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Kirketekstilene  
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Det store jubileumsåret  
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Takk for innsatsen!
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Storslått Mozart-konsert
Side 17

Åsane kirke har fått ny liturgiske 
tekstiler på alter, prekestol og lesepult.
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Nye liturgiske tekstiler  
i Åsane kirke

Vi kan glede oss over at vi nå skal veksle med 
kirkeårets farger på alteret, lesepulten og 
prekestolen!  

AV INGUNN BERGLAND, UTSMYKKINGSKOMITEEN

Prestenes messehakel ble laget i de fire liturgiske fargene 
da kirken var ny, men menigheten  hadde ikke penger til 
mer enn ett sett tekstiler på alteret, lesepulten og preke-
stolen. Dette skal det nå rettes opp i.

Kunstneren Åse Eriksen er fra Bergen, og holder til på 
Radøy. Det er hun som har produsert de nye tekstilene til 
Åsane kirke. Etter å ha sett hennes utstilling «Toner i 
Tråd» i 2013, ble vi i utsmykkingskomiteen begeistret for 
hennes farger og uttrykk. Vi tok derfor kontakt med henne, 
og hadde en del møter. 

Fargene virker på oss
Hennes forslag har vært til godkjenning hos biskopen.  
I juni 2015 skrev vi kontrakt, og første søndag i advent 
2016 fikk vi det fiolette settet på plass. Vi synes hun har løst 
oppgaven på en fantastisk måte. I løpet av våren kommer 
det røde settet. Da har vi fått et komplett sett med 
liturgiske tekstiler i Åsane kirke og vi kan glede oss over 
farger og symboler!

Kirken har lange tradisjoner med å markere kirkeårets 
tekster med bilder og tekstiler. Bilder var nesten som en 
lesebok for menigheten før folk kunne lese (etter 1739). 
Men bilder og farger har også et taust språk som alle 
mennesker kan sanse. Fargene virker på oss uten at vi er 
klar over det.

I et rundt rom som Åsane kirke er det ekstra viktig at øyet 
kan hvile på noe. Det bryter opp monotonien i de røde 
teglsteinene. Glassmaleriet til Terje Grøstad er vakkert med 
sin blåfarge, som gir assosiasjoner til himmel. Det inne hol-
der mange symboler, blant annet timeglasset. Ta en titt på 
sidedekoren i glassmaleriet neste gang du er i Åsane kirke! 

Liturgiske tekstiler er laget for ett spesielt kirkerom og skal 
brukes i forbindelse med dette. De skal fungere sammen 
med forkynnelsen slik at de aldri virker alene, men under-
streker kirkeårets tekster. Sammen med salmetekster og 
musikk blir gudstjenesten en mer helhetlig opplevelse. Å 
høre er sentralt, men å se med åpne øyne er en like viktig 
del av det å delta i gudstjenestelivet!

Fire farger
I Den norske kirke bruker vi fire farger i kirkeåret: Grønt er 
vekstens farge og brukes i åpenbaringstiden fra jul og utover 
våren og høsten. Fiolett (rødt og blått ) brukes i faste tiden og 
i adventstiden. Det uttrykker forventning om noe. Hvitt er 
festfargen. Den avspeiler himmelsk renhet. Rødt er også 
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festfargen og treenig hetens farge. Det 
brukes i julen og i pinsen. 

Dette gir fargene spesielt innhold. 
Derfor er det faste symboler som går 
igjen i de liturgiske tekstilene: Symboler 
er konkrete bilder som peker utover seg 
selv. Det er viktig å kjenne både den 
konkrete og den store sammen hengen 
det hører hjemme i (her: Bibelen).

• Grønn: årstid/vekst/kornaks/druer
• Fiolett: timeglasset/tornekrone
• Hvitt: kongekrone/due
• Rødt: lys/ flammer/ due

Det er mange andre kristne symboler 
som kan brukes på alle eller noen av 
tekstilene. Symbolet på alterdukene er 
XP satt sammen. På gresk er dette de to 
første bokstavene i «Kristos», som er 
blitt Kristus på norsk.

Utsmykkingskomiteen består av Arve 
Brunvoll, Bente Hauge, Erling 
Revheim og Ingunn Bergland.

Kilder:
• Samtaler med Åse Eriksen
• Turid Lundby: Kirketekstilenes bakgrunn  

og bruk, Oslo 2007
• Liturgiske klær i Den norske kirke, 

Kirkerådet 1990
• Åse Eriksen: Toner i tråd 2012,  

Katalog laget til utstillingen 

LILLA VENTETID: Fiolett brukes i fastetiden og i adventstiden, og uttrykker forventning om noe. (Foto: Ingunn Berglund)

NYE ALTERDUKER: Symbolet på alterdukene er XP satt sammen. På gresk er dette de to første bokstavene i «Kristos», som er blitt Kristus 
på norsk. (Foto: Claus Arne Wilhelmsen)
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– Alle får muligheter til  
           å prøve, feile og lykkes
I oktober var det flere grunner til å feire for Rolland-speiderne.  
Gruppen fylte 25 år, og har aldri hatt så mange medlemmer som nå.

AV KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

Rolland-speideren 25 år: 

– Det startet i 1991 med en gruppe 
foreldre som hadde gutter i speider-
alder, og som ønsket et tilbud innenfor 
menigheten, forteller leder for Rolland-
speiderne, Anne Hanson. 
Hun har vært med i lederteamet siden 
starten, og er stadig aktiv.

I november ble 25-årsjubileet markert 
med feiring i en fullsatt Torgstuen i 
Åsane kirke. I dag har Rolland-spei-
derne fast tilholdssted og lagerplass i 
kirken, men slik har det ikke alltid vært.
  
