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Min salme

Tenn lys!
Det finst svært mange fine salmer, men sidan det 
nærmar seg adventstida, har eg valt ei adventsalme 
som vi har bruka mykje heime i vår familie. 

AV LIV KÅLÅS KOPPANG

Når vi tenner adventskransen på søndagane før jul, er det 
denne vi syng. Den fortel at menneske har det forskjellig rundt 
om på jorda og rundt oss her vi bur. Den oppfordrar oss til å 
sjå kvarandre og bry oss. Og så gir salma håp og glede når den 
avsluttar med «tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken 
så. Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå».

Tenn lys er skriven av Eyvind Skeie, og tonesett av Sigvald 
Tveit. Den blei opphavleg  laga for NRK-serien Portveien 2, 
som gjekk som julekalender på NRK i 1987, og har sidan blitt 
ein av de mest populære adventssongane våre.

Skeie fortel at han aldri hadde sett for seg at den også ville få 
innpass i salmebøker, først i Salmer 1997 og siden i Norsk 
salmebok 2013. «Det er viktig for samfunnet og ikkje minst for 
kyrkja at det fins noko fellesstoff som er allment akseptert på 
fleire arenaer, og Tenn lys er blitt ein slik sang» har han uttala.

Songen er oppbygd slik at det første verset blir sunge første 
søndag i advent, når det første lyset i adventskransen vert tent, 
det første og andre verset andre søndag i advent, når to lys blir 
tent og så bortetter. I 2016 skreiv salmediktarene også eit femte 
vers, som er meint å bli sunge etter at alle dei fire lysa er tent.

Kjelder: Wikipedia og norsksalmebok.no 

Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord,  
den blanke himmelstjerne der vi og alle bor.  
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.  
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.
 
Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro,  
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.  
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.  
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.
 
Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss 
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss.  
Må ingen miste motet før alle folk er ett.  
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
 
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham  
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.  
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så!  
Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå!

FIRE ADVENTSLYS: Ved å tenne dei fire adventslysa 
uttrykkjer vi vår støtte til dei som vert omtala i versa,  
og vert minna om håpet vi har til «himmelkongen som 
gjeterflokken så». (Foto: Liesel/Creative Commons)



Fridjof Mikkelsen (100 år) og Svein Georg Øvreaas (72):
1) Vi synes det er fint i å være i 
kirken. Vi er med i gutte
klubben og på honnørtreff. På 
gutte klubben koser vi oss med 
god mat, biljard og gode 
historier.

2) Det skulle vært litt flere ungdommer. Pluss at jeg synes 
det er litt dumt at jeg ikke hører når jeg er på guds
tjenesten, sier Fridjof.

Tilda Wiger-Nordås (11) og Leah Lefdal (10),  
deltagere på Åpen Familiedag

1) Vi synes det er fint å være  
i kirken og kommer gjerne til
bake flere ganger. Vi har bakt 
og laget ting på sløyden, 
pynte ting til jul. Gøy at vi fikk is 
også. Gratulerer til kirken som 
er 25 år! Tilda har vært med på 

forskolen i Stjernen Åpen Barnehage og har vært Jesus
barnet på barnehagegudstjeneste da hun var baby! 

2) Det skulle vært litt mere ungdomsting som vi kunne 
vært med på, sier både Tilda og Leah.

Roy Kristian Fiksdal (62),  
trofast kirkegjenger
1) Jeg synes det er veldig fint å gå på 
gudstjeneste. God for kynnelse. Dyktige 
prester og hyggelige mennesker som 
arbeider der. Fine konserter også.

2) Ingenting å klage på. Dere må fort
sette med den varme og gode mot

tagelsen vi får som kommer til kirken.

Øystein Lauvaas (42), butikk med-
arbeider og aktiv i ungdomsarbeidet
1) At jeg kom inn i ungdomsmiljøet i 
Åsane kirke var svært viktig for meg.  
Jeg fikk en ny spenning i livet og mange 
nye venner. Nesten alle vennene mine i 
dag kommer fra dette miljøet.

2) Jeg synes ikke at det finnes noe godt 
tilbud til menn 25+ som ikke har stiftet familie. Dette 
savner jeg.

Annette Lid (40), vernepleier og leder 
for Klubb+ og Klubb xtra
1) Jeg hadde konfirmasjonstiden min i 
Åsane kirkes konfirmantkor. Korskolen 
skulle vise seg å bli en stor del av livet 
mitt helt opp i voksen alder. Kantor Jan 
Røshol ga meg mulighet til å utvikle meg 
som musiker og dirigent, og så må jeg 
trekke frem fantastiske Klubb+ og Klubb 

xtra, det er et godt sted å være.

2) Tydeliggjøre at kirken er så mye mer enn bare 
søndagen, men at det er full fart og et bredt spekter av 
aktiviteter hele uken gjennom.

Constanze Almklov (28), leder for 
dansegruppen, Åsane Move for 
ungdommer i menigheten
1) Som konfirmantleiar synes eg det er 
fint å følgja konfirmantane frå det første 
møtet om hausten og fram til konfirma
sjonsdagen om våren då dei blir bedt for 
og tar imot eit gripekors framfor alteret.

2) Vi er ein stor menighet og eit stort fellesskap, men det 
er lett å føle seg einsam og aleine i store grupper. Felles
skapet vårt kan for mange føles uperson leg. Vi må bli 
flinkare til å knyte sterke relasjoner til kvar andre og gjere 
menigheten vår til ein stad for både teneste og påfyll for 
alle.

Bjørn Berentsen (63), rektor og dirigent i Bergen Nord 
Kammerkor

1) I tillegg til å være et godt 
Gudshus er Åsane kirke en 
viktig kulturarena i bydelen. 
Rikelig med plass til både 
publikum og utøvere. Bergen 
Nord Kammerkor har hatt 
konsert for fullsatt kirke hvert 

eneste år rett foran jul her siden innvielsen i 1993, og det 
er stor stas! Dåp og konfirmasjon for barna våre her har 
også vært gode opplevelser.

2) Vi i koret er strålende fornøyd med den service og 
oppfølging vi får når vi benytter kirken til konserter.  
Har ingenting å klage på.

Ni på gaten  
om Åsane kirke

 JUBILEUMSLOGO: Åsane kirkes nye logo er inspirert  
av nettopp kirkebygget, sett fra fugleperspektiv.Kirketorget spurte folk vi traff om:

1) Hva betyr Åsane kirke for deg? 
2) Er det noe vi her i kirken kan bli bedre på?
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Etterhvert som utbyggingen i Åsane skjøt fart i 1970-årene, og befolkningen  
økte med tusenvis årlig, ble det klart at den vakre kirken på Saurås var for liten. 

Mye av menighetens arbeid ble drevet i ulike lokaler rundt 
i Åsane. Blant annet på flere av skolene på kveldstid. 
Ønsket om å få en velfungerende «arbeids kirke» ble større 
etter hvert som flere mennesker kom til Åsane og flere 
aktiviteter i menigheten dukket opp. 

Det politiske spillet
En gruppe mennesker dannet selskapet «Kirken bygger 
Åsane» i 1980. Sentrale personer var her blant andre 
sogne prest Ørnulf Aagaard, forretningsmann Arne Sletten 
og direktør Kristen Johan «Bossen» Stang. Sistnevnte var 
en av lederne i det relativt nystartede Åsane senter. Dette 
var mennesker med store visjoner, pågangsmot og nåde
gaver som kreativitet og økonomisk kløkt. Svært gode 
planer ble utarbeidet og innsamling av midler kom godt 
med når byggingen av kirken senere ble en realitet.

Å bygge en ny kirke er også et stort politisk spill. Etter 
hvert som kommunene rundt Bergen gikk inn i stor
kommunen Bergen, og ble raskt voksende drabantbyer 
økte behovet for nye offentlige bygg. Deriblant kirker. 
Flere bydeler i Bergen kjempet samtidig om å få 
bevilgninger til nye kirker. 

Både i Fana, Fyllingsdalen og Åsane kjempet man parallelt 
for å få bevilgninger til ny kirke. Det ble en politisk dra
kamp både politisk og kirkepolitisk i årevis. Høsten 1992 
var det stor optimisme i Åsane for at nå nærmet det seg 

muligheten for å bygge ny kirke i Åsane. Istedet ble 
forslaget nedstemt i siste bystyre møte før jul 17. desember. 
– Dette ble en stor skuffelse og tilbakeslag for menig heten, 
forteller daværende menighetsrådsleder, Jan Sverre Stray.  

Kirkebygget reises på 11 måneder
Så skjer det fatale at den gamle kirken i Åsane blir påtent 
av selverklærte satanister og brenner ned til grunnen natt 
til julaften. Åsane rammes av sjokk og sorg. Plutselig står 
Norges største menighet uten kirkebygg! Dette fører til at 
et samlet bystyre, både posisjon og opposisjon, i januar 
vedtar at bygging av ny kirke skal startes umiddelbart og 
være klar til neste jul! 

Nå kom det svært godt med at menigheten med selskapet 
«Kirken bygger Åsane» i spissen hadde så gode planer 
klare allerede. Vittige tunger sier at brannen satte 
menigheten i brann! 

Det første (offisielle) spadetaket blir gjennomført i januar 
med både politikere og media tilstede. Det var blant annet 
direkteoverføring på lokalradio. I løpet av 11 måneder i 
1993 reiser det flotte kirkebygget seg i hjertet av Åsane 
ved Åsane senter. 300.000 teglstein går med. 

Kåre Herdlevær var ansatt i Åsane Byggmester forretning, 
og fikk ansvaret med å lede tømrerarbeidet. Han er fra 
Øygarden, men kom til Åsane da han var 13 år, ble konfir

TEKST: TOR VILHELM TYSSELAND

Kirkebrannen satte fyr i menigheten
Åsane kirke 25 år:

FOREGREP BEGIVENHETENES GANG: 
Sommeren 1992 foretok Jan Sverre Stray – med 
sogneprest Magne Utles velsignelse – det første 
spadetak på den nye tomten ved Åsane senter. 



mert i den gamle kirken i Åsane, og har vært bosatt her 
nesten hele livet. 

