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Alltid på nett 

Heisann til deg som har vært konfirmant her i Åsane 
Menighet dette året. Jeg håper du har hatt et fint år, hvor du 
har lært en del nytt og at du har hatt gode opplevelser. 

Er det noe jeg har lært av å være sammen med dere på ulike 
samlinger og leirer, er det at det er alltid greit å vite om vi 
har nett. Mobilen MÅ ha nett, ellers får vi ikke inn hverken 
snapper eller meldinger. Får vi ikke inn snapper, er det 
direkte tragisk! Tror mange av dere er enige i at det aller 
beste hadde vært at vi aldri trengte å bekymre oss for at 
mobilen plutselig kan befinne seg i et område uten nett. 

Kontakten med Gud er heldigvis ikke avhengig av godt eller 
dårlig nett. Uansett hvor vi er, eller hvordan dagen er, så er 
Gud der. Gud er alltid tilgjengelig for våre tanker og behov. 
Håper du vil huske på det, enten dagen din er bra eller dagen 
din er dårlig; Gud er alltid tilgjengelig, og nettet er åpent! 

Tusen takk for året alle sammen, og håper vi ser deg igjen 
enten på MILK-kurs eller på andre arrangement i kirken. 
Husk at kirken vår også er DIN kirke, hvor du hører til!

På vegne av ungdomsledere og voksenledere  
i konfirmantarbeidet 
Ole Arthur

FORSIDEN: Bildet er fra Rottenmann og Wölz Tauern i de østerrikske Alpene (foto: Mayer Bruno)
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Vårens konfirmanter
5. mai kl. 10.30
Anders Lygre-Sæhle
Bethel Eyob Nebiyou
Charlotte Aas Trohaug
Eivind Olaf Knutsen
Elin Mjelstad
Elizabeth Skjoldheim
Guro Ulltang-Berge
Helena Espelid
Henrik Pallesen Larsen
Ida Kringlebotten Lundekvam
Ida Eline Vadem
Ingrid Marie Horne
Jacob Sæter Nygard-Sture
Kristian Brurås Hårvik
Maria Elisabeth Mork
Marie Gunnarsen Iversen
Marie Haugland
Markus Haugland
Markus Moldskred Skarstein
Marthe Sofie Stokkeland
Martin Book Heimvik
Sander Lode
Sondre Nguyen Blom
Thea Martine Jonassen Hopland
Tormod Brynestad Krossøy

5. mai kl. 13.00
Alfred-Leon Kwabia Egge
Andrea Hansen
Andreas Hellesø
Benjamen Samuel
Benjamin Martin Dahle
Celine Andal
Didrik Favang Jetmundsen
Emil Kvamme Igelkjøn
Emilie Venøy Rønnekleiv
Eric Dalsgård
Espen Mugobozi Pedersen
Jonas Haukås
Jonas Iversen Boge
Kathrine Sunnfjord Nilsen
Liam Martinius Høvig Ruus
Malin Eide Salhus
Marius Sunnfjord Nilsen
Markus Lien
Mathias Johannessen-Bech
Narve Sander Cuenta Knudsen
Niklas Johnsen Salbu
Ole Dahl Birkeland
Sander Flostrand Raunlid
Sarah Cathrine Heckmann Markussen
Sondre Nordal Johansen
Troy Eriksen-Ottemo
Trym Emre Horvei
Ulrik Handeland

11. mai kl. 11.00
Ahmed Ali Abdul Ameer
Anders Flo Wilhelmsen
Andreas Kristoffersen

Benjamin Hagenes
Celine Hartwall-Olsen
Christian Fotland Iversen
Eivind Steen Sund
Fredrik Nilsen Woldseth
Frida Gripsgård Hovden
Gabriel Stein
Hannah Jørgina Eikenes Kvamme
Heidi Brekke
Helene Skarsten
Henrik Agdal Flagtvedt
Isabella Tuft
Isak Haukås
Lanah Alexandra Johannessen
Linnea Sandstad Brandal
Linnea Mo Kleppe
Madelen Småland Teigland
Marthe Tuft
Martin Kjærland
Mathilde Tuft
Niklas Storvik
Niklas Andersen Wasserfall
Robbie Alver
Sarah Skiftun
Serina Dørtkas
Tobias Ingart Haugen

11. mai kl. 14.00
Amando Ball
Andreas Oskarsson Toft
Andrine Meyer Jakobsen
Celine Birkeland
Charlotte Haukås Tellevik
Damaris Fabiola Ngo Makon
Eirik Gjerde Aardal
Emma Elise Aanstad
Frida Solesnes Wollestad
Heine Storsæter Hjartholm
Helene Wiik
Ida Strand Brunvoll
Joakim Nilsen
Kristine Herdlevær
Lisa Aune Liebenberg
Malin Mesic
Matthew Bathiya Leiren
Mille Andrine Grønsdal Hansen
Nora Sætre Knudtsen
Patrick Skauge Dalland
Sofie Mikkelsen
Sofie Johanne  Gover
Sondre Gjerde Aardal
Stian Stenberg Fjellet
Stina Bekvik Sunde
Sveinar Nygård Daasvatn
Tine Titland
Tonje Ramberg Jensen
Torkil Sand Torvanger

12. mai kl. 10.30
Adrian Wallace
Andreas Økland

Benjamin Hitland
Bettina Haukås
Emilie Karna Finsås
Emma Hilland-Toft
Frida Haga Kjøraas
Giovani Dos Santos Antonio
Herman Dahle
Ingvild Jacobsen Skjælaaen
Jane Dale Bremnes
Kajsa Vik Hus
Krister El Hayek Olseth
Kristian Storheim
Kristoffer Larsen-Bratlie
Lilli Ekkjestøl Trovik
Lina Fjørstad
Malin Victoria Isaksen
Mathias Hanstveit Grepsly
Melissa Arnesen Tuv
Nicoline Pallesen Coulson
Nikolai Greve Muller
Nora Kristin Husebø
Nora Sofi Hagen Gullaksen
Pia Flåm Svendsen
Rebecka Dale
Silje Rongevær Slyngstadli
Thea Moen Flølo

12. mai kl. 13.00
Andrea Kvamme-Frigaard
Andreas Øen Vareberg
Andreas Sunnfjord Ruskedal
Caroline Torvund Andersen
Christian Tande
Eline Katrin Karlsen
Emma Nordahl Nilsen
Filip Aleksander Gaulen
Ida Mostraum
Jesper Osen Bøe
Julie Grønås Malmedal
Julie Gamlund
Lukas Bakkeli
Marie Langeland
Mathilde Wagtskjold Mikkelsen
Mathilde Kristine Neuman
Noah Bakkeli
Oscar Liland Skare
Sander Unnvik Throndsen
Sander Merkesdal
Sandrine Merethe Hagen Van de Wiel
Savanna Mary-Anne Duffy
Selina Helene Lerøen-Kråkenes
Sindre Rikstad
Vegard Årdal
William Rasmussen

19. mai 2019 kl. 11.00
Amalie Min Bakke
Andreas Pisani Thorvik
Haakan Ismail Vambheim
Kristoffer Bruvik
Sebastian Severin Valentin Kvalvågnes
Sunniva Cecilia Ødven
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Rolland KFUK-KFUM arrangerte tirsdag 19. februar et sponsorløp 
for å samle inn penger til globalaksjonen. 

Løp inn 14.382 kroner til fattige barn

Speiderne i alle land engasjerer seg for 
en mer rettferdig verden. I Norge skjer 
dette arbeidet gjennom KM-Global. 
Dette er KFUK-KFUM-speidernes og 
Norges KFUK-KFUMs internasjonale 
hjelpearbeid i 13 land, og er med på å 
hjelpe 25.000 barn til en bedre fremtid 
uten fattigdom. I år fokuserer Global-
aksjonen spesielt på ungdoms rettig-
heter og medvirkning i Sør-Sudan, 
Tanzania og Palestina. 

Rolland KFUK-KFUM arrangerte 
tirsdag 19. februar et globalløp for å 
samle inn penger til globalaksjonen. 
Løypen var lagt rundt andedammen i 
Rollandsparken. Tidligere år har vi lånt 
banen på Åstveit, men i år var arrange-
mentet flyttet «ut i naturen» så vi 
kunne kose oss med bålpanne og der-
med skape litt mer speider stemning. 

Speiderne stilte med egne utfylte 

sponsorskjema klare til å løpe. Her 
kunne sponsorene (foreldre og beste-
foreldre) betale et beløp per runde 
speideren løp eller et fast totalbeløp. 
Speiderne løp runder på vel 400 meter 
så mange ganger de hadde lyst til (eller 
orket) i løpet av 30 minutter. 