Oppstart i Selegrend 
Det første lederteamet i 1991 hadde to 
foreldreledere som bodde i Selegrend 
på Rolland, og i lokalene i borettslaget 
der startet de opp som «Ulveflokk». 
Den besto av gutter i 3. klasse som fikk 
med seg venner fra klassen sin. 
– Denne første høsten var det 12 gutter 
og fire ledere som var med», forteller 
Hanson.

Det var lenge siden noen av lederne 
hadde vært speidere. De fulgte dermed 
forbundets programaktiviteter, og var 
mye ute. Grunnlaget og formen på 
Rolland-speideren var nå lagt.
– Det viser seg den dag i dag at det 
speiderne liker aller best er å boltre seg 
ute, uansett vær, sier Hanson.

Da KFUK- og KFUM-speiderne sentralt 
fusjonerte i 2003, gjorde et godt sam-
arbeid med nabogruppene at de slo seg 
sammen. Storåsen KFUK og Rolland 
KFUM ble én gruppe i 2007, og gruppen 
fikk navnet Rolland KFUK-KFUM-
speidere, navnet de bærer den dag i dag. 
KFUK- og KFUM-speidere har tilbud 
for gutter og jenter fra sju år og oppover.

Læring gjennom opplevelser
I en tid med et hav av tilbud til barn og 
unge kan det være utfordrende å 
rekruttere nye medlemmer, men 
speideren er mer populært enn noen 
gang, og oppskriften er den samme 
som i 1991.

– Vi har aldri hatt så mange medlem-
mer som i jubileumsåret. Vi ser at 
rekrutteringen er preget av at foreldre 
ønsker dette tilbudet for sine barn, og 
hvis barna trives og får venner fortsetter 
de. Ledere har vi stort sett rekruttert fra 
foreldregruppen, sier Hanson. 

Noe av det som stadig gjør Speideren 
interessant for barn i alle aldre, er 
ifølge Hanson læringsformen, der teori 
og praksis går hånd i hånd.
– Det speiderne lærer, får de alltid prøve 
ut. Vi bruker læring gjennom opplevelse 
og refleksjon som metode fordi vi tror 
det er mest motiverende og nyttig. I 
tillegg får de oppgaver og utfordringer 
som er tilpasset den enkelte, dermed får 
alle muligheter til å prøve, feile og 
lykkes, forklarer Hanson.

SER FREM TIL LANDSLEIR: I 2018 er det 
landsleir i Trøndelag, og håpet er at det da 
reiser en stor kontingent fra Rolland.  
Bildet er fra kretsleiren på Ænes.
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Besøk fra Kina

De to 23-åringene heter Jia Xu og 
Tianshu Li, men kaller seg henholdsvis 
Elliot og Susan når de er her. De stud-
erer ved Hald internasjonale senter, og 
skal være i praksis i Åsane menighet 
frem til påske. Begge to bor i verts-
familier tilknyttet menigheten, og 
forteller at de har funnet seg veldig 
godt til rette som en del av familiene. 

Kom for å lære
– Etter et opphold hos en kristen 
familie i USA som utvekslingsstudent, 
opplevde jeg at livet mitt forandret seg i 
møte med Gud, forteller Elliot.
Ferden gikk så videre til Hald inter-
nasjo nale senter, og deretter til menig-
hets praksis i Åsane.
– Da jeg fikk muligheten til å dra hit, 
visste jeg at det var det rette for meg, å 
lære mer om Guds ord og kjærlighet, og 
å få leve det livet Gud ønsker for meg, 
forklarer Elliot.

Susan på sin side ble tidlig interessert i 
misjon og den store verdensvide 
kirken.
– Jeg ville reise til Hald for å få mulig-
heten til å treffe unge kristne fra hele 
verden, og å høre om deres tro. Ved å 
reise til Norge kunne jeg også lære mer 
om kristenlivet og menighetsarbeid i en 
norsk kontekst, forteller Susan.

Ungdomsarbeid til etterfølgelse
I løpet av senhøsten har de to fått et 
innblikk i menighetslivets mange og 
varierte sider. De har vært med på 
konfirmant- kor- og speiderarbeid, 
diakonale tiltak, deltatt i arbeidet i 
Stjernen åpen barnehage og bidratt i 
forbindelse med gudstjenester. Spesielt 
har de to vært fascinert av ungdoms-
arbeidet og konfirmantarbeidet, som 
har en tiltalende og ungdommelig form 
som de savner i hjemlandet. 

– I Kina er aktivitetene hverken like 
faglig gode eller like engasjerende og 

artige som det jeg opplever her. For 
eksempel konfirmantundervisning, der 
prestene og andre er aktivt med i 
praktiske leker og øvelser for at de unge 
skal bli bedre kjent med sentrale bibel-
fortellinger, synes jeg er flott, og jeg 
kan se at ungdommen liker det, sier 
Elliot.

– I Kina har vi ikke barnedåp, og da 
heller ikke konfirmasjon, så spesielt 
dette er nytt for meg, forteller Susan.

I slutten av oktober ble det gjort ekstra 
stas på de to, da Åsane menighet feiret 
gudstjeneste med spesielt fokus på 
Kina. Susan fortalte her om kirkens 

vekst i hjemlandet og hva som rører seg 
i hennes menighet i hjembyen, mens 
Elliot fortalte om sitt møte med kristen 
tro som rådvill ung voksen på utveks-
ling i USA. Trosreisen videre har litt 
etter litt myknet hjertet hans, og 
utilfredshet og bitterhet har blitt til 
glede og ydmykhet, fortalte Elliot i sitt 
vitnesbyrd.

Ideer og inntrykk i bagasjen
Til tross for en stadig økning i antallet 
kirkesamfunn og kristne i hjem landet, 
har det vært utfordrende for Elliot å 
finne et kristent miljø å kunne vokse i.