– Dette er det bygget jeg er mest stolt av å ha fått vært 
med på i mine over 40 år i byggebransjen, sier han. 

Det å få reist tak på dette store bygget var en utfordrende 
oppgave han aldri hadde gjort før. Takkonstruksjonen 
hadde vært satt sammen av Moelven, men kom til Åsane  
i deler. De ble satt sammen igjen nede på parkerings
plassen, og ble heist opp en og en takstol. 

Herdlevær sier de var nøye med at taket skulle være tett, 
vel vitende om at mange av kirkene i Bergen lekket alle 
plasser. For at arbeidet skulle være så effektivt som mulig 
ble arbeiderne bedt om å ta ferie til ulike tider. Slik kunne 
arbeidet gå kontinuerlig for å holde fristen om å være 
ferdig til jul.

En god arbeidsplass 
19. desember ble kirken vigslet. Bergen Nord Kammer kor 
hadde 22. desember den første av sine tradisjonelle årlige 
julekonserter, og i julen var NRK på plass og overførte 
guds tjenestene julaften og juledag fra den nye kirken. 
Køen med mennesker som ønsket å være med på guds
tjeneste julaften stod langt nede i bakken ved klokke
tårnet. Undertegnede var en av de som sto der sammen 
med familien. 

Daværende sogneprest Magne Utle var allerede lokal
kjendis i Åsane før kirkebrannen. I løpet av det neste året 
ble han kjendis i media også. Han forteller om en klar 
økning i antall mennesker som kom på guds tjeneste i 

årene fremover. Til og med det året de var uten kirke og 
bare hadde gudstjenester i Åsatun og på skoler. 

– Sorgen, sinnet og fortvilelsen over at noen kunne finne 
på å brenne ned kirken vår satt i oss lenge, men det 
skapte også umiddelbart et ønske om at vi skulle reise oss 
en ny kirke, forteller han.
– Den aller første gudstjenesten ble holdt for arbeiderne av 
kirken før selve dagen før innvielsegudstjenesten, og det 
var en veldig fin opplevelse. 

Magne Utle sier at det i det hele har vært en stor glede  
å være prest i Åsane. Han liker å møte folk, og enda bedre 
at de tar i mot det budskapet han formidler. 

– Den nye kirken er veldig fin å forrette i som prest. Den 
gir øyekontakt med alle i kirken og det er store muligheter 
for bevegelse, sier han.

Sammen med kantor Jan Røshol og prest Rolf Armand 
Rasmussen er Utle en av de tre som har hatt lengst fartstid 
i Åsane kirke. De har alle tre hatt Åsane menighet som 
arbeidsplass i over 27 år!  

Når Åsane kirke nå runder 25 år, er vi mange som med 
stor takknemlighet gleder oss over dette flotte bygget 
hvor vi får høre kirkens budskap, lovprise den treenige 
Gud i både ord og toner og stille spørsmål om tro og tvil 
sammen i et felles skap det er godt å høre til. Så er det opp 
til oss at Åsane kirke også i fremtiden skal være relevant 
for mennesker å søke til for å møte Gud og et godt felles
skap med andre mennesker!

Kirkebrannen satte fyr i menigheten

KIRKEN REISER SEG: Takstolene heises 
opp fra parkeringsplassen, mens Kåre 

Herdlevær står ytterst på kanten og dirigerer.
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En kirke 
   der folk ferdes
Rolf Rasmussen har vært prest i Åsane menighet i mange år,  
mens Dagmund Flaktveit har vært aktiv i menigheten enda lenger.  
Vi tok en prat med dem om Åsane kirkes 25 år lange historie.

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

– Jeg skulle tidlig på jobb, og da 
kunne jeg hjemmefra se kirken i brann. 
Den første tanken som slo meg var: 
Godt at far slapp å oppleve dette! 
husker Dag mund Flaktveit fra dagen 
da gamle kirken på Saurås brant.

Faren hans var nemlig medhjelper for 
presten, tidvis kirketjener, og hadde i 
oppgave å ringe julen inn med tauene 
oppe i tårnet. Nå var tårnet borte og 
kirken nedbrent. Alle som bodde i 
Åsane følte en slags sorg; de hadde 
mistet noe som betød noe for dem.

– Gudstjenestene i «erstatnings
kirken» i Åsatun lærte oss noe viktig: 
kirkens liv gikk videre, selv om vi ikke 
hadde vårt eget bygg. Det ble tydelig 
hva som telte: menneskene i troens 
fellesskap, for teller Flaktveit.

– Det jeg husker aller best er Bossens 
iherdige arbeid med å intervjue alle 
som på noen måte bidro i oppbyg
gingen, for deretter å skrive om det i 
sitt «Kirkebyggenytt», som var fast 
innslag i Kirketorget hele byggeåret, 
forteller Rolf Rasmussen, som selv ble 
involvert i dette skrivearbeidet. 
– Det var utrolig hvor mye Bossen fikk 
ut av sine samtaler – det ble nesten en 
hel byggelærebok til sammen.

– Hvordan var den første julen i ny 
kirke?
– Jeg tenkte med en gang: Dette er 
rene katedralen! Den er så maje stetisk, 
og likevel enkel. Og da vi fikk feire jul i 
den ferdigstilte kirken, var det som en 
dobbel høytid, sier Flaktveit.

– Det var en vidunderlig julefeiring. 
Det var som en tung bør var løftet av 
skuldrene våre. Endelig kunne vi i 
staben by dem som kom en bygning 
som svarte til høytiden, husker 
Rasmussen.

– Hva tenker du om at kirken ble 
liggende vegg i vegg med kjøpe
senteret?
– Kristendommen spredte seg først 
fra by til by, og så snart troen var 
tillatt, ble bygninger reist eller 
overtatt som var på torget, der folk 
flest ferdes. At den nye Åsane kirke 
fulgte denne tradi sjonen har hatt mye 
å si for hvor sen tral den er blitt i 
Åsanefolks bevissthet, mener 
Rasmussen.

– Hvordan var forskjellen i lokaler fra 
den gamle kirken?
– Selve kirkerommet ble mye videre, 
og folk har hatt lettere for å se hver
andre der. Det tror jeg har medvirket 
til å bygge fellesskapet, sier 
Rasmussen.

– Konfirmantene kunne komme til 
kirken for undervisning, i stedet for at 
alt skulle foregå på skolen. 

Korarbeidet kunne samles til samme 
tid i kirken. Honnørarbeidet fikk fast 
tilholdssted i Torgstuen. Det ble lik
som et dypere jordsmonn for alt vi 
ville dyrke frem. 

– Hva har deg kirken betydd for dere 
i disse 25 årene?
– Den har vært en kilde til Gudsopp
levelser og tilhørighet. Den er et sted 
å kjenne seg velkommen. Den har fått 
plassen som kirken min. 

Vi spør Rasmussen om det samme.
– Det har vært både min arbeidsplass 
og mitt faste punkt i fritiden. Det har 
vært godt å kunne veksle mellom å 
stå som forrettende prest midt imot 
de andre, og å stå som et medlem 
blant mange i tilbedelsen og lov
sangen. Her søker jeg Gud, og her 
kan Han finne meg.

ROM FOR ALLE: Rolf  Rasmussen (til venstre) og Dagmund Flaktveit gleder seg over at det 
er blitt god plass til ungdommene i kirken, at korene har fått blomstre, og at honnørarbeidet 
fått en fast og god ramme nede i Torgstuen.
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Et barn er født i flyktningleir
Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender 
folk på flukt. Kirkens Nødhjelp er på plass med rent 
vann og annen nødhjelp. Årets viktigste julegave kan 
redde liv.

TEKST: ARNE GRIEG RIISNÆS/KN  • FOTO: HÅVARD BJELLAND/KN

Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men 
godt nomadeliv langt ute i den golde somaliske 
ørkenen. Nå har fire års sammen hengende tørke 
tatt fra dem alt, unntatt håpet. «Jeg kan ikke annet 
enn å be om at Gud holder en hånd over barna 
mine», sier seksbarns moren Nuru. 

Det er trangt inne i det glovarme teltet. Nuru Xirsi 
Elmi Farah stryker varsomt datteren Farah Abdi 
over pannen. 

To millioner på flukt
– Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. Om ikke 
mye, så hadde vi det vi trengte for å klare oss, sier 
Nuru. 

De fire siste årene har store deler av Somalia knapt 
fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyr hold, 
som er levebrødet for millioner av mennesker i det 

brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4 millioner er avhengige 
av nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt under ernærte, og mer 
enn 2 millioner er på flukt fra tørke, men også konflikt. 

Livreddende vann
Kirkens Nødhjelp sørger for rent og trygt drikkevann i mange 
av de hardest rammede områdene, som her i flyktningleiren 
Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland. 

Nuru og familien hennes kom hit til fots, etter å ha gått 60 
kilometer i stekende varme.
– Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke vann eller mat å gi  
til barna våre. Vi var nødt til å flykte, forteller Nuru.

Ektemannen er i byen for å prøve å tjene noen få slanter, og 
alle må hjelpe til for at mor skal få tid og litt ro med sin nesten 
nyfødte datter. I dag sender hun sju år gamle Mohamed etter 
vann. Det kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper 
opp rent vann fra flere hundre meter nede i bakken. 

– Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake til livet vi hadde, 
til et normalt liv der vi klarer oss selv og ikke er nødt til å 
tigge for å overleve. Vi har ingen ting, men vi kan ikke gi opp 
håpet. Og jeg kan lite annet enn å be om at Gud holder en 
hånd over barna mine. De er det kjæreste jeg har i livet. Og 
med Guds vilje skal ingen få ta dem fra meg.

Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang til rent 
vann. Med en julegave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps 
juleaksjon, kan du sikre rent vann til ett menneske. Rent 
vann redder liv og forandrer liv.

Slik gir du årets viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248

FØDT PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi ble født midt i tørkekatastrofen 
som tar liv og sender millioner på flukt i Somalia. (Foto: Håvard 
Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

BOLIG FOR ÅTTE: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i 
Puntland. Her med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4), 
Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).   
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Jonatans jul

Jonatan lar børsten gli langs den store, runde magen til dølahesten Kolbjørn. Kolbjørn er bundet til rekk
verket på gamlelåven, mens bestemor og Jonatan har det travelt med å strigle ham ekstra fint. Jonatan har 
reist veldig langt for å kunne være noen dager hos bestemor og bestefar på Tingvoll. I dag skal han få være 
hjelpekusk. 

TEKST: LISE MCKINNON • FOTO: KIRSTY MCKINNON

«Du er jammen blitt sterk siden sist du var her og hjalp til 
med Kolbjørn. Når du kommer tilbake i juleferien, trenger du 
alle musklene dine, for da har Kolbjørn fått vinterpelsen sin, 
og den er tjukk den!» sier bestemor Kirsty, som opprinnelig 
er fra Bergen. «Jeg vil alltid feire jul på Tingvoll, for julen her 
er den beste i verden» svarer Jonatan.

«Kanskje alle synes at det stedet de feirer er best i verden?» 
undrer bestemor. «Næh, det er bare fordi de ikke har vært  
på Tingvoll» kommer det bestemt fra Jonatan. 

«Hva er det som er så ekstra fint med tingvolljulen, da?» 
spør hun tilbake. Jonatan strekken armen i været og vifter 
med børsten. «Alle de gøye tingene vi gjør vel. Først går vi i 
skogen for å finne oss juletre sammen med mange andre.  
I fjor red pappa og jeg på hesten Lea, og han lange, han som 
kom fra Amsterdam, Bob, ja, han fikk ri på Kolbjørn. Og vet 
du, han hadde aldri sittet på en hest før!» forteller han.

«Og da vi kom ut av skogen igjen, da hadde bestefar tent det 
store bålet og naboene begynte å komme for å steke pølser på 
pinne og drikke gløgg og smake på julebaksten. Jeg tror ikke 
han Bob hadde stekt pølser heller noen gang for Helena, 
kjæresten hans, måtte overta. Etter at det ble helt mørkt, ble 
det så flotte gnister når bestefar slo på bålet med en pinne». 

«Ja, bestefar er egentlig en skikkelig tøysekopp», sier beste
mor. «Jeg husker du ble skikkelig lang i fjeset da han så på 
oss veldig alvorlig og sa at egentlig hadde vi ikke plass til noe 
tre i stuen, siden vi ble så mange. Men siden du allerede 
hadde hugget det, så foreslo han at vi kunne sage toppen av 
treet og ha det i en blomsterpotte i vinduskarmen. Huff, du 
var helt på gråten, og pappaen din skulle til å bli sint, så jeg. 
Det var bra at din mamma gikk helt bort til bestefar og sa 
strengt: Slikt får du ikke tulle med!» 

«Ja, og så får jeg pynte juletreet sammen med mamma eller 
pappa», sier Jonatan videre, «og ingen får lov å se det før vi 
er helt ferdige. Hurra! Men alle som vil kan få bli med og lage 
ny julepynt på forhånd, og alle har lov å bake julekaker».

Jonatan kjemmer Kolbjørns hale med en diger kam mens 
han prater. Kolbjørn snur på hodet og ser på Jonatan, men 
han står fremdeles helt stille. Han er glad i Jonatan, og 
Jonatan kan vandre frem og tilbake under magen hans mens 
han bruker de store rufsete beina som svingstang og støtte. 
«Ikke glem hovskjegget», sier bestemor. Jonatan setter seg 

Bestemor sier at alle må være stille,  
så åpner hun vinduet slik at de kan høre 

kirkeklokkene ringe julen inn.

ALLE BARNAS VENN: Hesten Kolbjørn 
og bestemor har vært rundt i nabolaget 
og samlet sammen alle ungene som har 
lyst å kjøre en tur før grøtspising.



ned med børste og kam, men tankene hans går tilbake til 
julefeiringen. 

Det har blitt god tradisjon på Tingvoll Gard å ha felles ris
grøt lunsj på julaften for alle ansatte, deres familier og gjester, 
det kan bli femti, seksti stykker med stort og smått. Før var 
det «gamlelåven», som nå er opplevelsessenteret Tingvoll 
Økopark, som var samlingsstedet. 

Nå er grøtspisingen flyttet opp til det nye fjøset. Og fjøsnissen 
flyttet med. Det nye fjøset ble bygget høyt oppe i bakken der 
kyrene har den fineste utsikten i bygden. Der kan de gå inn 
og ut av fjøset som de lyster og nyte synet av fjorden og 
fjellene i sør. 

Bordet med de tre kjempesvære grytene med grøt står rett 
innenfor fjøsdøren. Alle graver dypt ned i grytene, de voksne 
også, i håp om å finne mandelen. Og Jonatan var heldig sist! 
Han fant mandel nummer to.  

Alle har kledd seg godt, for det er kaldt med de store åpne 
dørene. Til gjengjeld er det enkelt for alle ungene å springe ut 
og inn når de vil leke eller ta en tur bortom hestene som står 
bundet utenfor. Og alle de som har en nisselue har selvfølge
lig den på. Det er flere som er kommet ridende eller kjørende 
opp den lange bakken. 

Alle barna og mange av de voksne tar seg en tur bortom 
kalvebingene. I den ene bingen er en mor med en helt nyfødt 
kalv. Jonatan synes den er veldig fin. Den er brun som 
melke sjokolade og med en nydelig hvit stjerne i pannen. 
Kalven er pyntet med julestjerne, tenker Jonatan, og plutselig 
tenker han på juletreet som også står pyntet hjemme og 
venter på dem, og da begynner han å bli utålmodig.

Endelig, endelig begynner alle å ønske hverandre god jul og 
drar hjem hver til seg. Men de som har hester, må først sørge 
for at de har det bra, så hos Jonatan kan ikke julen riktig starte 
før bestemor har stelt for Kolbjørn og Lea. Og gjett hvem som 
får grøtrestene? Det er hesten Lea, for hun elsker grøt!

Huset er fullt av alle gode julelukter. Bestemor er kommet 
inn, og tenk, hun har noen snøfnugg i håret. Og selv om jule
treet står på gulvet i sin fulle høyde og nydelig pyntet (og med 
mange gaver under grenene!), så er det plass til alle: beste
mor og bestefar, oldemor Lise fra Bergen, mamma og pappa, 
lange Bob og kjæresten og to store voksne onkler. Bestemor 
sier at alle må være stille, så åpner hun vinduet slik at de kan 
høre kirkeklokkene ringe julen inn. 

JONATAN FIKK VELGE JULETRE: «Vi red rundt i skogen til vi fant 
et tre vi likte» forteller Jonatan.

GRAVER DYPT ETTER MANDELEN:  
I hver av de store grøtgrytene blir det 

puttet en mandel, for alle skal jo ha sjanse 
til å finne mandelen og få mandelpresang.
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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

 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

 

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

Medlem av

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

     www.so l s t rands .no
post@solstrands.no

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

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 
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Åsane kirke 25 år:

«Berre i liv for andre er kyrkja ditt folk på jord» 

Tittelen over er hentet fra den nye 
salmen som Arve Brunvoll har 
skrevet til Åsane kirkes 25års
jubileum, med en tekst der han 
hyller den verdensvide kirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

«Du treng ikkje hus vi byggjer, du 
treng ingen tempelhall / Din stad har 
du alle stader, ei verd er din katedral» 
åpner den nye salmen, tonesatt av Odd 
Johan Overøye. 

Ja, troen er ikke avhengig av et hus. 
Men – som det også heter i den nye 
salmen – er det godt å ha et sted «der 
tru går frå hjarte til hjarte / og songen 
frå munn til munn». Tilbake i 1992 var 
det trangt om plassen på kirkebenkene i 
Åsane. Menigheten som den gangen var 
kjent som Norges største hadde bok
stavelig talt vokst ut av gamle kirken, og 
behovet for et nytt kirkerom var stort. 

Da kirken brant
Kommunens administrasjon hadde 
derfor godkjent menig hetens bygge
komités konsept for ny kirke, og sendt 
det videre til Bystyret for vedtak. Så tok 
bystyret, på sitt siste møte før jul i 
1992, 1314 millioner ut av prosjektet. 
Dermed ble kirken satt på vent.
Kort etter, natt til julaften 1992, ble den 
gamle kirken på Saurås påtent av Varg 
«Greven» Vikernes og Jørn Tunsberg, 

og brant ned til grunnen. Hundrevis av 
åsabuer valfartet til den nedbrente 
kirken. Noen var illsinte, andre gråt 
åpenlyst. Julegudstjenesten samme  
dag ble holdt på Åsatun. 

Per Kragseth (Ap) og Inger Margrethe 
Presthus (H) var gruppeledere for de to 
største partiene, og tok nå initiativ til å 
få pengene til ny Åsanekirke på plass 
igjen. Den politiske prosessen gikk på 
rekordtid, og allerede 13. januar 1993 
ble spaden satt i jorden. 

Fikk eget festlokale
Byggearbeidet skjøt fart, ikke minst på 
grunn av at biskop Per Lønning hadde 
sagt at det ikke skulle feires en julaften 
til uten kirke i Åsane, og 19. desember 
1993 ble den nye kirken innviet og 
vigslet av biskopen. Samme jul ble 
guds tjenestene både på julaften, 1. dag 
og 2. dag sendt på tv.