Her varierte det fra de som løp i full 
galopp til de som ruslet rundt, stoppet 
og pratet litt før de fortsatte. Totalt 15 
speidere supplert med et par ivrige 
foreldre deltok i løpet. Inkludert heia-
gjeng og en generøs arrangørstab var 
det mer enn dobbelt så mange til stede. 
Før «startskuddet» var det felles opp-
varming for deltakere og publikum 
med hopp og sprett og sang rundt 
bålpannen.

Rekorden ble på totalt 13 runder 
(Henrik, Mikkel og Johannes deler 
denne). Høyest innsamlete beløp for en 
speider var 4092 kroner. Til sammen 
fikk vi inn 14.382 kroner. Det er i tillegg 
varslet om flere innbetalinger.

Når alle var vel i mål var det saft og 
vafler rundt bålpannen. Premie til Even 
Veen Torkildsen for høyest innsamlet 
beløp (og 12 runder!) samt ekstra-
premier trukket på startnummer.

TEKST OG FOTO: ANNE MARIE FENSTAD

ROLLANDSPEIDERNES GLOBALAKSJON: Arrangementet gikk knirkefritt, alle var 
fornøyde, både deltagere, arrangørstab og en stor heiagjeng med foreldre og søsken. 

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 per halvår.
Menigheten vår har en flott gjeng med frivillige som 
stiller opp med sine private biler for å gi tilbud om 
skyss til kirken for kirkegjengere. Dessverre er det få 
av disse som har plass til rullestoler 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 disposisjon. Størrelse og antall 
bordplasser varierer. 

Vi leier ut kirkerom/menighetssaler til konserter/
andre arrangement.Ta kontakt på asane.menighet.
bergen@kirken.no for mer info. 
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Israelskveld med Ole Christian Kvarme

– Jerusalem er korsets og oppstandelsens by, allerede der  
er det både kontrast og håp, og den er fortsatt håpets og 
forsoningens by. Den er også bønnens by. Jeg vil formidle 
noen glimt av håp i dagens Jerusalem og fortelle om noe som 
skjer, men sjelden når oss gjennom mediene, sier Kvarme.

Har bodd elleve år i Israel
En kjenner gjerne Kvarme best fra hans tid som biskop i Borg 
(1998-2005) og i Oslo (2005-2017), men han er også 
utvilsomt en av vår kirkes fremste eksperter på Israel. 

Han var misjonsprest for Den Norske Israelsmisjon i 
perioden 1976-1981, med bosted i Haifa i Israel. Samtidig var 
han eksekutivsekretær for Bibelselskapet i Israel og på Vest-
bredden (for De Forente Bibelselskaper). Siden var han først 
bestyrer for Caspari Center for bibelske og jødiske studier i 
Jerusalem (1982-1986), deretter generalsekretær i Det 
Norske Bibelselskap (1986-1996). 

– De elleve årene vi bodde i Israel og jevnlig kontakt siden 
har satt et uutslettelig preg på min tro og mitt liv, forteller 
Kvarme.

– Israel er bibelsk landskap og historie og landet der Jesus 
vandret, fedrenes land for jødene og palestinernes hjem 
gjennom århundrer. Israel har gitt meg nærkontakt med vår 

kristne tros jødiske røtter og jødisk tradisjon – og med 
palestinske kristne som har tatt vare på Jesus-tradisjonen  
i landet.

Om situasjonen i dag og forsoning
Under temakvelden i Åsane kirke vil Kvarme fortelle om 
hvordan han opplever at situasjonen er i Israel i dag, om 
evangeliets løp i landet, og om forsoningsarbeidet mellom 
jøder og palestinere.

– Da vil det blant annet handle om møtet mellom jøder, 
kristne og muslimer, om palestinske kristne og fremveksten 
av menigheter med messianske jøder, sier han.

Med utgangspunkt i samtaler i Jerusalem vil han også berøre 
det vanskelige: Hvordan kan Israel som stat ivareta sin 
sikker het og jødiske identitet og utvikle sitt demokrati med 
rom for palestinere og andre folkegrupper? Og hva betyr det 
for våre holdninger i dagens konfliktsituasjon?

«Jerusalem - kontrastenes og håpets by», Torgstuen i Åsane 
kirke, onsdag 8. mai kl. 19.00. Temakvelden runder av 
vårens Rasteplass-samlinger, som er åpne for alle og gratis. 
Det blir enkel servering, og mulighet for spørsmål og sam-
tale om kveldens tema.

KOMMER TIL ÅSANE KIRKE:  
– Israel har gitt meg nærkontakt med 

vår kristne tros jødiske røtter og 
jødisk tradisjon – og med palestinske 

kristne som har tatt vare på Jesus-
tradisjonen i landet, sier Ole Christian 

Kvarme. (Foto: Oslo bispedømme)

–Jeg vil fortelle om det som skjer, men ikke når oss gjennom mediene, sier Ole Christian Kvarme,  
som i mai kommer på temakveld i Åsane kirke.

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS
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– Det har i det siste vært en heftig debatt om abort, og vi har 
et behov for å se om det var mulig å få en mer nyansert 
samtale, sa biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, til BA 15. 
februar, etter at uttalen fra de 12 biskopene ble publisert.

Under tittelen «Samtalen om abort» tar biskopene tydelig 
avstand fra kirkens tidligere holdninger, og inviterer i stedet 
til «en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om 
disse spørsmålene fremover». De viser til at kirkens tidligere 
argumentasjon «ikke la til rette for en god dialog» – og 
skriver at det nå er «på tide å skape et nytt samtaleklima». 
Her er hele uttalen: 

Kirken har lenge engasjert seg i abort som etisk, menneske-
lig og politisk utfordring. Da loven om selvbestemt abort ble 
behandlet og vedtatt på 1970-tallet, var kirken en tydelig 
motstander av de endringer som ble innført. Prester og 

andre var sterke og klare i sin kritikk av loven i den hensikt 
å verne det ufødte liv. I dag innser vi at kirkens argumenta-
sjon ikke la til rette for en god dialog. Det er på tide å skape 
et nytt samtaleklima. Det ønsker vi å medvirke til. 

Vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg den 
situasjonen som mange gravide kvinner har stått i, og har 
heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for 
kvinners erfaring og de utfordringer kvinner har opplevd. 
Tvert om har kirken som institusjon gjennom historien vist 
manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettig-
heter. Det beklager vi. Som kirke må vi forandre vår måte å 
snakke om abort på og hvordan vi ivaretar mennesker som 
er berørt.

Det er på det rene at kirkens holdning har påført alene-
mødre en krevende belastning. Tidligere kunne barn født 

Bispemøtet beklager overfor norske kvinner

«Vi erkjenner at kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i, 
og har heller ikke klart å gi troverdig uttrykk for forståelse for kvinners erfaring og de utfordringer kvinner har 
opplevd» står det i en fellesuttale fra Bispemøtet. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

FELLESUTTALE OM ABORT: Biskopene i Den norske kirke samles normalt til bispemøte tre ganger per år. 
Fellesuttalen om abort ble gitt etter Bispemøtet 11.-15. februar. (Foto: Hege Flo Øfstaas/Bispemøtet).
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utenfor ekteskap bli nektet dåp, og ugifte foreldre fikk ikke 
stå sammen ved døpefonten. 

Et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn 
enn et samfunn uten slik adgang. Det forhindrer illegale 
aborter, og fremmer helse, sikkerhet og trygghet for kvinner. 
Det blir ikke minst tydelig i et globalt perspektiv. 
Internasjonalt ser vi at kirker fortsatt er med på å legge sten 
til byrden for mange gravide kvinner i utsatte posisjoner.

I Norge har vi demokratiske prosesser for å fastsette lover, 
og norsk lov gir adgang til selvbestemt abort innenfor de 
første 12 uker av svangerskapet. Vårt fokus er ikke å reise 
spørsmål om lovens berettigelse, men et lovverk i seg selv 
løser ikke ethvert etisk dilemma. 

Fosteret er fra unnfangelsen et liv med verdi og krav på 
vern. Medisinsk teknologi gir oss nå større kunnskap, samt 
flere muligheter til å gripe inn og korrigere fosterets 
utvikling underveis. Mye av dette er et gode, men her reises 
også en rekke spørsmål som må avveies og avklares. Dette 
kan sette foreldre i en krevende situasjon. 