– I klassen min på universitetet 
hjemme i Kina var vi bare to kristne. 
Jeg har prøvd å snakke med vennene 
mine om troen min og alt det gode Gud 
har gjort i mitt liv, men de tar det ikke 
helt på alvor. Jeg ser dette som en 
mulighet og en utfordring til å fortsette 
å fortelle dem jeg treffer om Gud og om 
evangeliet, forklarer Elliot.

Planen har hele tiden vært å dra tilbake 
til Kina ved påsketider, men et langt 
opphold i Europa har gitt dem lyst på 
mer. Susan, som er en habil pianist, 
kunne tenke seg å studere musikk ved 
en europeisk høyskole, mens Elliott 
drømmer om praksisplass eller jobb i 
Europa eller USA, der han får brukt og 
videreutviklet sine engelskkunnskaper.

– Uansett har vi hatt et uforglemmelig 
opphold i Norge og i Åsane. Når jeg ser 
hvordan folk her i kirken er mot hver-
andre og andre mennesker, og hvordan 
dere arbeider, så lærer jeg mer om 
Jesus og troen min vokser, sier Elliot.

Og om det skulle bli hjemlandet som er 
neste stoppested, har Susan på sin side 
planen klar for å sette erfaringen fra 
Åsane ut i praktisk menighetsarbeid.

– Jeg har lyst til å arbeide mer frivillig, 
blant annet i organisasjonen som 
sender studenter som meg på utveks-
ling. Jeg vil også prøve ut øvelser fra 
Åsane i egen menighet, spesielt dem 
som kan være med å utvikle den 
enkeltes trosliv, og bruke erfaringene 
mine fra korarbeidet i Åsane inn mot 
koret hjemme, forteller Susan.

I oktober startet to kinesiske 
studenter sin praksis i Åsane 
menighet. 

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS 
FOTO: TOR D HANSON

LÆRERIK PRAKSIS I ÅSANE 
MENIGHET: Etter noen måneder med ulike 
erfaringer er de to kinesiske ungdommene 
spesielt oppglødd over at det skjer så mye i 
menigheten som både er artig og har 
substans. Her har kirken hjemme i Kina noe 
å lære, mener de.
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Handlinga var ein offentleg protest mot ein del avvik frå 
Bibelen og klassisk kyrkjelære - først og fremst avlats-
handelen - som hadde festa seg i Romakyrkja. Dette vart 
utgangspunktet for det som me kort kallar reformasjonen og 
for Den evangelisk-lutherske kyrkja.
 
Den kjenslevare ungguten Martin Luther hadde streva mykje 
med å verta rettferdig for Gud, den strenge og rettferdige 
domaren. Avgjerande for han vart studiet av Romarbrevet. 
Det førte til at han gjenoppdaga evangeliet. Det hadde vore 
meir og mindre gøymt og gløymt for skuld menneskelege 
forordningar. 

Døra til Paradiset
Ut ifrå blant anna Romarbrevet kap. 1, vers 17 («for i det blir 
Guds rettferd openberra, av tru frå først til sist, som det står 

skrive: Den rettferdige skal leva ved tru») såg han at me vert 
frelste aleine ved trua på Kristus, og ikkje ved gjerningar. 
Seinare fortalde han om denne oppdaginga at «det var som 
om eg såg døra til Paradiset stå vid open».

I det Herrens år 2017 er det altså 500 år sidan Luther 
markerte sin protest mot Den katolske kyrkja. Han gjekk 
varsamt fram i byrjinga, og kritiserte berre dei mest open-
berre feila han såg. Etter kvart som han vart driven vidare av 
motstandarane sine, gjekk kritikken over på hierarkiet i 
Romakyrkja. 

Han såg på pavedømet som ei reint verdsleg ordning, og hevda 
at kyrkjemøta kunne ta feil. Det einaste feilfrie kyrkja har å 
halda seg til, er Skrifta sjølv. Frå reformasjonen har me fått dei 
tre prinsippa: Trua aleine, Kristus aleine og Skrifta aleine. Me 

AV ØYVIND VEVLE

Munken som trassa pavemakta
Den 31. oktober 1517 slo ein tysk munk og universitetslærar opp eit ark  
med 95 teser (diskusjonssetningar) på slottskyrkja i Wittenberg.

LUTHERS FORSVARSTALE: Under riksdagen i Worms i 1521 blei Martin Luther lyst fredlaus. Han avslutta forsvarstala si slik: «Dersom eg 
ikkje vert overvunne ved vitnesbyrdet til Skrifta eller ved openberre fornuftargument - for eg trur verken på paven eller på konsila aleine, sidan 
det står fast at dei fleire gonger har teke feil eller har motsagt kvarandre - så vert eg overvunne ved dei skriftstadane eg har anført, og 
samvitet mitt vert verande fanga i Guds Ord. Eg verken kan eller vil tilbakekalla noko, for det er verken sikkert eller frelsebringande å gjera 
noko mot eins samvit. Gud hjelpe meg, Amen». (Illustrasjon: Oljemåleri av Anton von Werner, 1877)
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har éin Frelsar, Kristus; aleine i trua på 
han vert me frelste, og Skrifta aleine er 
rettesnor for læra og livet.

Skrifta aleine
Reformasjonen må sjølvsagt markerast 
også i Den norske kyrkja. Sidan 1537 
har me hatt ei evangelisk-luthersk 
kyrkje i landet vårt. Ei nemnd, med 
Vidar Kristensen som leiar, har føre-
budd jubileet. Det er å vona at me kan 
få ei tydeleg og sterk markering av dei 
reformatoriske prinsippa, og særleg 
med tanke på Skrifta aleine som norm 
for lære og liv. Me treng ei Bibel-
vekkjing i Den norske kyrkja.

Sist haust kom det ut ein biografi på 
Portal forlag om ein av dei fremste 
Luther-kjennarane i Noreg i førre 
hundreåret, professor dr. teol. Carl 
Fredrik Wisløff. Som prestelærar på 
Menighetsfakultetet i 28 år påverka 
han ein heil generasjon av prestar. 