Opprinnelig var det meningen at kirken 
skulle bygges på ett plan. Det ble likevel 
bestemt å bygge deler av kirken over to 
plan, med et festlokale under selve kirke 
rommet. Prislappen ble noen millioner 
ekstra, en kostnad som kommunen ikke 
var innstilt på å dekke. Da sa menig
heten at «den tar vi». Slik kom Torg
stuen til, som er blitt kirkens festlokale. 

Tre år senere ble gamlekirken gjenreist. 
Den var helforsikret, og ble bygget opp 
igjen, uten at det kostet menigheten en 
krone. 

BYGGET PÅ REKORDTID: Arkitekt Trygve Dyngeland stod for kirkens arkitektoniske 
uttrykk, med en form inspirert av runde italienske kirker fra 400-tallet. Byggematerialet er 
primært rød teglstein. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

Åsane kirkes jubileumssalme

Du treng ikkje hus vi byggjer,
du treng ingen tempelhall.
Din stad har du alle stader,
ei verd er din katedral,
ein stad for den evige lovsong,
som eingong med jubelrop
skal fløyme fritt over verda
når himmelens port går opp.

Vi byggjer eit hus for ordet,
der ser vi deg på ein kross,
slik vil du i Kristus vere
ein Gud som er Gud for oss.
Vi byggjer eit hus for bordet,
der du set di gåve fram,
din nåde i vinen vi dyrka,
og brødet det vi sjølv har bakt.

Vi byggjer eit hus for kyrkja,
ein stad vi får kome inn
med tru og med tvil i hjartet
og ord som vi ikkje finn.
Her er vi din flokk i verda,
som ber på den same von,
der tru går frå hjarte til hjarte
og songen frå munn til munn.

Med ureine lepper kjem vi,
i bøn for din fot vi fell.
Send atter serafen til oss
med glo frå din altareld,
og lat oss få høyre orda
om det som din eld har gjort:
«Sjå syndene dine er sona,
og skulda er teken bort.»

Vår inngang i heilagdomen
er utgangen til di verd;
her ventar ditt kall frå alle
som kjem oss til møtes der.
Du sender oss frå ditt altar,
frå lovsongen ved ditt bord,
og berre i liv for andre
er kyrkja ditt folk på jord.

T: Arve Brunvoll 2018
M: Odd Johan Overøye 2018

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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– Vi ligger nok litt bortgjemt til, selv om vi har adresse bare 
et steinkast fra Fløybanen, sier daglig leder i Bergen Kristne 
Bokhandel, Janne Ferstad.

Nå er ikke Øvre Korskirkeallmenning en gate der du bare 
«dumper innom», og det har nok heller ikke hjulpet på at det 
har foregått gravearbeid like utenfor butikkdøren nesten i 
hele bokhandelens eksistens.

– Byggearbeidene ble avsluttet i forrige uke, etter å ha bygget 
fortauet opp igjen, sier Ferstad, som vi treffer siste uken i 
oktober. 

18 PARKERINGSPLASSER
Nå gleder Ferstad seg over 18 oppmerkede parkeringsplasser 
ute i gaten, noe som trygt kan kalles en luksus inne i 
bykjernen. Skulle du være heldig å finne en av disse ledig en 
formiddag, anbefaler vi gjerne et lite besøk i den lyse og 
trivelige bokhandelen. 

– Vi vil at dette skal være en god møteplass der du kan få 
veiledning i hva som finnes av kristen litteratur, sier hun.
– Her får du ta i boken, bla i den og tenke litt. Utover høsten 
og vinteren skal vi også ha en del forfattermøter. 

Ferstad er butikkens eneste ansatte, men det betyr ikke at 
hun er alene på jobb. Totalt er de et mann og kvinnskap på 
rundt 15 frivillige sjeler som hver jobber i snitt en halv dag 
ukentlig. 

– Hvorfor trenger vi en kristen bokhandel?
– Vel, Bergen er en stor by, som har bruk for en slik nisje
bokhandel. Større bokhandler har kanskje et lite utvalg av 
kristen litteratur, mens vi tar inn det meste som finnes i 
markedet. 

BØKER OG BIBELVERS
Kikker du litt rundt i butikken, oppdager du fort at her er 
mer enn bøker. Som i bokhandler flest har de et rikt utvalg av 

Til tross for at den har eksistert i tre år, er det fortsatt mange som ikke 
har oppdaget Bergen Kristne Bokhandel.

Det finnes en kristen bokhandel i Bergen Sentrum. 
Den ligger på Øvre Korskirkeallmenning. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det er på en måte en styrke å ha møtt 
mennesker i ulike livssituasjoner og med  

ulike behov.

TRE ÅR I SENTRUM:  
– Vi vil at dette skal være 
en god møteplass der du 
kan få veiledning i hva som 
finnes av kristen litteratur, 
sier Janne Ferstad.

STORT UTVALG: Bergen Kristne Bokhandel tar inn det meste som 
finnes i markedet av kristen litteratur.
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-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 stelleavtaler og 
spesialtilpassede avtaler etter ditt behov.

Dersom du signerer helårs stellavtale med oss for 2019,  
tilbyr vi gratis vinterdekking i år 

Bestillingsfrist innen 12. desember. 
Pris kun kr. 1990,- 
Kontakt oss på telefon: 55 59 39 00
epost: gravstell@akasia.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.

ulike gratulasjonskort, men her er også ikonmalerier, 
hustavler med bibelvers, små treskulpturer – og en stor 
bokhylle med brukte bøker til en billig penge.

– Vi har også hudpleieprodukter fra Dødehavet, opplyser 
hun, og legger til at de har bestilt inn såper og kremer fra 
Tautra kloster i Trondheimsfjorden.

– Hva selger dere mest av?
– Det går mye bibler, både studiebibler og vanlige. Vi har 
bibler på mange språk. Ellers går det en del både av barne
bøker, romaner, biografier, oppbyggelseslitteratur, 
andaktsbøker og sang og musikkbøker.

MENNESKER ER MENNESKER
Ferstad virker oppriktig glad i jobben, og det kommer ikke 
som noen overraskelse når hun forteller at hun er utdannet 
sykepleier.

– Jeg jobbet med rehabilitering på Haraldsplass Diakonale 
Sykehus frem til jeg begynte her, sier hun.
– Det er på en måte en styrke å ha møtt mennesker i ulike 
livssituasjoner og med ulike behov. Slik er det også her i 
butikken. Mennesker er mennesker, samme hvor du er. 

– Har du vært oppe og sett på det nye sykehusbygget?
– Ikke ennå, men jeg skal ta en runde og se på nybygget en 
 av dagene. Det er blitt veldig fint, med enerom og mye ny 
teknologi. 

– Savner du å jobbe der?
– Noen ganger. Det jeg gjør nå blir en litt annen verden,  
men det er kjekt å prøve noe nytt.

KORT MED BUDSKAP: Bibeltrykkene på disse kortene er også å 
få i større format som innrammede bilder.

ANTIKVARISKE BØKER: Brukthyllen har alt fra bestselgere til 
antikvariske samlerobjekter.
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Den store julefortellingen
Søstrene Trætteberg har i flere år hatt lyst til å lage 
musikkteater basert på «Simons adventsbok» av 
Simon Flem Devold. Nå har de klart det.

– Elle Melle Englespill er en fortelling om å føle seg anner
ledes, redd og alene. En fortelling om å ikke få ting til. Og en 
fortelling om vennskap, sier Sigrid Trætteberg Fahlvik.

Hun spiller selv spiller i forestillingen – sammen med 
søstrene Kristin Trætteberg og Hilde Trætteberg Serkland. 
De tre har også fått med seg musikerne Eivind Waage Austad 
og Øivind Stømer.

I stykket møtet vi Ariel, som er den minste engelen i Paradis. 
Han er veldig surrete, og glemmer at det heter «Ære være 
Gud i det høyeste». I stedet synger han «Elle melle Gud i det 
høyeste», og får kjeft av erkeengelen Gabriel. 

Etter hvert møter Ariel den mørkredde gjetergutten Jakob, 
som har glemt å passe på sauene sine, og Sara, som samler 
på alt mulig rart. Hun er datteren til en av De hellige tre 
konger, og har gått seg vill. Selv om de tre barna hver for seg 
har ting de ikke får til, så finner de – lenge før de voksne – 
veien til stallen der Jesus blir født. 

De fire Søstrene Trætteberg (tre av dem er med på denne 
forestillingen), som til vanlig lager forestillinger/revyer for 

voksne, startet i fjor Brønn produksjoner, som produserer 
teaterforestillinger til bruk i kirke, barnehage og skole. Elle 
melle Englespill, som de selv har skrevet manus til, er deres 
største produksjon til nå.

Elle Melle Englespill settes opp i St. Jakob kirke 30. november 
kl. 17 og lørdag 1. desember kl. 11, 13 og 15. Det blir også fore
stillinger i enkelte kirker i Bergen og omegn, samt gjennom 
Den kulturelle skolesekken.  
Mer informasjon: bronnproduksjoner.no og tretteberg.no.

Klassisk adventskonsert
De tre siste årene har kammerkoret presentert 
norske juletoner sammen med juletoner fra 
fransk, engelsk og russisk tradisjon. I år er 
turen kommet til den tyske tradisjonen, som 
også til dels er felles med den norske tradi
sjonen. Flere av våre mest kjente julesanger 
kommer nettopp fra Tyskland. Norske jule
toner har også en sentral plass på konserten. 

Konserten er en ren a cappella korkonsert, 
dirigert av korets kunstneriske leder, Jon 
Flydal Blichfeldt. Ole Bull Kammerkor har 
markert seg som et av byens ledende kor, og 
har blant annet fremført Haydns paukemesse 
sammen med Bergen Filharmoniske Orkester 
og Bergen Domkor. 

Eidsvåg kirke, fredag 7. desember kl. 20:00. 
Mer informasjon: olebullkammerkor.no

Det blir kjente og kjære juletoner fra den norske og tyske adventstradisjonen i tillegg til 
klassiske perler skrevet til adventstiden når Ole Bull Kammerkor kommer til Eidsvåg kirke.