Det er positivt at det utføres færre aborter i Norge, og 
særlig at antall tenåringsaborter er redusert. Det er trolig 
mange grunner til dette. De rammer og støtteordninger 
som samfunnet kan tilby, bidrar vesentlig og må utvikles 
videre slik at økonomiske, praktiske og sosiale forhold ikke 
blir avgjørende i valget om å avslutte et svangerskap. Dette 
er også en utfordring for kirkens diakoni. Kirkens oppdrag 
er å fremme inkluderende fellesskap.

Fostre med utviklingsavvik og barn med annerledes 
funksjonsevne er et særlig ansvar for foreldrene og 
samfunnet. Vi vil fremholde at menneskeverdet er gitt av 
Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne. Alle mennesker 
kan leve fullverdige liv. Målet må være at ethvert barn skal 
få mulighet til å oppfylle sitt potensial, og at foreldre og 
foresatte får adekvat og tilstrekkelig hjelp og støtte. Det er 
helt nødvendig at vi som samfunn legger bedre til rette for 
disse familiene. 

Vi vil oppmuntre til en bred og saklig, fordomsfri og 
omsorgs  full samtale om disse spørsmålene fremover,  
og vil også selv forsøke å bidra til den. 

Hareides oppgjer med Trump

«Tre av fire er positive til aktiv dødshjelp. Då 
trengst KrF som ei tydeleg stemme som 
seier nei til aktiv dødshjelp og ja til aktiv 
livshjelp» sa den avtroppa KrF-leiaren i tala, 
der han understreka at KrFs sjel og identitet 
ikkje ligg i politikkens høgre- eller venstre-
side, men i kampen for menneskets 
ukrenkelege verdi, verdas fattige, familien 
og dei kristne verdiane. 

«Me er alle forma av det kristne Europa, 
uavhengig av personlig tru. Difor bør det vera 
heilt uproblematisk å henvisa til og vektleggja 
det kristne verdigrunnlaget, både i grunnlov 
og i formålsparagrafar for skule og barne
hage» sa han vidare, før han konkluderte 
med at alle nordmenn, uavhengig av trus-
retning, bør kjenna til den kristne bodskapen. 
«Dei treng ikkje tru på det, men må ha kunn-
skap om det», sa han, og hausta stor 
applaus. 

Resten av talen brukte han til å ta eit verdi-
opp gjer med Donald Trump og vår tids 
aukande høgrepopulisme. Denne delen blei 
møtt med buing og tilrop, noko Hareide 
møtte med eit tydeleg påbod om stillheit. 
Det følgjande er eit utdrag frå talen hans 
(heile talen hans er lagt ut på Oslo 
Symposiums Youtube-kanal):

«Då USAs president heldt sin tale i FN i 
haust, sa han at USA ikkje vil hjelpa nokon 
som ikkje hjelper dei. Hans bodskap var 
«America first». Min bodskap er det 
motsette. Me må ikkje bli oss sjølv nok. (...) 

Svaret ser ikkje lenger ut til å vere felles 
løysingar på felles problem, men at einkvar 
får sørgja for seg sjølv. Når eigeninteressa 
blir styrande for alle nasjonar, då taper me 
alle. Og dei som taper mest er dei som treng 
det mest. Dei fattige, dei forfulgte, dei 
sårbare, minoritetane. Det krev meir 
samarbeid, ikkje mindre. Og vår stemme må 
vere på dei fattige og skaparverkets side. 

Korleis opptrer så president Donald Trump? 
Han skjeller ut på det grovaste den demo
kratisk valgte statsministeren i Canada, 
Justin Trudeau, fordi Canada vil kome med 
mottiltak mot Trumps nye tollkrav. 
Samstundes fortel han folket i NordKorea 
kva for ein dyktig og omsorgsfull leiar dei 
har. Diktatoren som har konsentrasjons
leirar. Som svelter folket sitt og forfølgjer 
kristne. Det landet som år etter år toppar 
Åpne Dører si liste over verstingland når  
det gjeld trusfridom og menneskerettar. (...)

Lenge var det mange som meinte at Trumps 
politiske utsagn var valkampretorikk. At 
systemet rundt han ville halde han på plass. 
At han var for uvitande til å få noko gjennom. 

No ser vi at han meinar alvor. Vi må stå opp 
mot denne populismen. Vi må ta avstand frå 
Trump, som jevnt og trutt lyg, som latter leg
gjer funksjonshemma og snakkar ned latande 
om kvinner. Vi må ta avstand frå dei som 
byggjer murer i staden for bruer. Vi må 
byggja tillit og ikkje mistillit. (...) 

Vårt oppdrag er å finna krafta til å ta tak i dei 
viktigaste utfordringane i vår tid, og å stå 
opp for sanning, rettferd og fridom. Gode 
vener, vi må ikkje gløyme Jesu ord. Han sa 
det tydelegare enn nokon andre: Det dåke 
gjer mot ein av mine aller minste, det gjer 
dåke mot meg. Det er ord som forpliktar». 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Publikum svara både med applaus og buing då Knut Arild Hareide tok eit 
oppgjer med Donald Trumps populisme under årets Oslo Symposium.

MØTT MED BUING OG TILROP: «Ja, eg blei 
bua på. Men det må eg tåle når eg kjem med ein 
tydeleg bodskap på Oslo Symposium. Så må dei 
tåle å høyre sanninga om Donald Trump og 
høgre populismen» skreiv Knut Arild Hareide på 
Twitter etter talen han heldt på Oslo Symposium 
15. mars. (Skjermfoto frå Youtube).
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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

129 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

 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

 

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

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.

www.lovaasnaturstein.no

GRAVMINNER
 

BERGEN  
GRAVFERDSHJELP 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

 

 

FANA & FYLLINGSDALEN  

 
BEGRAVELSESBYRÅ 

 VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER 
FOR SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 13 40 04 

FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Konfi rmasjon
2019
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– Om ett menneske lider,  
så lider hele verden

Mohamed har hatt jobben som feltkoordinator for Kirkens 
Nødhjelp i Somalia i to perioder siden januar 2011. Han er 
utdannet innen økonomi og fotografi, og nå tar han en 
master i sikkerhet- og beredskapsledelse ved siden av jobben. 

Ikledd lilla t-skjorte og rød topplue viser han oss rundt i 
flyktningleiren Jilab i Puntland. Resultatene av vårt felles 
arbeid er synlig overalt, fra vanntårnet der det rene vannet 
pumpes opp fra bakken, gjennom rørledningene til tappe-
stasjonene rundt om i leiren, og i ringen av mødre og barn 
som får opplæring i god håndvask. 

Det er mennesker over alt, flest kvinner og barn, og 
Mohamed stopper opp, håndhilser og småprater med alle  
på somalisk, før han fortsetter omvisningen på engelsk.

Rundt 25.000 mennesker bor i denne leiren. De fleste har 
blitt fordrevet fra hjemmene sine på grunn av konflikt og 
tørke. I Somalia har det vært fire tørkeperioder på rad. 

Tørken ble så alvorlig at den tok livet av dyrene som var 
livsgrunnlaget til de fleste nomadefamiliene. 

En katastrofe kommer sjelden alene, og diarésykdommen 
kolera dukker ofte opp i områder der folk bor tett i tett i enkle 
kår, slik som her i Jilab-leiren. Rent vann, trygge sanitær-
forhold og god hygiene redder liv. 

Mohamed tar oss med til en stor gruppe kvinner og barn som 
står i ring om en hygieneinstruktør. 

– Opplæring i håndvask er en av de viktigste oppgavene som 
hygieneinstruktør, sier han.
– De fleste her er mødre, og de vet hvor livsviktig kunnskap 
om god hygiene er, både for enkeltpersoner, familier og hele 
samfunn som flyktningene i denne leiren.

Mohamed opplever hele tiden at behovene er større enn 
mulig hetene for å hjelpe, og har derfor en utfordring til 
norske menigheter:

– Konfliktene skjerpes på grunn av naturkatastrofer som 
tørke, og jeg håper vi i Kirkens Nødhjelp kan fortsette og 
helst utvide nødhjelpsinnsatsen, både her i Somalia og andre 
steder i verden, sier han.
– Jeg tenker slik, at om ett menneske lider, så lider hele 
verden.

– Rent vann er liv, sier Ahmednaji Bashir Mohamed. 27-åringen er feltkoordinator i Somalia og Kirkens 
Nødhjelps ansikt i flyktningleirene i Puntland.