I tillegg var han mykje brukt som talar 
og foredragshaldar både i Noreg og 
utlandet, særleg i Danmark og Finland. 
Denne biografien gjev eit godt innsyn i 
sentrale sider ved evangelisk-luthersk 

teologi. Wisløff skreiv doktoravhand-
linga si over eit emne frå reformasjons-
tida. Boka må vera ei gåve til Den norske 
kyrkja i forkant av reformasjonsjubileet.

Martin Luther  

• Martin Luther (f. Luder) blei født 10. 
november 1483 i Eisleben i Det tysk-
romerske riket, og døde 18. februar 1546, 
også i Eisleben.

• Han var opphavleg katolsk prest i 
augustinar-eremittanes orden, som gav 
han ei grundig utdanning. Seinare blei han 
professor ved universitetet i Wittenberg. 

• Etter kvart utvikla han teologiske syns-
punkt både om styresmakta til kyrkja, 
sakramenta, menneskets tilhøve til Gud, 
og måten avlatshandelen blei praktisert 
på. 

• I 1517 endra han etternamnet frå Luder til 
Luther, med henblikk på det greske ordet 
eleutheros («den befridde»).

• Sentralt for tenkinga hans er det som ofte 
vert omtala som «tårnopplevinga» i tårn-
værelset på klosteret i Wittenburg. Medan 
han mediterte over Rom. 1,16-17, gjekk 
med eitt tydinga av «Guds rettferd» opp 
for Luther.

• Luthers reformasjon sprengde den kyrkje-
lege eininga på det kontinentale Vest-
Europa og i Nord-Europa, og fekk òg store 
og varige politiske og kultur forandrende 
konsekvensar.

• Startpunktet for reformasjonen vert tradi-
sjonelt sett til 31. oktober 1517, som var 
dagen då han sendte ut sine 95 disku-
sjonsteser i brev til erkebiskop Albrecht II 
av Brandenburg, biskop Hieronymus 
Schultz, og venene Johann Lang og 
Christoph Scheurl.

• Han reagerte her sterkt på den materialis-
tiske innstillinga som låg bak avlats-
handelen. Som motstykke til dette stilte 
han opp sin nyvunne lære om trua aleine.

• Erkebiskop Albrecht innklaga Luther for 
Roma, uten sjølv å gje han noko svar.

• Den 15. juni 1520 kom pavebullen Exurge 
Domine frå pave Leo X, der han fordømte 
41 læresetningar frå Martin Luthers 
skrifter. 

• 10. desember 1520 brende Luther 
demonstra tivt bullen framom Elsterporten i 
Wittenberg.

• 3. januar 1521 blei Luther bannlyst i Roma 
med bullen Decet Romanum Pontificem.

• Etter riksdagen i Worms i 1521 blei han 
lyst fredløs, og tok då tilflukt på hertug 
Fredriks den Vise av Sachsens borg 
Wartburg. Her begynte han omsetjinga av 
Bibelen til tysk, direkte frå originalspråka. 

Fakta

BIOGRAFI OM WISLØFF: Ein av dei 
fremste Luther-kjennarane i Noreg i førre 
hundreåret, professor dr. teol. Carl Fredrik 
Wisløff, har påverka ein heil generasjon av 
prestar. I haust kom det ein biografi om han, 
ført i pennen av Egil Sjaastad.

Du vet selvfølgelig at Martin Luther og Martin Luther King, jr. tilhører to svært 
ulike historiske epoker. Men klarer du gjette hvem av dem som sa hva?

  1. Alt som vi ser er skygger, kastet av det vi ikke kan se.
  2. Det kommer aldri noe godt ut av vold.
  3. Vi kan akseptere en endelig skuffelse, men aldri miste troen på et uendelig håp.
  4. Dersom en mann ikke har funnet noe som er verdt å dø for, er han ikke skikket 

til å leve.
  5. Fred er mulig, sannhet for enhver pris.
  6. Alt som gjøres i verden er gjort av håp.
  7. Slutten på våre liv begynner den dagen vi blir tause om ting som betyr noe.
  8. Kjærlighets-prinsippet står i sentrum for ikkevold.
  9. Du er ikke bare ansvarlig for det du sier, men også for det du ikke sier.
10. Når skoler blomstrer, blomstrer alt.

Kilde: Playbuzz

Martin Luther 
eller Martin 
Luther King, jr.?

Luther-quiz

Martin Luther: 2, 5, 6, 9, 10
Martin Luther King, jr.: 1, 3, 4, 7, 8
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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

127 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

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
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Tlf: 55 21 44 50

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

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden
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TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT
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Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den tyske munken 
Martin Luther offentliggjorde sine berømte avlatsteser i 
Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av 
verden. Reformasjonsbyen Bergen er Norges representant i 
et nettverk av 68 europeiske byer. 

Programmet for disse tre dagene er satt sammen for å synlig-
gjøre spor av reformasjonen i samfunnet, feire de gode 
fruktene av reformasjonen og å gi impulser til debatt om våre 
samfunnsverdier.

Utdrag fra programmet:

Fredag 3. mars: Luthernatt 
• Kl. 18.00: Omvisning i Universitetsmuseets kirkekunst-

samling. 

• Kl. 19.00: Salmefest i Domkirken.

• Kl. 20.30: TGIF-ungdomstreff (Thank God it’s Friday)  
i St. Jakob kirke.

• Kl. 19.00: Prekenkappleik på Østre. Hvem preker best?

• Kl. 21.00: Konsert med improvisasjon over reformasjonens 
musikalske arv på Østre. Medvirkende: Per Inge Hove, Eva 
Pfitzenmaierog Nathalie Sandtorv. Aldersgrense: 18 år. 