Ole Bull Kammerkor (foto: Heidi J. Mongstad)
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GUTTEKORET I NRK

...kommer 
til Åsane 

Kirke

Billetter kr 580,- inkl avgift

Kan kjøpes på Ticketmaster.no/event/571517 

eller i Grieghallens billettkontor.

  Sølvguttene synger 
  for første gang julen inn 
  i Åsane Kirke. 

  8. desember kl 19 

arr. Bullit AS

Gjest Bergen Vocalis

TARAN OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

ÅSANE KIRKE
Lørdag 1. desember kl 21.00

TICKETMASTER.NO   TLF.: 815 33 133
facebook.com

MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

TOR ENDRESEN • MARIA HAUKAAS MITTET 
ALEXANDER RYBAK • LISA BØRUD • RUNE LARSEN

HAVET

Kvart år sidan 1999 har Draumkvedet vorte framført i 
Fantoft stavkyrkja på trettandedagen 6. januar, med 
unnatak frå i år – då det blei framførd i Storetveit kyrkje, 
med Sigrid Moldestad frå Selegrend som både kvedar og 
felespelar.

Dette var også siste gong eldsjela Brynhild Utne inviterte til 
Draumkvedet-konsert, etter å ha presentert oss for 20 ulike 
kvedarar. No har Storetveit-kantor Jostein Aarvik teke opp 

tråden, og har invitert 
folkesongaren Berit 
Opheim til å framføre 
visjonsdiktet – 
akkompag nert av 
musikarane Per 
Jørgensen (trompet) og 
Sigbjørn Apeland (orgel).

Draumkvedet vert 
framført i Storetveit 
kyrkje sundag 6. januar 
2019 kl. 19.00. Billettar 
ved inngangen. 
Arrangør: Storetveit 
kyrkjelyd med støtte frå 
Bergen kommune.

Visjonsdiktet lever vidare

FRAMFØRER DRAUMKVEDET: Berit Opheim framførte 
Draum kvedet i Fantoft stavkyrkje i 2005, og kjem no tilbake  
for neste års konsert i Storetveit kyrkje. (Pressefoto)
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Det store klimaalvoret

Dramatikken i klimaendringane gjev grunn for stor uro dersom vi ikkje greier å avgrensa global oppvarming 
til under to grader, slik Parisavtala krev. Det handlar om at vi som i dag sit med politisk og personleg ansvar 
for ei aukande global oppvarming, no må gjera alt vi kan for å hindra at barneborna våre vil gå ei utrygg og 
farleg framtid i møte.

AV GUNNAR KVÅLE, PROFESSOR EMERITUS, 
UNIVERSITETET I BERGEN, STYREMEDLEM  
I BESTEFORELDRA SIN KLIMAAKSJON

Meninger

Heile NordEuropa har nyleg opplevd ekstrem tørke og krise 
for landbruk og matproduksjon. Dette er truleg berre ein 
forsmak på det som kan skje dersom utviklinga held fram. 
Livsfarleg hete er ein av mange alvorlege konsekvensar for liv 
og helse. Ved ei global oppvarming på berre 1,5 grader kan 
fleire storbyar og mange hundre millionar fleire menneske  
bli utsett for farleg hete innan 2050.

Klimagassutsleppa må raskt reduserast om vi skal kunna 
unngå store helseskader i mange deler av verda. Likevel let 
Noreg klimagassutsleppa få halda fram med å auka. Sidan 
1990 har CO2utsleppa våre gått opp med 24 prosent, medan 
dei i Sverige, Tyskland, Danmark og Storbritannia i same 
periode er redusert med høvesvis 27, 31, 45 og 53 prosent. 
Berekningar viser at vi vil gå mot ei global oppvarming på 
rundt tre gradar, dersom andre land gjer som Noreg. 

Politikarar i Noreg har lenge lova store kutt i klimagass
utsleppa. Til denne tid har dei brote lovnadane. Det er på  
høg tid at det vert sett i verk tiltak som monar. Eit kostnads
effektivt tiltak ville vera å redusera oljeproduksjonen og 
leggja vekk planane om ny oljeutvinning i Barentshavet.  
Det er ikkje mogeleg å bruka olje og gassressursane i Arktis 
dersom den globale temperaturauken skal haldast under to 
grader. Dessutan vil desse ressursane koma på marknaden 
fyrst om 1020 år. Men då kan olje og gass ikkje lenger ha 
nokon viktig rolle i energisystemet i verda.

Verdas naturfond, WWF, melder at den 1. august i år var 
ressursane på jorda som burde vara ut 2018 alt brukte opp.  
I år kom denne dagen tidlegare enn nokon gong før. Dette 
viser at me kvart år brukar mykje meir enn jorda kan tåla. Ved 
ein livsstil som ikkje er berekraftig, bidreg vi til skade både for 
fattige som lever i dag og dei som skal ta over etter oss her 
heime. Vi har difor eit moralsk ansvar for å føra ein bere kraftig 
livsstil. 

Mange har peika på kor viktig det er at nokon går føre. 
«Eksempelets makt» er undervurdert av dei som seier at det 

betyr lite kva eg som einskildperson gjer. Sitatet frå Mahatma 
Gandhi – «du må vera den forandringa du vil sjå i verda» – er 
ei viktig påminning om kva ansvar vi har. Kanskje ein start 
kunne vera å avstå frå neste flytur? Vi veit at å reisa med fly er 
noko av det verste ein kan gjera for å auka den globale opp
varminga. For å redusera denne svært klimaskadelege reise
måten må det politisk leggjast betre til rette for at det vert 
billegare og meir lettvint å bruka andre reisemåtar.

Nokon må gå føre, anten det gjeld individuelle handlingar eller 
ny politikk. Slik kan vi alle bidra til eit betre liv for barneborna 
våre og andre som kjem etter oss. Då kan òg skadane vi 
påfører fattige som lever i dag bli mindre. 

Innlegget er noe forkortet.

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

 SVELTANDE ISBJØRN PÅ SMELTANDE 
ISFLAK: Isbjørnen er heilt avhengig av 
havisdekket for å finna mat. US Geological 
Survey har rekna ut at bestanden vil minka med 
to tredjedelar innan 2050 grunna klima-
endringane i polarområda. (Foto: Andreas Weith)



Da Charles Dickens skrev sin berømte «A Christmas Carol», 
utgitt like før jul i 1843, var dette med klar adresse mot 
egoismen i det daværende britiske samfunnet. Godene var 
urettmessig fordelt, og de rike gjorde hva som helst for å slippe 
å dele med den fattige delen av befolkningen. Blir vi lykkelige 
av penger? Kan vi kjøpe oss et bedre liv? Jeg tror ikke det.

Samtidig er dette en fortelling der nettopp penger blir nøkkelen 
til lykke. Etter nattens vandring med de tre åndene (fortidens, 
nåtidens og fremtidens), innser den gjerrige Ebenezer Scrooge 
at egoismen er en ensom sti å vandre på. Han bestemmer seg 
derfor for, i god kristen ånd, å gi bort penger til fattige; til å dele 
av egen overflod med sine nærmeste; og til å doble lønnen til 
tjeneren Bob Charcit, slik at han får råd til å betale for sønnen 
Tims livsviktige behandling. Penger blir da ikke et mål i seg 
selv, men et middel til å utrette noe bra.

Det handler om å bry seg om hverandre. «Lykkens Dør den 
gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs paa den kan 
trykke den op; men den gaaer ud efter, og man har derfor 
intet at gjøre» lyder et mye brukt sitat fra Søren Kirkegaard, 
hentet fra hans bok Enten – Eller; også den første gang utgitt 
i 1843. Umiddelbart lyder dette svært pessimistisk, og passer 
slik godt inn i vårt bilde av den store danske filosofen. Men er 
vi ikke egentlig her ved kjernen av hva som er de viktige 
verdiene i livet?

Vi blir ikke lykkelige av å slå inn døren til oss selv. Vår tids 
lykkeprofeter forteller oss at saligheten ligger i å kjøpe stadig 
nye ting, og frister oss med en endeløs rekke glansbilder av 
nye mobiltelefoner, biler og boliger. Men gleden over å fylle 
livet med materielle ting er flyktig, ikke minst i en tid der vi 
ser konsekvensene av vårt overforbruk av klodens ressurser.

Nei, skal du skape noe varig, må du gjøre det sammen med 
andre, i et fellesskap, enten det er i menigheten, i venne
flokken, med dine nærmeste – eller ute i samfunnet. 

Har vi da et inkluderende samfunn som er slik innrettet, at 
det gir rom for uegennyttig innsats for andre? Svaret på det 
er nok delt; i dag som i Dickens London og Kierkegaards 
København for 175 år siden. Materialismen har et sterkt grep 
på oss, og hånd i hånd med materialismen går alltid 
egoismen. Det er ikke så lett å se andres behov så lenge vi 
selv har mer enn nok av alt.

Vi må slå døren ut, så andre kan komme inn.

Redaktøren har ordet

Lykkens dør går utover
Gleden over å fylle eget liv med materielle ting er flyktig. Skal du skape noe varig, må du gjøre det sammen med 
andre, i et fellesskap, enten det er i menigheten, i venneflokken, med dine nærmeste – eller ute i samfunnet.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

DEN STORE FAMILIE: Tittelen sammen med motivet på dette 
maleriet sier kanskje noe om hvordan verden ser ut dersom vi, 
billedlig talt, klarer å løfte blikket over det som lokalt kan fortone seg 
som mørke og truende skyer. (Illustrasjon: «La grande famille», 
oljemaleri av René Magritte, 1963)

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.

 Å S A N E  P R O S T I  5 - 2 0 1 8 1 5



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

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

Tlf.: 952 25 603 • mail: post@aogbygg.no

Pris på bad innen 5 dager!

www.aogbygg.no

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. Vi er fri-
modige nok til å vedlegge en 
giro i dette bladet i håp om 
mulig bidrag til fortsatt utgivelse. 