HJELPER MENNESKER PÅ FLUKT: – Når folk kommer hit, finner 
de ikke noe arbeid, så de er avhengige av humanitær hjelp, sier 
Ahmednaji Bashir Mohamed.

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fakta

Norges nest største innsamlingsaksjon
• For over 50 år siden bestemte 

menighetene i Norge seg for å 
ha en årlig innsamlingsaksjon til 
Kirkens Nødhjelp sitt inter nasjo-
nale arbeid. 

• Fasteaksjonen er i dag den nest 
største innsamlings aksjonen i 
Norge – etter TV-aksjonen. 

• Aksjonen er lagt til en tid av 
kirkeåret som heter fastetiden, 
og arrangeres over hele landet 
søndag til tirsdag før palme-
søndag – som i år blir 7.-9. april.

• Fasteaksjonen er også en 
holdningsskapende kampanje 
knyttet til klimaendringene, og 
støtter kravet om at Norge må kutte 53 prosent av våre nasjonale 
klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.

• Klimaforskere fra Stockholm Environment Institute har regnet seg 
frem til dette tallet, som de anser som Norges rettferdige bidrag til 
den globale klimadugnaden.

• Du kan støtte aksjonen ved å vippse penger til 2426 – eller sende 
en sms med ordet VANN til 2426 (200 kroner). Mer informasjon: 
fasteaksjonen.no
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I noen år har Lésvos vært den mest omtalte øyen i Hellas, og 
fått mye negativ reklame. Grunnen er alle flyktningene som, 
etter en farlig ferd over havet fra Tyrkia og Syria, endte opp 
på strendene her.

Myndighetene i Hellas har ikke kunnet takle alle problemene 
dette har medført, og dessuten har det ikke vært mye hjelp å 
få fra andre europeiske land. 

Artikler om flyktningenes møte med «friheten» er lite hygge-
lig lesning. Dessverre skrives det ikke om innsatsen til de 
fastboende som har hjulpet etter beste evne. De kjenner 
nemlig problemet med å flytte fra hjemlandet.

MANGE AV ØYBOERNE VAR SELV FLYKTNINGER
Mange av øyboerne er etterkommere av de som kom hit i 
1923, da den store folkeforflytningen fant sted. Grekerne 
hadde lidd nederlag i felttoget mot Ankara i 1919-1922, og for 
å få slutt på stridighetene mellom Tyrkia og Hellas, bestemte 
fredsforhandlingene i Lausanne i 1922 at øyene i Egeerhavet 
skulle bli greske og fastlandet i Lilleasia skulle tilhøre Tyrkia. 

Religiøse kriterier ble lagt til grunn. Muslimer skulle til Lille-
asia og de greskortodokse til Hellas. Rundt to millioner 

grekere måtte derfor dra fra Lilleasia, og rundt 500.000 
muslimer den andre veien. Høykommissæren for 
flyktningene, vår landsmann Fridtjof Nansen, ledet  
arbeidet med folkeforflytningen. 

Mange av de greskortodokse i Tyrkia-området hadde ingen 
kunnskap om gresk språk og kultur, men ettersom de var av 
gresk avstamning og hadde ortodoks tro, ble de tvunget til å 
flytte, og mange av dem kom til Lésvos. De ble tatt godt imot 
av folket der, og i dag er de blant dem som på ny tar imot 
flyktninger. 

ÅPNET HOTELLET FOR FLYKTNINGER
Daphne Vlomidi, vertinne på hotellet Votsala utenfor 
Mytilini på østkysten av øyen, fikk i år en utmerkelse for sin 
hjelp til og redning av mange flyktninger som hadde nådd 

Lésvos (også kjent som Lesbos) er den tredje største øyen i Hellas, og ligger nordøst i Egeerhavet – 
bare skilt fra Tyrkia med det smale Mytilini-stredet. 

TEKST: KARI TOMASSEN • FOTO: OTTO ERSLAND

De fastboende på Lésvos har hjulpet etter  
beste evne. De kjenner nemlig problemet  

med å flytte fra hjemlandet.

Påskefeiring på barmhjertighetens øy  

SOLOPPGANG VED HOTELLET VOTSALA: 
Hotellet ligger like ved stranden, og ble i perioder 
brukt som krisesenter for båtflyktninger.
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land rett i nærheten av hotellet. Jeg har besøkt hotellet flere 
ganger, og er blitt kjent med henne. 

Hotellet ligger rett ved stranden, og vi ser over til Tyrkia når 
vi sitter i hagen. Daphne åpnet hotellet for flyktningene som 
kom i land like ved, og inviterte dem inn til mat og drikke. 
Hotellet ble i perioder også brukt som krisesenter. I juni 2014 
ble hun arrestert for å ha kjørt flyktninger fra stranden til en 
havn hvor det gikk båter til Athen. Dette var blitt forbudt av 
myndighetene. Men hennes mange protester ledet til mer 
humane regler for mottak av flyktninger.

Daphne ble hedret 18. mars 2018 av Righteous of Hospitality 
i Milano – en non-profit organisasjon som har opprettet 
hagebyen Gariwo (forkortelse for «the Gardens of the 
Righteous Worldwide»). Hvert år siden 2004 har organisa-
sjonen hedret folk som har hjulpet mennesker på flukt, 
forsvart menneskerettighetene og forhindret folkemord.

JUL OG NYTTÅR PÅ LÉSVOS
Mange nordmenn kjenner Hellas bare som et sommerferie-
sted, og ganske få vet hvordan de feirer høytider som jul og 
påske her. Hellas er et greskortodokst land, med sterke 
religiøse tradisjoner. 97 prosent av befolkningen er medlem 
av kirken, og de religiøse høytidene betyr mye. 

Julefeiringen er ikke som vi kjenner den fra Norge. Barna 
starter feiringen på julaften – gjerne om morgenen – og går 
rundt i nabolaget, og synger julesanger og mottar penger. Men 
julegavene får de på nyttårsaften. Ikke i store mengder, som 
her hos oss, men noen gaver fra familien. Og det er bare barna 
som får gaver. De fleste grekerne går i kirken, spesielt 1. jule-
dag og 1. nyttårsdag. Gudstjenestene starter gjerne tidlig om 
morgenen og varer i mange timer, og folk kommer og går. 

På nyttårsaften spiser alle «vasilopita», en formkake hvor det 
er bakt inn en lykkemynt. Den som finner den vil ha hell med 
seg hele året. Mange grekere liker også å spise ved midnatt, 
slik at «det nye året finner dem mens de nyter maten – for da 
vil de ha mat hele året».

Første nyttårsdag om morgenen går far i huset til kirken med 
et granateple. Etter at eplet er blitt velsignet, går han hjem 
med det og banker på døren slik at de må åpne for ham. 
Dermed blir han årets første gjest i huset, og han går inn og 
knuser eplet. Dette vil velsigne huset for det kommende året 
(granateple er lykkebringende i Hellas, og når noen har kjøpt 
nytt hus, kommer venner med granateplepynt).

DEN VIKTIGSTE HØYTIDEN
Det er imidlertid påsken som samler familien, og som er den 
viktigste høytiden i Hellas. Mens vi i Norge reiser hjem til jul, 
drar grekerne hjem til påske. Selve påskefeiringen starter 
skjærtorsdag, og det er mye som skjer hver dag: dramatiske 
gudstjenester, prosesjoner, pynting av egg, fyrverkeri og 
grilling av påskelam. 

På langfredag er det en prosesjon i gatene med «epitaphios» 
(Kristi båre), nydelig pyntet med blomster og hentet ut fra 
kirken, og som befolkningen følger etter med lys i hendene. 

Påskeaften er det midnattsmesse, og i seremonien slukkes 
først alle lysene i kirken, og så tar presten et lys og tenner det 
ved hjelp av en flamme som er blitt båret inn i kirken og sier: 

«Defte lavete fos» (kom og hent lyset). Denne hellige flammen 
skal ha kommet fra Jerusalem samme dag. 

Alle tenner sine egne lys fra denne flammen. Dette er en 
gledes  stund, og et enormt fyrverkeri starter samtidig som 
folk går rundt og hilser på hverandre – kjente og ukjente – og 
sier «Christos anesti» (Kristus er oppstanden) og får til svar 
«Alithos anesti» (Han har i sannhet oppstått).

Første påskedag er det tidlig messe i kirkene for å markere at 
«graven brast». Presten setter de store lysekronene i taket i 
bevegelse, mens menigheten bråker og smeller med klapp-
setene på kirkebenkene. Til slutt går presten og hjelperne 
rundt i kirken og kaster laurbærblader på menigheten. En 
veldig spesiell morgenmesse. Resten av dagen er det grilling 
av lam og mat og fest med familie og venner.