Lørdag 4. mars: 
• Kl. 11.00: Reformasjonsbussen på Torget åpner - til randen 

fylt av historier fra sin europeiske reformasjonsløype.

• Kl. 11.00: Lutherland åpner i Nykirken/Barnas Katedral. 

• Kl. 13.00: Offisiell åpning av Reformasjonsbyen Bergen på 
Torgalmenningen med Salmestafett fra kl. 12.30.

• Kl. 14.00: Høytlesning fra Katekismen på Bergen offentlige 
bibliotek.

• Kl. 14.30: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved 
Griegakademiets komposisjonsklasse. 

• Kl. 15.00: Et samfunn i oppbrudd - hva gjør det med oss? 
Samtale om reformasjonens verdier i Universitetets Aula.

• Kl. 18.00: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Dick 
van Dijk.

• Kl. 20.00: Jubileumsforestilling i Johanneskirken, med 
kor, orkester, band og solister.

• Kl. 22.00: «Jesus Loves Electro». Nachspiel/konsert for 
ungdom i St. Jakob kirke.

Søndag 5. mars:
• Kl. 11.00: Barnas festgudstjeneste i Nykirken - Barnas 

Katedral.

• Kl. 11.00: Festgudstjeneste i Domkirken med framføring  
av Bachs Reformasjonskantate.

• Kl. 11.00: Ung messe i Korskirken.

• Kl. 12.15: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Asbjørn 
Myksvoll.

• Kl. 13.00: Lutherfilm på Bergen kino (kun engelsk tale).

• Kl. 13.00 / 14.00 / 15.00: KODEs religiøse kunst omvisning.

• Kl. 13.30: Pilegrim med Luther? Foredrag på Domkirkens 
skrudhus ved dr. theol Roger Jensen, daglig leder ved 
Pilegrimsenter Oslo. 

• Kl. 16.00: Har vi mistet vår bevissthet om kulturarven? 
Debatt på Litteraturhuset.

• Kl. 18.00: Tysk gudstjeneste (rekonstruert fra 1897) i 
Mariakirken.

• Kl. 19.00: Lutherjazz i St. Jakob kirke - med Pastor Wangs 
Quintet.

Med forbehold om endringer. Det blir enda flere arrange
menter utover våren. Se hele programmet på www.kirken.
no/bjorgvin Prosjektleder: Ragna Sofie Grung Moe. 

Lutherfest i reformasjonsbyen Bergen
I 2017 skal Luther og reformasjonen markeres over hele verden. Bergen har 
status som Norges reformasjonsby, og inviterer til Lutherfestdager.

ET NÅDENS ÅR: Logoen for Reformasjonsbyen Bergen er tegnet 
av Marvin Halleraker.
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• Idrettsheltene – moralske forbilder? Gunnar Breivik, 
professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idretts-
høgskole, tar utgangspunkt i idrettens verdigrunnlag, og drøfter 
etiske utford ringer knyttet til profesjonalisering og kommersiali-
sering. Flere aktuelle saker reiser spørsmål om hva vi bør 
forvente av våre idrettshelter. Onsdag 1. februar kl. 19.00 i 
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor 
går veien videre? Lars Johan Materstvedt, professor i 
filosofi og medisinsk etikk ved NTNU i Trondheim, har studert 
lovgivingen og den faktiske utviklingen i Europa, USA og 
Canada. Han vil på grunnlag av disse erfaringene være med i 
en etisk drøfting sammen med overlege på Haraldsplass, 
Sebastian von Hofac ker, som har ansvar for mennesker med 
livstruende sykdom. Materstvedt har tidligere vært forsker i 
Kreftforeningen, og har som etiker vært opptatt av retten til 
selvbestemmelse. Onsdag 22. februar kl. 19.00 i 
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Hva er et barn i vår tid? Eivor Andersen Oftestad, forsker i 
kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, innleder til debatt om 

synet på det «å lage barn». 
Slekters gang er selve 
kontinui teten i enhver kultur, 
men mens barn før var 
skjebne, er barn i dag et 
valg. Vi har et globalt 
marked for arve anlegg og 
embryoer, foster diagnostikk, 
sortering og designbabyer. 
Hvilke konsekvenser får 
denne endringen? Oftestad 
har nylig utgitt boken «Vi 
lager barn: Reproduksjon 
gjen nom 500 år», og er aktiv skribent i Vårt Land og i 
Klassekampen. Onsdag 22. mars kl. 19 i Litteraturhuset, Østre 
Skostredet 5-7.

Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet 
i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, Studentmenig
heten og Bymisjonen i Bergen. På alle møtene er det anledning 
til dialog og drøfting med foredragsholderne. Mer informasjon: 
www.kirkeakademiene.no.  

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

Kirkeakademiets vårprogram
Bjørgvin kirkeakademi tar denne våren opp viktige etiske spørsmål knyttet til  
livets begynnelse og slutt, og til det som mange i alle aldre er opptatt av, nemlig idretten. 

Bruvik kyrkje på Osterøy feirar 150-årssjubileum søndag 12. 
mars med høgtidsgudsteneste og fest på Knausatunet etter 
gudstenesta. 
Dette er tredje kyrkja på staden. Ho sto ferdig i 1867. Feiringa 
fortset måndag den 24. april. Då kjem ekteparet Rhoda og 
Ingvar Wilhelmsen til Bruvik med foredrag og song.

Bruvik kyrkje 150 år

«Kirker i glemselens 
slør – søkelys på det 
norske kirke land
skapet i middel
alderen» er den lange 
tittelen på en ny bok. 