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!

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

 Julegaver  
Vi har mye fint!

Oddgeir Bruaset fortel historiane om korleis nokon av våre 
kjende og kjære julesongar blei til. Tonefylgje ved Arna og  
Ytre Arna kyrkjekor, kantor Olav Arne Steinkopf, Thomas 
Nøkling (saksofon) med fleire. Kom og syng med!

Arna kyrkje, måndag 10. desember kl. 18. Arr. Arna sokneråd, 
Arna Folkeakademi og Arna Mållag. Billett kr. 100,-

Det lyser i stille grender

 
• 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 
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En kjær venn og trofast medarbeider i Åsane menighet døde 1. september 
etter noen ukers sykdom, 79 år gammel. 

«Bossen» til minne

Han het Kristen Johan Stang, men ble bare kalt Bossen. 
Den ene gangen jeg prøvde å si Kristen, svarte han kjapt: 
«Eg heter Bossen!» – og Bossen var han for alle i Åsane 
menighet og hele venneflokken.

Han var født og oppvokst i Øyjorden som nr. 3 av fire 
søsken, og var en ekte bergenser, slik vi alle kjente ham. 
Etter gymnaset tok han til med teknisk utdannelse,  
og etter ett år i Sveits, fortsatte han på «Teknikken» i 
Bergen og fullførte utdannelsen der. Han tok også fag 
ved Handelshøyskolen.

Han arbeidet de første årene ved planleggingsfirmaet 
Viak. Da utbyggingen i Åsane skjøt fart ble han direktør 
for Åsane Senter, var med å bygge opp senteret og 
arbeidet der i mange år. De siste fem årene av sitt yrkes-
liv var han kirkeverge på Osterøy.

I 1966 giftet han seg med sin Liv i kapellet på Ungdoms-
heimen på Kvamskogen. De fikk tre gutter: Øyvind, Per 
og Håkon. Bossen og Liv fikk, som mange av oss, 
gjennom årene et sterkt forhold til Ungdomsheimen og 
leirene som KFUK og KFUM, tidligere Norges Kristelige 
Ungdomsforbund, hadde der. Det helt spesielle er at den 
uken Bossen ble bisatt ble Ungdomsheimen revet.

Bossen har vært trofast kirkegjenger og aktiv i menig-
hetsarbeidet både i Biskopshavn, der han vokste opp, og 
i Åsane menighet. I Åsane deltok han i menighetskomite-
arbeid og var med å legge til rette for gudstjenester på 
Ulsetskogen og Haukedalen skoler. Han er vel en av dem 
som har båret flest stoler til disse gymsalgudstjenestene 
vi hadde i mange år, mens menigheten vokste kraftig.

Bossen var aktiv på mange fronter i menigheten, og da 
Eidsvåg kirke sto ferdig og Åsane ble delt i tre, ble han 
sammen med flere med å danne stiftelsen «Kirken 
Bygger, Åsane» for å få reist kirken i Åsane Senter. Det 
arbeidet fikk heldigvis en lykkelig slutt, og kirken er i år 
blitt 25 år. 

Han har også vært medlem av menighetsrådet og satt en 
periode i Bergen kirkelige fellesråd. Han var en engasjert 
gudstjenestedeltaker som mente at alle gudstjenester 
måtte være for alle, unge og eldre, funksjonsfriske og de 
med spesielle behov. Han engasjerte seg derfor en tid i 
gudstjenesteutvalget. Bossen gikk også i bresjen for å få 
økt oppslutning om fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp i 
menigheten og engasjerte folk i nabolaget til å ta del i 
praktiske oppgaver med aksjonen.

Bossen har alltid vært en underholder av rang og har 
moret mange av oss i menighet og venneflokk. Han hadde 
blikk for det særegne ved enkelte av oss og laget gjerne 
treffende parodier på verten i selskapet ved runde burs-
dager. Han brukte også sine kreative evner for å skape et 
dramaopplegg i barnehagegudstjenestene før jul. Der 
møtte barna blant annet levende sauer på vei inn i kirken 
til Betlehemsnattens fortelling. Mange hundre barn fikk 
oppleve utrolige innslag hvert år, og Bossen selv elsket 
disse gudstjenestene.

Bossen var også aktiv i KFUK-KFUM i Ynglingen. Han 
var speider i unge år og ledet selv Ulset KFUM-speidere, 
der også våre gutter fikk møte speiderlivet. På de årlige 
ferieturene til Leirstedet Knattholmen har Bossen og Liv 
sammen skapt et bibeltimeopplegg med pilegrimsmotiv 
for 5-7. klassinger. Det går gjetord om opplegget blant 
mange unge, som gjennom årene har fått oppleve ham 
på det mest kreative. I år ble barna skuffet da han ble syk 
like før de skulle i gang.

Vi er mange som gjennom medarbeiderskap i menighet 
og KFUK-KFUM, og gjennom årelangt vennskap kjenner 
sorg og vemod over at vår gode, aktive og fargerike venn 
nå er borte. Vi lyser fred over Bossens minne.

På vegne av menigheten, Magne Utle

VAR AKTIV I MENIGHETSARBEIDET: «Bossen» har vært 
trofast kirkegjenger og aktiv i menighetsarbeidet både i 
Biskopshavn, der han vokste opp, og i Åsane menighet.
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Et av de sosiale og diakonale arrangementene i Åsane kirke er «Fengselsgruppen».  Dette er et 
tilbud til innsatte ved Bergen Fengsel om å få besøke Åsane kirke en gang i måneden. 

Kø for å komme med i fengselsgruppen

TEKST: TOR WILHELM TYSSELAND

Fengselsgruppen møtes i underetasjen i kirken som kalles 
Torgstuen. Her er det god mat, prat, underholdning, 
foredrag om spennende emner, sang og andakt. Olav 
Lundestad var den som tok initiativ til dette tilbake i 1990. 

Kanskje hans bakgrunn som fengselsvokter en liten stund  
i de yngre år medvirket til dette. 

 I advent har de en samling i selve kirkerommet, før de  
går ned i Torgstuen for å hygge seg med god mat. Det er 
faktisk folk som har kommet tilbake på disse samlingene 
etter at de er ferdig med soningen. Generelt er det rundt 
40 personer tilstede på de månedlige samlingene. 
Halvparten er innsatte. De andre er fengselsvoktere og 
medarbeidere fra menig heten, men her er det ikke noe  
«vi og dem». 

– Vi er alle ett, sier Arnar Føllesdal og Kjellaug Lundestad, 
som er to av lederne i fengselsgruppen.

Kjellaug Lundestad avslutter med å si at hun 
sammenligner dette med da hun var søndagsskolelærer. 
– Du sår noe og du vet ikke hva som blir resultatet, men 
håper at dette vil være noe de vil ta med seg videre i livet. 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i 
handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inklu
derende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet.

MANGE ØNSKER Å BLI MED: – Vi skulle sagt ja til alle som har 
lyst å komme, men vi kan ikke ta inn flere, da vi ikke har nok 
fengselsvoktere, sier Arnar Føllesdal og Kjellaug Lundestad.

– Det var her jeg valgte å gifte meg!
– Da kirken brant, hadde jeg akkurat begynt i jente-
koret, etter flere år i Spiren, og gledet meg til at vi 
skulle synge i kirken på Saurås til jul, forteller 
Ragnhild Sæle Bergflødt. Hele det neste året måtte 
jentekoret ha korøvelsene på kulturhuset.

Med en mor og en søster som alt sang i kor ble Korskolen 
også miljøet for Bergflødt. 
– Det er flott med eldre forbilder, sier hun.
– Etter hvert ble jeg også satset på, fikk gå dirigentkurs og 
lede de yngre. Det er så bra når du føler deg sett og blir gitt 
ansvar! Korskolen var som en stor familie – vi hadde alltid 
minst to, noen ganger tre generasjoner med når vi dro på 
kortur sammen. 

I perioder var hun innom kirken 23 dager i uken, blant 
annet som medlem i Ungdomsrådet. Den årvisse Nyttårs
leiren var også noe som knyttet sammen alle 
ungdommene i kirken.

– Er det andre miljøer som du synes har fått gode vilkår  
i den nye kirken?
– Nå som jeg selv er blitt mor, skjønner jeg bedre hvilken 
skatt dere har i Stjernen Åpen Barnehage. «Åpen dag» der 

er helt fantastisk, den må vi bare få med oss! Noe av det 
samme gjelder julemarkedet, som har fått plassen det 
trenger med det nye bygget.

– Er du fortsatt med i noe som foregår i Åsane kirke?
– Nei, etter at jeg giftet meg og flyttet til Fana, har jeg 
enga sjert meg i Fana menighet. Men det er jo med bak
grunn i Korskolen at jeg nå kan være med i Fanasolistene 
og SKRUK.

MIN KIRKE: – Åsane ble fort min kirke. Det var her jeg valgte å gifte 
meg, sier Ragnhild Sæle Bergflødt.

AV ROLF RASMUSSEN

En kirke for alle
K I R K E T O R G E T  5 - 2 0 1 8



– Vi må være kirke også 
utenfor de røde 
mursteinsveggene
Sokneprest Arne Mulen og menighetsrådsleder Espen 
Ingebrigtsen gleder seg over alt det gode arbeidet i Åsane 
kirke, og ser fremover både med forventning, håp og bevissthet 
rundt kirkens utfordringer.

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

– Det fine med å være kirke, er at vi 
skal dypest sett ikke finne på noe 
nytt. Jeg tror historien viser oss at 
kirken har vært på sitt beste de gang
ene den gjen kjennes på en levende 
tro, varme felles skap og engasjert 
omsorg. Da har den vært troverdig 
og relevant i fortiden. Og slik tror jeg 
det vil være i fremtiden. Og jeg håper 
at mange opplever kirken vår slik i 
dag, sier Arne Mulem.