Flere i Biskopshavn menighet har vært med til Lésvos og 
feiret greskortodoks påske. Også i år blir det arrangert tur. 
I 2019 kommer den greskortodokse påsken rett etter vår 
påske. 1. påskedag er 28. april. Så her man har sjansen til 
en opplevelsesrik tur til Lésvos etter å ha feiret påsken 
hjemme.

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

PÅSKEAFTEN PÅ LÉSVOS: På midnattsmessen slukkes først alle 
lysene i kirken, og så tar presten et lys og tenner det ved hjelp av en 
flamme som er blitt båret inn i kirken og sier: «Defte lavete fos» 
(kom og hent lyset). Alle tenner så sine egne lys fra denne flammen.
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Boktipset

I fjor kom denne boka på norsk med tittelen «Boken som 
skapte din verden» (utgitt av Prokla Media). I eit føreord av 
J. Stanley Mattson, president i The C. S. Lewis Foundation, 
California, vert det hevda at Bibelen, sidan den blei sett på 
som Guds åpenbaring til menneska, la grunnlaget for eit 
overraskande humant samfunn, sjølv om det hadde sine 
manglar. 

«Det var fremfor alt en sivilisasjon der sannhet ble å betrakte 
som virkelig, der en felles lengsel etter ærbarhet satte 
standar den for menneskenes oppførsel, og der Guds 
forsoningsverk i personen Jesus Kristus tilbød en radikal og 
historisk verisiferbar forvandlende løsning på menneskers 
egoisme, fordervelse og synd» skriv Mattson. 

Forfattaren av boka var engasjert i sosialt arbeid blant fattige 
landsbybuarar i India. Han budde saman med dei og såg 
korleis dei vart haldne nede av korrupte embetsmenn, 
politikarar og omstreifande røvarbandar – som kunne ha 
gode kontaktar i embetsstanden. 

Visal Mangalwadi har studert gresk filosofi, islam og Austen 
sin visdom i hinduismen og buddhismen. Kvifor var det ikkje 
kraft i desse læresystema til å skapa gode samfunn for 
menneska, undrast han. Dei mangla sanninga. Menneskeleg 
kløkt og fornuft åleine er ikkje i stand til å vita sanninga.  
I Bibelen er sanninga openberra av Gud sjølv. Den gjev eit 
samanhangande syn på livet og verda. 

Slik har Bibelen vore ei mektig drivkraft i utviklinga av gode 
samfunn å leva i, noko som har ført til folkeopplysning, 
vitskap, teknikk; eineståande litteratur, kunst og musikk; 
helsestell, omsut for fattige, fridom og menneskeverd. Dette 
har hendt i den vestlege verda, særleg etter reformasjonen – 
då Bibelen vart tilgjengeleg for alle. Men i ei verd etter 
syndefallet har og dei beste goda vorte brukte destruktivt. 
Det er ei fallen menneskeslekt sitt vonde problem. 

Forfattaren siterar Georg Orwells essay «Notes on the way» 
(1940) på at i 200 år hadde me i Vesten sagd og sagd på den 
greina me sat på. Men då ho brotna, fall me ikkje ned i noko 
rosebed, men i ein kloakk full av piggtråd. Med det viser han 
til arbeidet med å fjerna Bibelen sin innverknad på sam-
funnet heilt frå opplysningstida på 1700-talet. 

Dei som ville (vil) ha bort Bibelen med sine bod og normer, 
lovde (lovar) fridom, men mange har sukka under den tunge 

Ein kristen indisk filosof, Visal Mangalwadi, har 
skrive ei tankevekkjande bok om boka som skapte 
den vestlege sivilisasjonen. Då er det Bibelen han 
viser til. 

TEKST: ØYVIND VEVLE

ANBEFALT 
PÅSKELESNING: 
Forfattaren viser korleis 
Bibelen har vore ei 
mektig driv kraft i 
utviklinga av gode 
samfunn å leva i.

Bibelen endra verdshistoria

Fakta
Vishal Mangalwadi
• Vishal Mangalwadi 

(1949-) er født og 
oppvokst i India, der 
han studerte filosofi. 
Han er kjent som ein 
kristen filosof, forfattar, 
førelesar og politisk 
kommentator.

• I 1976 busette han seg 
i Chhatarpur-distriktet, 
der han starta opp 
fleire kreative prosjekt 
for å hjelpe fattige på 
den indiske lands-
bygda. 

• Hans kamp mot under-
trykking og korrupsjon 
bidro til å hindra opp-
bløminga av enke -
brenning, og førte til ei politisk organisering av bønder og 
andre i det lavkastebaserte føydalsystemet. 

• Vishal har skrive 20 bøker. Christianity Today omtalar han 
som «Indias fremste kristne intellektuelle figur».

• I 2009 publiserte han den amerikanske utgåva av boka 
«Truth and Transformation», der han oppmuntrar lokale 
kyrkjer rundt om i verda til å doble opp som læringssentre, 
med tilbod om gratis internettbasert høgskuleutdanning.

• Denne visjonen er no institusjonalisert i to organisasjonar: 
CACHE (Church and Community Centered Higher 
Education) implementerar den i Afrika og andre ikkje-
vestlege nasjonar, medan Virtues Inc. implementerar 
konseptet i USA.

INDISK FILOSOF OG FORFATTAR: 
Vishal Mangalwadi er kjent som ein 
kristen filosof, forfattar, førelesar og 
politisk kommentator. (Foto: 
Capdave1/Creative Commons)
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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.  
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tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  
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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.
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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.

fridomen. Han har gått mest ut over dei veikaste, borna. Det 
er berre evangeliet som kan gje verkeleg fridom.

Det er på tide å turka støvet av Bibelen. I dei bibelske sanning-
ane er det framleis kraft til å omskapa både den einskilde og 
samfunnet. Mange hugsar kanskje forteljinga i Augustins 
«Bekjennelser» om veslebarnet sin song til kyrkjefaderen då 
han låg i hagen sin i indre strid og sjelekval: «Ta og les!»

Et påskehefte for sjelen, tanken og hjertet 
For andre året på rad utgir Vårt Land forlag påskeheftet 
Stille uke.

Måltidet står sentralt i årets utgave av Stille uke; både Jesu siste 
måltid med sine venner og det helt alminnelige måltidet vi inntar 
hver dag. 

Her kan du blant annet lese Karen Blixen-klassikeren Babettes 
gjestebud, nyskrevne tekster av Vigdis Hjorth og Birger 
Emanuelsen, prekener av Nils Terje Andersen og Silje Kvamme 
Bjørndal og intervjuer med mesterkokk Tom Victor Gausdal, eller 
synge med til Sindre Skeies spesialskrevne salme Dekk et bord.

Heftet inneholder også et intervju med den finske teologen og 
forfatteren Patrik Hagman, som blant annet sier at i et kristent 
perspektiv «lever vi i en større virkelighet, Guds virkelighet,  
som er tidløs».

Kunstnerne Håvard Vikhagen og Tone Indrebø har bidratt med 
vakre bilder. 

Mer informasjon: vlforlag.no

Tusenvis av barn i Norge opplever at  
det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med  
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr. 100)

Det er ingen 
selvfølge at 
noen ordner 
bursdagsgave



Atomkraft er en ren energikilde. Det produseres riktignok 
små mengder radioaktivt avfall, men dette tar ikke stor plass, 
og kan uten problemer lagres trygt. 

Atomkraft er heller ikke farlig sammenlignet med det meste 
annet. Det har bare vært tre ulykker i atomkraftens 70 år 
lange historie. En ulykke i USA som tok null menneskeliv, en 
i Japan (Fukushima) som tok null menneskeliv, og 
Tsjernobyl-ulykken i Ukraina der anslaget varierer, men de 
mest konservative anslagene er på 85-90 tapte menneskeliv. 

Nå er det ikke slik at jeg vil argumentere for at atomkraft er 
bedre enn alle andre former for kraftverk. Det sier seg selv at 
en helt ren og helt fornybar energikilde som vannkraft er 
bedre enn atomkraft, i alle fall om man ikke bryr seg om 

fossers estetikk. Problemet er at vi har begrenset med vann-
kraft, sammenlignet med jordens økende behov for energi, 
og utbyggingen av andre fornybare energikilder (bølgekraft, 
vindkraft og solenergi) krever tid, og vil ikke kunne erstatte 
atomkraften på kort sikt. 