Forfatter Dag 
Bertelsen slår her fast 
at kirke landskapet og 
de kirke lige forhold-
ene i Norge i middel-
alderen på ingen 
måte er ferdig 
utforsket. I henhold til 
ekspertene er det 
dokumentert 1300 
middelalderkirker i 
Norge. Boken gir en 

oversikt over de doku men terte kirkene, men 
presen terer også et vell av indika sjoner på udokumen terte 
kirker i form av tradisjoner, sagn og steds navn. 
 
Dag Bertelsen ønsker tips om enda flere indikasjoner på 
udokumenterte kirker i alle deler av landet. Slike opplysninger 
kan formidles på epost til dag.bertelsen@ntebb.no eller på 
telefon 98245165. 

Boken selges ikke gjennom vanlige kanaler, men kan 
bestilles på epost, sms eller telefon som angitt over. 

De glemte kirkene
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KABBs lydbibliotek har gjennom 40 år 
spesialisert seg på å produsere lyd-
utgaver av aktuell kristen litteratur. 
Biblioteket er offentlig godkjent på linje 
med det statlige Norsk lyd- og blinde-
skrift bibliotek.

– Vi leser inn rundt 100 bøker i året, 
forteller biblioteksjef i KABB, Heidi 
Vestbye. 

De fleste av disse er utgivelser fra de 
kristne forlagene, men KABB produ-
serer også bøker fra andre forlag, 
dersom tematikken ligger innenfor 
formålet. Biblioteket tilbyr litteratur i 
alle sjangre, fra lettleste romaner til 
tyngre teologiske verker. Vestbye 
medgir likevel at mange av boklånerne 
foretrekker bøker av den lettere typen. 

– De smalere titlene lånes ofte av folk 
som trenger dem i forbindelse med 
jobb eller studier. Derfor er det viktig at 
også slike bøker er tilgjengelige, selv 
om de ikke leses av så mange, sier hun.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av 
bøker fra KABBs bibliotek økt med mer 
enn 100 prosent, og det fortsetter å 
stige. Noe av årsaken er at KABB og 
Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek nå 
har felles utlånssystem, slik at bok-
lånerne har tilgang til alle bøker fra 
begge bibliotekene, og at lydbiblio tek-
ene har tatt i bruk ny teknologi. Siden 
det nye systemet for utlån ble tatt i 
bruk i fjor, har KABB registrert 230 nye 
boklånere.

– Lånerne kan fortsatt få til-
sendt bøkene våre som CD  
i posten, men stadig flere 
velger å streame eller laste 
ned lydbøkene i en app eller 
på inter nett. Slik får de umid-
delbart tilgang til de bøkene 
de ønsker seg, forteller 
biblioteksjefen. Tilbudet er 
gratis, i likhet med andre 
offentlige biblioteker.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble 
startet som et tilbud til blinde 
og svaksynte, men alle som 
strever med å lese trykt tekst 
kan bruke biblioteket. Det 
gjelder for eksempel dyslek-
tikere, funksjons hemmede 
som ikke kan holde eller bla  
i en bok, mennesker med 
konsentra sjons vansker, og 
mange andre. 

Tre prosent av alle nordmenn 
er syns hemmede, og 5-7 pro-

sent har alvorlig dysleksi. Dermed er 
minst hver tiende nordmann helt 
avskåret fra å lese trykte bøker. Langt 
flere har generelle lese- og skrive-
vansker, og kan ha nytte av et tilbud 
om lydbøker. 

– Vi opplever at svært mange som 
kunne ha nytte av oss ikke kjenner 
mulig heten av å bruke lydbiblioteket. En 
av utfordringene med å informere disse 
gruppene er jo nettopp at de ikke leser 
trykt informasjon, derfor er vi avhengige 
av at pårørende eller fagfolk gjør dem 
oppmerksomme på bibliotek tilbudet. Vi 
får veldig mange tilbake meldinger om at 
lydbøkene gir brukerne en ny og bedre 
hverdag, forteller Vestbye.

Mer informasjon: www.kabb.no

TEKST: FRANK TANGEN

Kristen litteratur når nye lyttere
Interessen for kristen litteratur er større enn noensinne blant norske syns- og lesehemmede. 
Lydbiblioteket til Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) har mer enn doblet utlånet av lydbøker.

ØKENDE INTERESSE FOR LYDBØKER: Stadig flere lesehemmede låner lydbøker via 
internett, men biblioteksjef  Heidi Vestbye i KABB har likevel hendene fulle med å gi lånere 
personlig veiledning. (Foto: Kari Undeland)
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– Vi samler kreftene på tvers av menig-
hetene for å få dette til. Vi ønsker at 
fastetiden skal berike oss alle, sier prost 
Øystein Skauge.

Fastetiden åpnes med skriftemål aske-
onsdag 1. mars i Salhus kirke. På Vest-
landet praktiserer mange menig heter 
gudstjenester med skriftemål to ganger i 
året. Først i forbindelse med fasten, så på 
Bots- og bededag om høsten. I Nord-
Norge, i menigheter preget av læstadi-
anske tradisjon, er det vanlig å ha såkalt 
allment skriftemål ved hver gudstjeneste.

Kirkens mest lukkede rom
Skriftemålet er en konkret måte å legge 
av seg alt hos Jesus. Etter at menigheten 
gjennom en felles synds bekjennelse har 
vendt seg til Gud, legger presten hånden 
på den enkeltes hode og tilsier ham eller 
henne syndenes forlatelse mens de 
kneler ved alteret. – Det er noe fri-
gjørende i dette, sier Bernt Forstrønen, 
sokne prest i Salhus.

Han lærte selv mye om skriftemålet da 
han som ung prest gjorde tjeneste i 
Nord-Norge.– Det kan synes vågalt å 
gå frem og knele ved alteret for å få 
syndenes forlatelse. Men vi må huske 
at vi alle er syndere. Lysten til det onde 

henger ved oss alle. Gud graderer ikke 
små og store synder. Skriftemålet 
bidrar til at vi ransaker oss selv og 
beriker oss i troen på at Gud tar bort 
vår syndeskyld, sier Forstrønen.