– Ja, men da må den også være kirke 
utenfor de røde mursteinsveggene.  
Vi må være tilstede på «torget» og i 
hver dagen til folk, legger Espen 
Ingebrigtsen til.

– Likeledes må vi ha fokus på frivillig
het. Det er de frivillige som bærer 
Åsane kirke. Slik må det også være i 
framtiden! Et tredje moment er at vi 
må legge til rette for et mangfoldig 
fellesskap som favner bredt, både for 
det store gudstjenestefellesskapet, 
og for de små felleskapene i menig
heten.

– Hva i Åsane kirke vil dere si 
fungerer spesielt godt per i dag?
– Noe av det som gleder meg mest 
med Åsane kirke i dag, er det store 
mang foldet. Her skjer det noe hele 
uken. Barn, unge og eldre, innsatte, 
utviklings  hemmede, alkoholikere, 
danseglade, sangglade, 
strikkekyndige, speidere og tekniske 
lydnerder har alle sine felles skap og 
aktiviteter de kan delta i, sier Mulen.

– Så må jeg spesielt nevne frivillig
heten. Jeg bøyer meg i støvet for 
trofastheten til mange av våre rundt 
300 frivillige som har båret arbeidet 
gjennom mange år.

– Vi kan gjerne ha enda mer opp
merk   somhet rundt frivillighet, og kan 
strekke oss enda lengre for at 
mennesker som kommer til kirken 
skal kjenne seg sett og ivaretatt i 
felles skapet, legger Ingebrigtsen til.

– Hvordan bør Åsane bygge 
menighet i årene som kommer?
– Om 25 år vil Åsane kirke ligg midt i 
hjertet av et tettbygd bysentrum. Mitt 
håp er at menneskene også da må 
tenke på kirken vår som et sted for 
tro, fellesskap og omtanke, sier Mulen.

– Kirkens aller største skatt er troen 
på Jesus Kristus. Den er kilden. I den 
grad jeg er urolig for fremtiden, så 
handler det om hvordan vi som kirke 
klarer å gi flammen videre til barn og 
unge. Historien viser oss at kirken har 
stor slitestyrke, men historien viser 
faktisk også hvordan kristen tro kan 
bli margi nalisert i løpet av et par 
genera sjoner. Det er skummelt å 

tenke på. Kirken kan bare overleve 
ved å over levere!

Også Ingebrigtsen mener at kirken 
må ha et fokus på Jesus, som er 
funda mentet. 
– Omsorgen og engasjementet for 
vår neste går som en rød tråd gjen
nom Jesu ord og handlinger. Han ser 
verden nedenfra og møter mennesker 
der de er, sier han.

– Jesus gir oss ubetingede trosvilkår 
gjennom sitt tydelige budskap om 
nåde og tilgivelse. Vi må holde hard
nakket fast på at troen ikke handler 
om å ta seg sammen, men om å ta 
imot. Jesus reiste opp mennesker og 
gav dem selv aktelse og verdighet. 
Slik kan også kirken være med å 
hjelpe mennesker til å mestre livene 
sine, gi det innhold og mening, og 
bekrefter hvert menneske sin 
uendelige verdi.

KIRKENS RELEVANS I FREMTIDEN: Vi må holde hardnakket fast på at troen ikke handler 
om å ta seg sammen, men om å ta imot, sier sokneprest Arne Mulen (t.v.) og menighetsråds
leder Espen Ingebrigtsen (t.h.).
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Hjelp! I skrivende stund mangler jeg bud for 800-1000 
menighetsblader (spesielt på Myrdal). Det er også noen 
ledige sjåfør-strøk (Flaktveit og Haukedalen). Ellers ser jeg at 
det i desember ikke er nok kirkeverter, og samtidig sliter 
søndagsskolen med å få nok ledere til å ha samlinger så ofte 
som de ønsker.

Har du anledning til å gi noen timer av din tid til en god 
gjerning? Enten om det er noen timer en søndag eller to i halv-
året, eller en times tid fem ganger i året. Håper du tar kontakt.

Hilsen fra Bente Lill Madsen,
Frivillighetskoordinator, 55362268 / 95037327,  
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 pr. 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. 

Frivillighetens 
hjørne

Juleoratoriet i Åsane kirke
På programmet:
Saint-Saëns juleoratorie, 
orkesterstykke, julesanger med mer

• Fanasolister (med egen Salhuskvartett)
• Fanatalenter
• Con Spirito-koret fra Salhus kirke
• Fana Kammerorkester, dir. Olav Stordal
• Gjestesolister: Thomas Røshol med flere
• Harpe: Maria Kadovic 
• Orgel: Stig W. Holter (tidligere kantor i Åsane)
• Dir. Jan Røshol

Åsane kirke, søndag 2/12 kl. 18.00. 
Arr. Fanasolistene og Ung Kirkesang. 
Billetter kr. 200,- / forhåndssalg kr. 150,-

Julemarked
Velkommen til vårt tradisjonelle

Åsane kirke
Lørdag 24.november 2018

kl. 10:00 - 15:00

Kjøp julegaver
Julegodter, saft, kaffe og julekaker 

Håndlagede ting; sydd, strikket, malt, m.m.
Bokmarked; hvor alt salg går til misjonsprosjektet  

i Thailand.

   Vær med på aktiviteter
Kafeteria og lynlotteri

Aktiviteter for barn; fiskedam, lykkehjul, tombola, m.m.
Utlodninger 

Trekning hovedlotteri ca. 14:30 i menighetssalene

Kom på gratiskonserter 
Korsang i Torgstuen mellom lynlotteriene

Velkommen til julemarked!

Arr.:Åsane meninghetsråd
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• For de som ikke hentet sin 6-årsbok tidligere i høst blir det 
en ny sjanse under familiegudstjenesten søndag 2. desember 
kl 11.00. Årets skolestartere vil motta brev i posten.

• Alle 6.-klassinger vil over nyttår få brev i posten med 
invitasjon til Lys våken-samling 26.-27. januar i Åsane kirke. 
Kom og bli med på en utrolig spennende helg hvor vi 
sammen forbereder søndagens gudstjeneste gjennom det vi 
lager til eller gjør i ulike interessegrupper. Her er mye å 
velge blant: sang, band, dans, teknikk, foto, kreativ hobby-
aktivitet, legobygging, tacotilberedning til lørdagskvelden. 
Det blir også tid til mye moro og lek. Og kanskje mest 
spennende: å sove inne i det store flotte kirkerommet vårt.

• 9.-10. februar vil alle 3.-klassinger bli invitert til Tårn-
agent helg. Her utforsker vi sammen kirkerommet høyt og 
lavt og får også besøk av den mystiske gjesten, hvem nå det 
måtte være! Også på denne samlingen er vi med å 

forberede søndagens gudstjeneste sammen med presten. 
Kom og vær med alle 8-åringer +/-.

• Denne høsten har menigheten blant annet opplevd den 
store flotte løvhytten, pyntet og dekorert av skolestartere, 
speidere og korbarn og som ble brukt aktivt under 
høsttakkefest-gudstjenesten. Akkurat som jødene bygger 
seg løvhytter hver høst for å minnes Guds gode omsorg 
under ørkenvandringen, slik takker vi Gud for all maten vi 
har høstet inn fra mark, skog og hage ved å bære frem 
høstens og markens grøde. Et høydepunkt for barna var 
nok utdelingen av 6-årsboken «Min første bok om Jesus». 

• Først i september var det Ruben Gazki-helg. Under Min 
første action-helt satt 9-åringer som på nåler på fremste 
rad for å ta til seg alt Ruben formidlet. Og spesielt 
spennende blir det når de under middagssamlingen i 
etterkant får lov å lure av ham noen av triksene. At barna 
koste seg, hersker det ikke tvil om. I tillegg var det også 
konfirmant kick-off, to store konfirmantpresentasjons-
gudstjenester og MILK-samling. 

• På Krøllesamlingen 18. september lette ivrige og aktive 
toåringer etter lammet Krølle som ble borte, men som til 
sist ble funnet av den gode gjeter. Som en påminnelse om  
å være døpt mottok barna rundt døpefonten Guds gode 
velsignelse. Og gave fikk alle barn med seg hjem, en fin 
liten pekebok som formidler fortellingen om den 
bortkomne sauen.

Kristine Bech-Sørensen
Menighetspedagog

Trosopplærings-nytt 

Velkommen til vårt tradisjonelle

Åsane kirke
Lørdag 24.november 2018

kl. 10:00 - 15:00

Kjøp julegaver
Julegodter, saft, kaffe og julekaker 

Håndlagede ting; sydd, strikket, malt, m.m.
Bokmarked; hvor alt salg går til misjonsprosjektet  

i Thailand.

   Vær med på aktiviteter
Kafeteria og lynlotteri

Aktiviteter for barn; fiskedam, lykkehjul, tombola, m.m.
Utlodninger 

Trekning hovedlotteri ca. 14:30 i menighetssalene

Kom på gratiskonserter 
Korsang i Torgstuen mellom lynlotteriene

Velkommen til julemarked!