Når vi møter en utfordring som er skremmende, er det ikke 
alltid at vi tenker rasjonelt og spør oss selv: hva er alterna-
tivet? Derfor ble det også en voldsom opposisjon mot atom-
kraft i etterkant av tsunamien i Japan, og Fukushima-
ulykken. I en tilstand av frykt krevde for eksempel den tyske 
befolkningen at atomkraftverkene måtte avvikles, ja, noen 
mente at de burde stenges umiddelbart. Få spurte seg om 
hva som er alternativet. 

TV-programmet Folkeopplysningen på NRK hadde i fjor høst et program om atomkraft. Der kom det frem at 
folk stort sett tror at atomkraft er både forurensende og farlig. Begge deler viser seg å ikke stemme. 

Om atomkraft  
        og Guds eksistens

Meninger

HVA ER ALTERNATIVET?: «Som med atomkraften kan det skje at vi 
glemmer å spørre «hva er alternativet?», og så kan det være at vi ender 
opp med å vrake både Gud og våre felleskap» skriver Hans-Christian 
Küspert. (Illustrasjon: Ikata kjernekraftverk i Japan ble bygget i 1971,  
og er et av verdens største)

AV HANS-CHRISTIAN KÜSPERT • KAPELLAN I ÅSANE MENIGHET



For sannheten er at alternativet på kort sikt er kullkraft. 
Kullkraft dreper planeten vår og er utvilsomt den mest klima-
fiendtlige energikilden vi har. I tillegg dreper forurensing fra 
kullkraft 22.000 mennesker bare i Europa hvert år. Hadde vi 
med andre ord være mer rasjonelle, hadde vi sagt ja til den 
atomkraften vi hadde, og hadde bygget ut flere atomkraftverk. 

Som rasjonelle vestlige mennesker som leser i Bibelen og om 
kristen historie, møter vi av og til på utfordringer. Vi opp-
lever eller leser om forferdelige ting, og spør hvordan en god 
og allmektig Gud kan tillate slik ondskap, eller om han til og 
med har skapt ondskapen. Eller vi ser på hva religion, inklu-
dert kristendommen, har gjort og gjør av alle slags misgjer-
nin ger, gjerne i Guds navn, og tenker at vi ikke kan tilhøre 
slik en korrupt og ond gruppe. 

Og som med atomkraften kan det skje at vi glemmer å spørre 
«hva er alternativet?», og så kan det være at vi ender opp 
med å vrake både Gud og våre felleskap, og sitter igjen frie og 
tilfredse. Problemet er at det gang på gang viser seg at 
alterna   tivet ikke nødvendigvis er så veldig tilfredsstillende. 

I vår frihet, rikdom og ateisme er vi mer deprimerte enn noen 
gang, vi tar våre egne liv, og vi sliter med moralsk forfall. Det 
skjer mye godt i Norge i dag, og jeg er lykkelig for å få leve i en 
opplyst og moderne tid. Men i stedet for å vrake Gud og 
kristendommen når den skaper anstøt, bør vi prøve å lære mer 
om Gud og forstå ham bedre, og jobbe med å skape gode og 
trygge kristne felleskap som vi kan være stolte av å tilhøre. 

Troen kommer neppe noensinne å bli helt enkel å forholde 
seg til, og våre felleskap og organisasjoner kommer til å være 
preget av at vi som mennesker ikke er feilfrie, men jeg er 
overbevist om at den både på kort og lang sikt er å foretrekke 
for alle alternativer. 

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. 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!

VI TRENG  
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å  
utvikle deg? Kvart år svarar vi samla  

kring 200 000 samtaler via telefon  
og internett, likevel er det ein av  

tre som ikkje får svar.

Les meir og meld di interesse på  
kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.
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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 • 28 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

Musikktipset

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

 
• 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 

GRAVSTELL
Ønsker du hjelp til å stelle graven?

Vi rydder etter vinteren, og kan plante til påske og 17.mai, 
sommer og høst, kan legge på vinterdekke og ev mosekrans.

Du kan velge noen eller alle av plantingene.
Vi sender foto til mobilen din hver gang vi har gjort noe på graven.

GRAVSTELL BERGEN DA
92083093  -  92282060

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

MAGNE FONN HAFSKOR

Brev til Bach  

«Tidenes største 
komponist» høres ikke ut 
som en floskel når du 
snakker om Johann 
Sebastian Bach. Han 
skrev svært anvendelig 
musikk som passer til de 
fleste anledninger. Det er 
likevel noe høystemt 
over den, som om den 
tilhører en høyere sfære, 
slik at når Nina Simone, 
The Beatles og utallige 

andre fletter inn et Bach-tema i musikken, får den umiddelbart  
et preg av evighet over seg.

Musikken hans er også svært slitesterk, og tåler nesten hvilken 
som helst behandling, enten den formidles via Swingle Singers 
vokalakrobatikk, Jacques Lossiers og Uri Caines svingende 
jazz, Wendy Carlos’ flerstemte Moog-innspillinger eller moderne 
tolkninger fra pianisten Víkingur Ólafsson og cellisten Peter 
Gregson. Bach slutter aldri å fascinere. 

Slik er det også for jødisk-isrelske Achinoam Nini, som enkelte 
muligens husker fra hun, sammen med arabisk-israelske Mira 
Awad, representerte Israel i Eurovision Song Contest 2009. 
Deres fredshymne There Must Be Another Way endte til slutt på 
16. plass (Norge og Alexander Rybak vant med Fairytale). 

Under kunstnernavnet Noa har hun gitt ut en rekke album 
sammen med gitaristen Gil Dor, og det er også han som 
akkompagnerer henne på det siste i rekken, med tittelen Letters 
to Bach. Dette består av 12 av Bachs instrumentalstykker, som 
Noa så har improvisert egne tekster over. Disse fremfører hun i 
en blanding av scat-synging, rap og opera – og ja, svært 
melodiøst og svingende, slik at det nesten er umulig å sitte stille 
til dem. 

Sett denne på som en avveksling fra mer eller mindre gode 
påskekrim-serier på tv – eller hvorfor ikke på skituren? Selv 
påskefjellet kler Bachs evige toner, og med Noas innfallsrike 
fremføring i ørene trenger du knapt Swix Blå for å få fremdrift  
i skiløypene. 
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Hvor mange ganger trenger vi å spørre deg?
Gjennomsnittsalderen på våre frivillige er ganske 
høy, selv om vi riktignok har en god gjeng med 
ungdommer som mer enn gjerne bidrar når de kan. 

AV FRIVILLIGHETSKOORDINATOR BENTE LILL MADSEN

De vi skulle fått med flere av, er de mellom 25 og 60 år. De 
som allerede er med nå, er småbarns- og ungdomsforeldre 
som ønsker at egne og andres barn kan få en rik oppvekst 
som del av vårt fellesskap. 

Hva om du tar med deg barnet/ungdommen og dere deler en 
oppgave eller en tjeneste sammen et semester eller et år? Hva 
om du nå starter tankeprosessen for en oppgave som du 
kunne tenke deg å gå inn i om noen år? Kan du avse noen 
timer i måneden for å bidra til fellesskapet i kirken vår, som 
medlem av et vertskapsteam i gudstjenesten? Hva med å 
stille til valg som menighetsrådsrepresentant for fire år, hvor 
du kan bli med og forme hvordan kirken vår skal være?

Vi sier aldri nei til nye frivillige. Og la meg få si at du IKKE 
svarer ja til en livstidsoppgave om du svarer ja. Det er lov å 
prøve og så ombestemme seg. 

Til slutt, la meg få tilføye: En stor takk til dem som allerede 
er aktive og er med i tjenesten. Takket være dere er 
fellesskapet vårt rikere allerede.

Frivillighetens 
hjørne

Trosopplærings-nytt 

• Til Lys Våken-helgen siste helg i januar strømmet det inn 
med 43 barn, mens Tårnagent-helgen talte 15 barn. Begge 
tiltakene munnet ut i utrolig flotte gudstjenester med 
fremvisning av flotte innslag der barna fikk vise frem hva 
de hadde jobbet med i løpet av helgen. 

• Sansesamling for ett-åringer og Krøllesamling for to-
åringer skapte mye liv og røre i vårt flotte kirkerom. Veldig 
spennende for to-åringer å være med Hans-Christian på 
leit etter Krøllelammet som hadde forvillet seg inn i den 
store prekestol sammen med Marit sau. Hun kunne breke 
så det hørtes langt ut i kirkerommet. 