Han minner om at Gud ikke lenger 
husker de synder vi har bekjent for 
ham og et medmenneske i et privat 
skrifte mål. Samtidig minner han om at 
noen trenger hjelp til å be konkret om 
unn skyldning overfor mennesker de 
har skadet. Skriftemålet er kirkens 
mest lukkede rom, der intet av det som 
er fortalt, bringes videre til andre.

Bønn for mennesker som sliter
Onsdag 8. mars arrangeres en spesiell 
gudstjeneste i Åsane gamle kirke, der 
det legges til rette for samtale og 
konkret bønn for mennesker som sliter. 
Noen sliter med sykdom, andre bærer 
på sorg eller har opplevd samlivsbrudd. 
Alt dette kan vi komme til Gud med.

– Bønn for syke er en del av kirkens 
oppdrag. Jesus ba selv for mennesker 
med ulike plager, og har bedt oss om å 
gjøre det. Vi har en fin liturgi for for-
bønns gudstjenester, og gjør dette i 
trygge rammer, sier sokneprest Arne 
Mulen. 

Under denne gudstjenesten kan 
mennesker også komme med positive 
utfordringer de har i hverdagen som de 
gjerne vil ha forbønn for. 

– I kirken har vi omsorg for hele 
mennesket. Vi vet at Gud kan bruke oss 
i de prosesser vi står i, og overlater til 
Gud å gjøre jobben. Det er noe veldig 
godt i dette å legge alt det vanskelige 
frem for Gud i bønn, sier diakon Marit 
Bjørsvik. 

Hun vil sammen med en av prestene 
være en av de som ber for dem som 
sliter. Prost Øystein Skauge vil tale. 
Etter talen inviteres gudstjenestens 
deltagere til en mer generell forbønn 
ved alteret. Samtidig tilrettelegges det 
for samtale og konkret forbønn for den 
enkelte bak i kirken, i dåpssakristiet og 
prestesakristiet. Kantor Jon Stubberud 
vil spille. Gudstjenesten avsluttes med 
nattverd.

Bibeltime på «Rasteplassen»
Gjennom hele året inviteres det fast til 
«rasteplass» i Åsane kirke. Her står 
bibeltimen og undervisningen i fokus. 
Deltakerne får med seg noe til etter-
tanke i sin hverdag. Luther er i fokus 
for vårens samlinger. 

Eidsvåg kirke inviterer til fasteguds-
tjenesten «Sinnsro» 22. mars. Dette er 
en spesiell form for gudstjeneste der 
det tilrettelegges for bønnevandring og 
deling av livserfaring. Den enkelte kan 
gripe ordet og fortelle om noe Gud har 
gjort i deres liv. Under bønnevandrin-
gen kan deltakerne gå til ulike sta-
sjoner. Det blir mulig å tenne lys, knele 
ved alteret og skrive en bønnelapp.

• Askeonsdag 1. mars blir det skrifte
målsgudstjeneste i Salhus kirke. 

• 8. mars kan mennesker som er 
plaget av ulike vansker i livet få 
konkret forbønn i Åsane gamle kirke.

• Onsdag 15. mars inviteres det til 
bibeltime om Luther på «Raste plass» 
i Åsane kirke.,

• Onsdag 22. mars arrangeres sam
lingen «Sinnsro» i Eidsvåg kirke. 

• Alle disse spesielle samlingene i 
fastetiden begynner klokken 19.00.

Fastetid med spennvidde
Her er spennende nytenkning og bredde i markeringen av fastetiden i 
Åsane prosti i år. Det inviteres til skriftemål, forbønn, bibeltime og 
«sinnsro» fire onsdager før påske.

TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN

FASTE I ÅSANE PROSTI: Øystein Skauge, Marit Bjørsvik og Arne Mulen tenner lys og 
gleder seg til de spesielle fastegudstjenestene.
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Åpen dør for trafficking-ofre

Hvert år blir 10-20.000 kvinner og 
barn i Nepal solgt til prostitusjon i eget 
land, til India eller andre land. Driv-
kraften er hovedsakelig fattigdom, men 
nedarvede holdninger til kvinner og 
barn og deres lave sosiale og økono-
miske status er medvirkende årsaker.  
Å selge en datter blir «løsningen» i en 
desperat situasjon. 

I tillegg til salg av døtre, er barneekte-
skap og tvangsgifte utbredt. Det samme 
er gjeldsslaveri og barnearbeid innen 
landbruk, steinindustri og husarbeid. 
Og Nepal er ikke alene. FN anslår at 30 
millioner mennesker lever som slaver i 
dag, andre mener tallet er langt høyere. 
De tvinges til å selge kroppen, tigge 
eller begå kriminelle handlinger. Andre 

arbeider under umenneskelige arbeids-
vilkår, fødes inn i gjeldsslaveri eller 
tvinges til krigstjeneste.

Også i Norge
Moderne slaveri foregår også i Norge. 
Hvert år identifiserer politiet rundt 300 
ofre for menneskehandel, og innrøm-
mer at mørketallene er enorme. Grov 
utnytting er avdekket i norsk renholds-, 
restaurant- og byggebransje. Kvinner i 
sex-handelen lever på siden av samfun-
net under trusler, vold og overvåking 
fra bakmenn, og med mangelfullt retts-
vern. 

Årlig forsvinner mindreårige flykt  nin  ger 
fra norske asylmottak. I en ny rapport 
dokumenterer Redd Barna at flere av 

disse utnyttes i sex- og narkotikahandel 
i norske byer. Og flere av oss forbrukere 
kjenner ubehag ved å tenke på at 
kanskje varen vi kjøper er produsert 
under slavelignende forhold.