Arr.:Åsane meninghetsråd

SLEKTERS GANG

Døpte
2.9.2018 I ÅSANE GAMLE 
KIRKE: 
BENJAMIN BIRKELUND-HANSEN
PERNILLE DYNGELAND-HOFSET
ELIAS HAUG JOHANSEN
AMALIE PRIESEMANN JOHANSEN
CASPIAN STIEN KARLSEN
EMILIE DINGEN SKODVIN

9.9.2018: 
JENNY WERGELAND BIRKNES
MAYA ELINE STEINBRÅTEN SØILAND

16.9.2018 I HAUKÅS 
NÆRKIRKE 
VILDE SELLEVÅG BRUNET

23.9.2018: 
SOFIE AMBLE-JENSEN
HENRIK SØNSETH HØLLELAND
TILDE DAVIDSEN RØED
EVEN NIELSEN STRØMME
CELINE SOLBERG TEIGLAND

7.10.2018: 
SEBASTIAN VATNE BORGENHAUG
THEO WOLLERTSEN

14.10.2018 I ÅSANE GAMLE 
KIRKE: 
SIGRID EILERTSEN
HÅKON HØYLAND HANSEN
EMILY MJÅNES NORDLAND
TILJA KRISTIN ØSTVIK-RØNHOVDE
ADA OTTERLEI ØVSTETUN
OLA OTTERLEI ØVSTETUN

21.10.2018: 
WILLIAM ADIRUT IGELTORP
TUVA VATNE SOLHAUG

28.10.2018: 
ARIA SJØSTRAND MEVATNE
ELLIE SJØSTRAND MEVATNE

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

Vigde i Åsane
1.9.2018
JOHN-ARNE FURESUND OG MARIA MAGDALENA 
HJORT GRAABRÆK

5.9.2018: 
FREDRIK WASSERFALL OG ANITA ANDERSEN

8.9.2018: 
KRISTOFFER ØKLAND OG MONICA GRAVDAL
ØYSTEIN FYKSE OG KARIANNE HAUGLAND 
BØYUM

15.9.2018: 
HÅVARD RØSSLAND OG INGEBJØRG HATLETVEIT

22.9.2018: 
TORBJØRN MO OG IRENE SANDE BERLAND

6.10.2018: 
REMY MARKHUS OG KATARINA ANTONSEN 
OPPEDAL

13.10.2018: 
AGNAR LARSEN OG ANNE ELISEBETH NESBØ

20.10.2018: 
JAN-OVE STRAND OG ANNE LAILA JACOBSEN

Døde
21.8.2018 TORE JORDAL
21.8.2018 JOHNNY BIRGER CLAESSON
21.8.2018 ELSE LIV UTHAUG
23.8.2018 HEGE KATHARINA MOEN
23.8.2018 SVEIN NEDREAAS
25.8.2018 WALTER KARSTEIN BRURÅS
26.8.2018 KÅRE INGEMAR FLAGTVEIT
01.9.2018 KRISTEN JOHAN STANG
02.9.2018 ELI KNUDSEN
07.9.2018 MONS TORGEIR FRØLAND
08.9.2018 LENA AUNE
15.9.2018 SIGBJØRN ØEN
20.9.2018 JOHN ANDREAS ANDERSEN
21.9.2018 HAAKON JOHANNESSEN
22.9.2018 BENTE SOFIE WOLD GAULEN
22.9.2018 ARNFINN HARRY SANDAL
22.9.2018 ELSE ALMA MONSEN
22.9.2018 ELSE MARIE HERNHOLM THORKILDSEN
25.9.2018 EDEL BRURÅS
26.9.2018 JØRGEN RONGVED
27.9.2018 JORUNN SIGDESTAD
5.10.2018 SIGNE IRENE HÅGENSEN
6.10.2018 INGOLF NILS TUFT
15.10.2018 RODNEY HARRY WOLLERTSEN
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INFORMASJON

25. november  Kristi kongedag 
Matt. 25, 1-13 - Døren til Gud skal engang lukkes
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/vikarprest Hans-
Christian Küspert og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd. Sang 
ved koret Tabula Rasa og Tord Kalvenes. 

27. november (tirsdag)  
Åsane kirke kl. 17.00 Adventsvandring for 3-åringer

1. desember (lørdag)
Åsane kirke kl. 21.00 Førjulskonsert «Stille Natt, 
Hellige Natt» med Alexander Rybak, Maria Haukås Mittet, 
Lise Børud, Tor Endresen og Rune Larsen. Billetter.

2. desember - 1. s. i advent 
Matt. 21,10-17 - Kongen kommer til sitt tempel
Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/kap.  
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Utdeling av 
kirkebøker. Nattverd. Kirkekaffe.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist Jørn 
Skauge. Dåp.
Åsane kirke kl. 18.00 Konsert med Fana 
kammerorkester, (se side 22).
Haukås/NLA kl. 18.00 Lysmesse/adventskonsert 
v/sokneprest Arne Mulen.

4. desember (tirsdag)
Åsane gamle kirke kl. 18.00 Lysmesse v/kap. Jon 
Zimmermann, speidere og organist Jørn Skauge.

8. desember (lørdag)
Åsane kirke kl. 19.00 Konsert m/Sølvguttene.

9. desember - 2. s. i advent 
Joh.16,21-24 - Gleden kommer, som barnet
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og organist Jørn Skauge. Dåp.
Åsane kirke kl. 18.00 Lysmesse v/vikarprest Hans-
Christian Küspert, organist Jørn Skauge og konfirmanter. 
Sang ved Stressing.

13. desember (torsdag)
Åsane gamle kirke kl. 19.00 Førjulskonsert ved 
Nyborg Brass, Løekoret og Kor-Mix.

16. desember - 3. s. i advent 
Joh.5,31-36 - Kongens gjerning vitner om ham
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/sokneprest Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd. 
Åsane gamle kirke kl. 17.30 Julekonsert med 
Bergen Vocalis. 
Åsane kirke kl. 19.00 Korskolens julekonsert med 
Magnificat, Prima Vista og Cantus Sororum. Dir.: organist 
Lenamaria Gravdal.

21. desember (fredag) og 22. 
desember (lørdag)
Åsane kirke kl. 21.00 Konsert med Bergen Nord 
Kammerkor.

23. desember - 4. s. i advent 
Matt. 1,18-25 - Josef blir barnets beskytter
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Høymesse  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist Jørn 
Skauge. Nattverd.
Åsane gamle kirke kl. 22.00 Julenattskonsert med 
Bergen Mannskor.

24. desember - Julaften 
Luk.2,1-20 - Frelseren blir født 
Midtbygda sykehjem kl. 11.30 Julegudstjeneste 
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist Dag 
Vilsvik.
Ulset sykehjem kl. 12.30 Julegudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist Dag Vilsvik.
Åsane kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste  
v/vikarprest Hans-Christian Küspert, Åsane Unge Strykere  
og kantor Gerd Inger Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 14.00 Familiegudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann, Nyborg Brass og organist Jørn 
Skauge.
Haukås/NLA kl. 14.00 Familiegudstjeneste  
v/sokneprest Arne Mulen.
Åsane kirke kl. 14.30 Familiegudstjeneste  
v/vikarprest Hans-Christian Küspert, Spiren, Prelud, 
Magnificat og kantor Gerd Inger Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 15.30 Familiegudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann, solister fra Nyborg Brass og 
organist Jørn Skauge.
Åsane kirke kl. 16.00 Familiegudstjeneste  
v/vikarprest Hans-Christian Küspert, sangsolister og kantor 
Gerd Inger Yddal.

25. desember  1. juledag 
Joh. 1,1-14 - Ordet ble menneske 
Åsane kirke kl. 12.00 Høytidsmesse v/biskop Halvor 
Nordhaug og prost Øystein Skauge, kirkens prester og kantor 
Gerd Inger Yddal, Prima Vista og organist Lenamaria Gravdal.  
Nattverd.

26. desember - 2. juledag 
Joh. 16,1-4a - Motstand og forfølgelse
Åsane kirke kl. 12.00 Ungdommens julemesse  
v/vikarprest Hans-Christian Küspert, Sanctus og organist 
Lenamaria Gravdal. Nattverd.

30. desember - Romjulssøndag 
Luk.2,25-35 - Gamle Simeon synger om Jesus
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp.

31. desember - Nyttårsaften
Matt. 11, 25-30 - Sønnen er veien til Faderen
Ulset sykehjem kl. 11.30 Nyttårsgudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut Nyborg.
Midtbygda sykehjem kl. 12.30 
Nyttårsgudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen 
og kantor Knut Nyborg.
Åsane gamle kirke kl. 23.15 Midnattsgudstjeneste 
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg.

2019
1. januar - Nyttårsdag 
Matt. 18,19-20 - Bønnhørt i Jesu navn
Åsane kirke kl. 12.00 Gudstjeneste v/spr. Arne Mulen 
og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd. 

6. januar - Kr. Åpenbaring 
Joh. 12,42-47 - Jesus er kommet som et lys til verden
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikarprest 
Hans-Christian Küspert og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd.

13. januar - 2. s. i åpenbaringstid
Joh.1,29-34 - Guds lam bærer verdens synd
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/vikarprest Hans-
Christian Küspert og organist Jørn Skauge. Dåp.
Haukås/NLA kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd  
v/spr. Arne Mulen.  Søndagsskole. Kirkekaffe.

20. januar - 3. s. i åpenbaringstid 
Joh.1,15-18 - Han har vist oss hvem Gud er
Åsane kirke kl. 11.00 - Gudstjeneste v/spr. Arne 
Mulen og kap. Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. 
Sjømannskirke-konfirmantene deltar. Nattverd. 

27. januar - 4. s. i åpenbaringstid 
Ordspr. 14,21-22.25.31 - Stakkaren og Skaperen
Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/kap.  
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal.   Nattverd. 
Kirkekaffe.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Gudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist  
Jørn Skauge. Dåp.

3. februar - 5. s. i åpenbaringstid 
Joh. 5,1-15 - Helbredet i barmhjertighetens hus
Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/kap. Jon 
Zimmermann og organist Jørn Skauge. Nattverd.
Åsane kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og organist Jørn 
Skauge. Dåp og utdeling av kirkebøker.
Haukås/NLA kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/spr. 
Arne Mulen. Utdeling av kirkebøker. Kirkekaffe.

10. februar - 6. s. i åpenbaringstid 
Mark. 13,21-27 - Den rette Messias blant mange falske
Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikarprest 
Hans-Christian Küspert og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp. 
Tårnagentene og barnekorene deltar. Kirkekaffe.

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER I ÅSANE MENIGHET
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Alle gudstjenester er i Åsane kirke, om ikke annet er nevnt.  
Se også vår hjemmeside, aasanemenighet.no.