• Så langt har 21 barn fått 4-årsbok. Det gjør inntrykk å se 
dem sitte fremme i korpartiet sammen med Rolf prest, 
dypt engasjert i fortelling og alt annet som foregår. 

• Tirsdag 23. april blir det Vill vakker vandring med 
12-åringer. Bli med på en spennende friluftsdag sammen 
med speideren der alle får oppleve mestring ute i naturen! 
Vi skal lage bål, spikke pinner og lage egne pinnebrød og 

grille pølser over bål. Vi skal undre oss over tegn og liv i 
naturen og bli kjent med Postveien og Magnusløa-kapellet. 
Barn født i 2007 får invitasjon til dette opplegget. En kan 
gjerne ta med seg en litt yngre eller eldre kompis. Meld deg 
på via hjemmesiden: «Påmelding: Vill vakker vandring 23. 
april».

• 27.-28. april blir det Sang, sal, scene for 10-åringer. Alle 
barn født i 2009 får brev i posten med invitasjon til å være 
med og lage en påskemusikal sammen med barnekorene 
under kantor Gerd Inger Yddals ledelse. Resultatet får vi 
oppleve under barnas påskegudstjeneste søndag 28. april. 
En kan gjerne ha med seg en kompis født året før eller 
etter. Husk påmelding på menighetens hjemmeside: 
«Påmelding 10-årssamling 27. og 28. april».

• Endelig 24. mai blir det sesongens siste TGIF-samling her  
i Åsane kirke. Alle 15-18-åringer er hjertelig velkommen.

Menighetspedagog Kristine Bech-Sørensen

Stort fremmøte på årets Lys våken-arrangement (foto: Claus Arne Wilhelmsen)
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Boktipset

En tankevekker om troen og kirken

Oskar Skarsaune har skrevet en tankevekkende bok om folkekirkens rolle i 
dagens samfunn. Med utgangspunkt i Bergprekenen spør han: Hva er egentlig 
kirken? – og gir oss følgende tese: Vi må finne svaret hos Jesus selv.

AV TOR D HANSON

Oskar Skarsaune 
er professor 
emeritus fra Det 
teologiske menig-
hets fakultetet. 
Han er spesialist 
på kirkehistorie, 
og har skrevet en 
lang rekke bøker 
både av 
akademisk og 
populærfaglig 
karakter. 

Internasjonalt er 
han mest kjent som 
spesialist på de tre 
første århundrer av 
kirkens historie. I 
2018 ga han ut en 

bok hvor han drøfter mange sider ved Den norske kirkes 
tilstand i dagens samfunn. Bokens tittel er «Etterlyst: 
bergprekenens Jesus – har folkekirken glemt ham?». 

Denne boken er en av de beste sakprosabøker jeg har lest 
på mange år. Den er virkelig tankevekkende, en skikkelig 
øyeåpner, og kan anbefales for alle som er glad i Den 
norske kirke, og kanskje engster seg noe for hvor veien 
skal gå videre både for ens egen del og for kirkens.

I bokens forord nevner Skarsaune at han aldri har kjempet 
og strevd med å formulere et bokmanus slik han har gjort 
med denne boken, og han understreker at det har vært 
mye om å gjøre for ham å få sagt det som sies i boken. 

Vi siterer fra forordet: «En stor del av den indre mot-
standen jeg har følt på, skyldes at tankene jeg bringer til 
torgs, har vært utfordrende og vanskelige for meg selv – 
for ikke å snakke om den forlegenheten jeg føler ved 
spørsmålet: Og du selv, Oskar, hva gjør du for å 
etterleve det du skriver om her?» 

Vi som lesere kan lett komme til å kjenne på den samme 
forlegenheten ved dette spørsmålet: «Hva gjør jeg for å 
etterleve det jeg tror på?»

Da Jesus forkynte gledesbudskapet om Guds kongerike, 
skildret han det som et annerledes-rike. «Den som vil bli 
stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil 
være først blant dere, skal være alles slave».  
I Berg prekenen skildrer Jesus denne måten å leve på. 
Disiplene skulle leve etter hans forbilde.

Blant de mange utfordrende tema Skarsaune berører er 
kirkens behov for å ta et oppgjør med de siste rester av 
hegemonisk tankegang om kristendommen som Statens 
religion som skulle fremmes med maktmidler. 
Oppfordringen for alle kristne er å finne tilbake til 
«nådens frigjørende evangelium».

Besøkstjenesten trenger 
frivillige besøkere!
Kan du tenke deg å være med, eller kjenner du noen 
som kunne passe som besøker?
En besøker må ha tid og lyst til å tilbringe en stund 
med et annet menneske,
og være en god lytter. Kontakt og fellesskap er det 
vesentlige.
Er du nysgjerrig på å vite mer? Ta kontakt med oss.

Kirkens Nødhjelp trenger 
bøssebærere 9. april
Bli med på Norges nest største innsamlingsaksjon  
9. april! I årets fasteaksjon støtter vi prosjekter i 
Somalia. Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir rent vann 
til over 25.000 i Puntland (Nord-Somalia). Vil du 
bidra som bøsse bærer? Ta kontakt med oss i kirken, 
eller møt opp i kirken på aksjonsdagen. Mer info 
finner du på vår hjemmeside kirken.no/asane
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Det snakket vi ikke om 
Jeg tror vi ville tjene på å være mer åpne i møtet 
med døden. Vi kan snakke ut om både frykt og tro 
med hverandre. Men vi må gjøre det i tide.

AV ROLF A. RASMUSSEN

Gjennom et etter hvert langt presteliv har jeg snakket med 
mange hundre familier som har mistet en av sine kjære. 
Noen ganger kom dødsfallet brått og brutalt, men som oftest 
har det vært en kortere eller lengre tid hvor familien har 
måttet venne seg til at det nok går mot slutten for den syke. 

De begynner ofte samtalen med å fortelle om sykdoms forløpet 
slik de har opplevd det. Mange kan fortelle om foreldre eller 
ektefeller som kjempet iherdig mot sykdommen. «Mor mistet 
aldri håpet» eller «han beholdt sitt gode humør hele tiden» er 

typiske replikker da. Hvis jeg da spør: «Snakket dere noen 
gang om at han snart skulle dø?» er svaret gjerne som over-
skriften her: «Nei, det snakket vi ikke om».

Det er lett å forstå grunnen til denne tilbakeholdenheten. Vi vil 
jo nødig plage dem som er i en så utsatt posisjon, og vi vil i 
hvert fall ikke gi dem inntrykk av at vi er i ferd med å avskrive 
dem. Å snakke om døden er dessuten vanskelig for alle. 

Tanken på egen sårbarhet, egen dødelighet, blir uvegerlig en 
understrøm i samtalens forløp, selv om det sjelden blir uttalt. 
Den syke kan på sin side kvie seg for å åpne opp for temaet. 
Det sitter langt inne å innrømme at man nok kjemper en tapt 
kamp. Så blir løsningen taushet og et modig ytre.

Legen Per Fugelli var en uredd mann, som i løpet av sitt 
yrkesliv tok opp mange ømtålige tema. Da han som pensjo-
nist fikk en kreftdiagnose, valgte han å være åpen om sin 
sykdom. Han brukte sin situasjon til å få døden frem i den 
offentlige samtale. Vi trenger å snakke om døden, mente han, 
den er en viktig del av livet. 

Mange filosofer har ment at vissheten om en fremtidig død har 
vært en viktig spore til innsats for mange kunstnere, politikere 
og vitenskapsmenn, en viktig kilde til hele vår kultur. For 
Fugelli betød ikke dødsdommen at han sluttet å leve – tvertom 
ville han bevisst bruke livet så lenge det var hans.

Vi nærmer oss påsketiden. Det er en høytid som i norske sinn 
forbindes med solskinn og fritid, enten man drar til fjells for 
å fullføre skisesongen eller drar til hytten ved sjøen for å 
begynne sommersesongen. Vår og nytt liv etter en lang vinter 
ansporer til glede og innsats. 

Vi gjenfinner en del av dette i den kristne påskens innhold. 
Nytt liv feires på påskedag med påskeegg og kanskje påske-
lam. Men påsken inneholder for den kristne også et møte 
med dødens makt. Jesus møter den ansikt til ansikt, til tross 
for at den inngir ham angst og gru. 

Slik som han er et forbilde for oss om hvordan vi skal leve 
rett, viser han oss også hvordan vi kan møte døden. Ikke uten 
frykt og beven, men likevel med et direkte blikk. 

