
06.1.2018 ODD MONRAD HORDVIK
10.1.2018 PAUL FREDRIK KÅRE FINSAAS
12.1.2018 GUNN-MARIT ØSTERBØ
15.1.2018 RITA HANSEN
20.1.2018 SOLFRID STORØY
20.1.2018 LARS VANGDAL
21.1.2018 GEIR ANDERSEN

23.1.2018 GUNNAR JOHNSEN
26.1.2018 JARLE HAUKÅS
29.1.2018 RANNVEIG ENHUUS
29.1.2018 BODIL SKJÆRSETH
30.1.2018 LILLY KONSTANSE WATNE
01.2.2018 WILLY JOHANNESSEN
03.2.2018 ARVID AUSTRHEIM
03.2.2018 TONNY BOLSTAD
04.2.2018 KJELL ARNE MATRE
04.2.2018 KÅRE JOHAN NYHEIM
10.2.2018 LIV HUNDVEN
11.2.2018 SIGRID ASKELAND
14.2.2018 GEIR BRUDVIK
14.2.2018 ANNY IVARDA TALHAUG RASMUSSEN
15.2.2018 ASBJØRN OLAV GRINDHEIM
17.2.2018 ASLAUG KARIN MONSEN
18.2.2018 INGRID NYGAARD-STURE