Jeg tror vi ville tjene på å være mer åpne i møtet med døden. 
Vi kan snakke ut om både frykt og tro med hverandre. Men vi 
må gjøre det i tide. I sykdommens siste fase er det ofte 
vanskelig å få snakket om noe i det hele tatt. 

Tar vi mot til oss og innrømmer at tiden snart er ute, blir det 
lettere å få sagt de gode avskjedsordene som avrunder vårt 
forhold på jorden. Det blir kanskje også lettere å vise til et 
annet og bedre håp: at Jesus ved sin død og oppstandelse har 
åpnet en ny vei gjennom døden for alle mennesker. 

Det skjedde på denne jord, i byen Jerusalem, for rundt 1990 
år siden. Det er en del av vår felles fortid – og fremtid.

Prestens side

STOD OPP FRA DE DØDE: Ved sin død og oppstandelse har 
Jesus åpnet en ny vei gjennom døden for alle mennesker. 
(Illustrasjon: Utsnitt fra en større altertavle med scener fra Jesu liv, 
laget av Matthias Grünewald på begynnelsen av 1500-tallet)
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INFORMASJON

14. april Palmesøndag
Joh. 12,1-13 - Jesus salves til lidelsen
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikarprest 
Hans-Christian Küspert og organist Jørn Skauge. Dåp. 
18. april Skjærtorsdag  
Joh. 13,1-17 - Herren som er vasketjener
Ulset sykehjem kl. 11.30 Gudstjeneste v/ 
seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd
Midtbygda sykehjem kl. 16.45 Gudstjeneste 
v/ seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd
Åsane kirke kl. 18.00 Kveldsmesse v/spr. Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd
19. april Langfredag  
Matt.26,30-27,50 - Jesus lider i vårt sted
Åsane gamle kirke kl. 11.00 
Pasjonsgudstjeneste v/ seniorprest Rolf Armand 
Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal.
21. april PÅSKEDAG  
Joh. 20,1-10 - Disiplene finner graven tom
Åsane kirke kl. 11.00 Høytidsmesse  
v/spr. Arne Mulen, seniorprest Rolf Armand Rasmussen 
og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd.
22. april 2. Påskedag  
Joh. 20,11-18 - Maria møter den Oppstandne
Åsane kirke kl. 20.00 Musikkgudstjeneste: 
«Stabat Mater» av Pergolesi v/ spr. Arne Mulen og 
organist Jørn Skauge. Nattverd.
28. april 2. s. i påsketid  
Joh. 20,24-31 - Med Thomas fra tvil til tro
Åsane kirke kl. 11.00 Familiemesse v/ vikarprest 
Hans-Christian Küspert, Spiren og Prelud, Magnificat 
og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd. Kirkekaffe. 

Haukås /NLA kl. 11.00 Samtalegudstjeneste 
med konfirmanter v/ spr. Arne Mulen. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
5. mai 3. s. i påsketid  
Mark. 6,30-44 - Jesus metter dem som søker ham
Åsane kirke kl. 10.30 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Hans-Christian 
Küspert og organist Jørn Skauge.
Åsane kirke kl. 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ vikarprest Hans-Christian 
Küspert og organist Jørn Skauge.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  
v/ spr. Arne Mulen. Dåp. 
11. mai (lørdag) 
Åsane kirke kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ spr. Arne Mulen.  
Haukås ungdomskor, Cantus Sororum og kantor Gerd 
Inger Yddal.
Åsane kirke kl.14.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/ spr. Arne Mulen. Cantus Sororum og kantor Gerd 
Inger Yddal.
12. mai 4. s. i påsketid  
Joh. 14, 1-11 -  Han er veien, sannheten og livet 
Åsane kirke kl. 10.30 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ kap. Jon Zimmermann  
og organist Lenamaria Gravdal.
Åsane kirke kl. 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ kap. Jon Zimmermann, 
Sanctus og organist Lenamaria Gravdal.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/ 
vikarprest Hans-Christian Küspert og kantor Gerd Inger 
Yddal. Dåp. 

17. mai (fredag) Grunnlovsdag  
Luk. 17,11-19 - Det er rett å takke Gud
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudsteneste  
v/ vikarprest Hans-Christian Küspert. Nynorsk liturgi.
19. mai 5. s. i påsketid  
1 Kong 8, 12-13+27-30 - Salomo ber for bønnens 
tempel
Åsane kirke kl.11.00 Tilrettelagt 
konfirmasjonsgudstjeneste v/ seniorprest Rolf Armand 
Rasmussen, Prima Vista og organist Jørn Skauge.
26. mai 6. s. i påsketid  
Matt. 6,7-13 Bønn til Far i himmelen
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/ vikarprest 
Hans-Christian Küspert og kantor Gerd Inger Yddal. 
Nattverd. 
28. mai (tirsdag) 
Åsane kirke kl. 18.00 Barnekorenes 
Sommerkonsert v/ kantor Gerd Inger Yddal.
30. mai Kristi Himmelfartsdag  
Joh. 17, 1-5 - Timen er kommet for Jesu opphøyelse
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/ spr. Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd.
Ulset sykehjem kl. 11.30 Gudstjeneste  
v/ seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd
Midtbygda sykehjem kl. 16.45 
Gudstjeneste v/ seniorprest Rolf Armand Rasmussen og 
kantor Knut Nyborg. Nattverd.
2. juni Søndag før pinse  
Joh. 16,12-15 - Ånden skal veilede til hele sann-
heten
Åsane kirke kl.11.00 Gudstjeneste v/ kap.  
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER I ÅSANE MENIGHET
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SLEKTERS GANG

Døpte
13.1.2019 
SEBASTIAN LANGØY
STORM PATEL
EMILIE VEDÅ

20.1.2019 
NIKLAS ALTE-LUNDESTAD

27.1.2019 I ÅSANE GAMLE KIRKE 
SOFIE ANDERSEN
MAIKEN OLINA ANDERSSON
JAKOB ENGESETH FØRSVOLL
HERMAN FINNØY KVAMME
ELVIRA LAVIK
SAGA EMILIE JOHANNESEN RASCH

3.2.2019 
BENJAMIN GABRIELSEN GAMLEMSHAUG
NICOLAI SJØSTRØM-MODAL
HÅKON BØ VINDENES

3.2.2019 I HAUKÅS NÆRKIRKE 
ODA SANDVE TVEDT

10.2.2019 
TOBIAS JACOBSEN ALDEN
ARIANE MJÅTVEIT BORGEN
MATHEO GJERDE TIREVOLL

24.2.2019 
AMANDA JØRGENSEN ELLINGSEN
MYNTHE JOHANNE NILSEN FINSÅS
LEVI MARTINUS NILSEN FINSÅS
ELLA HEGGDAL HALVORSEN
TOBIAS SKJEFSTAD HÅRAJUVET
LINNEA WESTERÅS LUDVIGSEN

3.3.2019 
EMIL ANDREAS OLSEN AUKAN
ULRIK BJØRNSTAD BREIVIK
MARTINE SUNDE ENEHAUG
MELANIE VIENNA RINDE FALLDALEN
THORIAN LARSEN RIVERA

10.3.2019 
MATHEO LEON STEEN

10.3.2019 I HAUKÅS NÆRKIRKE
MATHIAS PRESTTUN MINDE
MARTHINE PRESTTUN MINDE

(DØPT I ÅSANE KIRKE HVIS DET IKKE STÅR 
NOE ANNET)

Døde
01.1.2019 GRETHE GJERDE
04.1.2019 MONA RIISNES 
04.1.2019 ELNA-KARIN MIKKELSEN
07.1.2019 WALTER INGOLF OLSEN
07.1.2019 ALF MAGNUS HAUKAAS
08.1.2019 JACOB HYLDERAAS
10.1.2019 JOHN LAY HALVORSEN
14.1.2019 ÅSE INGER WARLOE
16.1.2019 ANNE GRETE BONDEVIK
18.1.2019 JENNY SOLHEIM
24.1.2019 BJØRN KRISTIANSEN
31.1.2019 OLGA BJERKAN
03.2.2019 HARALD OPSAL
16.2.2019 MARIT SIREN EIDSNES
16.2.2019 LIV SIGRID EIKÅS
19.2.2019 THERESE TANGEDAL LIEN
20.2.2019 STEVE URBAN OLOF PERSSON

Alle gudstjenester er i Åsane kirke, og starter kl. 11.00, om ikke annet er nevnt.  
Se også vår hjemmeside, aasanemenighet.no.