Nikish Thaba Neupane arbeider for å 
forebygge menneskehandel blant jenter 
og unge kvinner i Nepal, og med rehabi-
litering av de som har vært utsatt for 
det. Hun er tilknyttet organisa sjonen 
Higher Ground, som har samar beidet i 
en årrekke med norske HimalPartner. 

– Hvis par lever i forhold der kvinners 
og barns likeverd som Guds skapning 
anerkjennes, gir dette en trygg atmos-
fære og virker forebyggende mot både 
vold og menneskehandel, sier Nikish.

Tror på bønn
Mange jenter og kvinner velger selv å 
selge seksuelle tjenester fordi de ikke 
ser noen annen mulighet til livets 
opphold. Gjeldsslaveri og barnearbeid 
er utbredt i Nepal, og en høy andel 
personer utsettes for vold i arbeids- 
eller nære relasjoner.

– Vi tar utgangspunkt i at forebygging 
er bedre enn behandling. Derfor 
arbeider vi aktivt for å bevisstgjøre 
skolebarn, ungdom og voksne om 
moderne slaveri, særlig sex-trafficking. 
Vi besøker skoler, menigheter, for-
eldre- og kvinnegrupper, forteller 
Nikish.

– Og så tror vi på bønn! Vi er med i et 
fellesskap av kirkelige organisasjoner 
som er engasjert mot moderne slaveri i 
Nepal. Vi kommer sammen for å dele 
erfaringer og be for ofre for slaveri og 
ikke minst ofre for sex-traf ficking. Og 
vi har sett Gud svare på bønnene våre.

Mer informasjon:  
 www.higherground.com.np/hg

Nikish Thaba Neupane arbeider for å forebygge menneskehandel blant jenter og 
unge kvinner i Nepal, og med rehabilitering av de som har vært utsatt for det.

TEKST: KIRKEAKTUELT • TILRETTELEGGING: MAGNE FONN HAFSKOR

VIKTIG KAMP: Gjennom samarbeid med SMM-organisasjonen HimalPartner er Nikish 
Thaba Neupane en av dem som jobber for å forebygge menneskehandel blant jenter og 
unge kvinner i Nepal.
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18. november vart TGIF (Thank God it’s Friday) 
arrangert for første gong på Osterøy. Dette 
ungdomstilbodet er eit samarbeidsprosjekt i 
Åsane prosti. 

Temaet «Gi det vidare» var i fokus denne 
kvelden, gjennom motorsagkunst, produksjon av 
kort og på Friday Gospel (gudsteneste) i Haus 
kyrkje. Kiosk, leikar, kahoot og konkurransar stod 
på programmet i kyrkjelydshuset denne kvelden. 

Motorsagkunst med bodskap

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!

HØGLYTT KUNST: Motorsagmagikar 
Øyvind Vatle frå Osterøy laga kunstverk i 
tråd med kveldens tema, til stor begeistring 
for deltakarane. (Foto: Edvin Bratli)

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no 
Facebook-side: «Stjernen Åpen barnehage»

‣ Mandag fra kl 09.00 til 14.30 
‣ Onsdag fra kl 09.00 til 14.00 
‣ Torsdag fra kl 09.00 til 14.30 

‣ Babysang for de minste hver mandag og 
torsdag kl 12.00  

‣ Mange kjekke aktiviteter for de litt større, og 
egne grupper for 4- og 6-åringene  

‣ Fellesaktiviteter for hele familien 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 
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Selgerne lider av rusavhengighet, men 
det er lett å merke at de er håndplukket 
til jobben som gateselgere: De er alle 
stillfarende, vennlige og høflige, trenger 
seg ikke på, vil ikke være til sjenanse for 
noen, og ønsker deg gjerne «en fin dag». 

Første skritt mot et bedre liv
Å selge Megafon er for dem en verdig 
måte å tjene penger på. Bladet koster 
100 kroner, og halve beløpet går til 
selgeren. For mange har kriminalitet, 
tigging og prostitusjon vært eneste 
alternativ. De håper og satser på at 
Megafon-salg skal være et tidlig og 
avgjørende skritt mot et bedre liv.

Men da må de få solgt nok blader! Flere 
av dem jeg har snakket med forteller at 
salget som oftest går tregt. Folk går 
som regel forbi uten å verdige de tapre 
selgerne så mye som et blikk. Jobben er 

hard når du står der i kulde og vind i 
timevis uten å få solgt et eneste blad. 

Å bli fullstendig ignorert av andre kan 
være en svær påkjenning for hvem som 
helst, men mange av Megafon-selgerne 
synes å tåle denne påkjenningen, i alle 
fall for en tid. 

Innhold av høy kvalitet
Det krever motivasjon og styrke å stå 
der like høflige og vennlige på slutten av 
en lang økt med dårlig salg. Til slutt gir 
noen av dem opp. De orker ikke i leng-
den å bli avvist av vanlige mennesker, og 
slik bli holdt utenfor et fellesskap som 
de forsøker å bli en del av. 

At folk er så lite villige til å kjøpe 
bladet, men bare går rett forbi, kan 
neppe skyldes bladets kvalitet. I hver 
utgave finner du mange gode og 
interes sante artikler. I siste utgave er 
det blant annet en reportasje med 
mange fine bilder fra Aurlandsdalen, 
en artikkel der Egil Eldøen forteller om 
sin barndom i Nøstegaten, og en artik-
kel om overvekt og fedmeoperasjon.  

Gå ikke forbi! Om du ikke har kontan-
ter i øyeblikket, så gi selgeren likevel et 
lite smil eller til og med et vennlig og 
anerkjennende ord. Har du kjøpt 
bladet allerede, kan du anbefale det for 
dine venner og bekjente.

På baksiden av Megafon nr. 1/2017 står 
det: «Når du kjøper Megafon, gir du et 
menneske en verdig jobb. Du kjøper 
ikke bare bladet: Du bidrar til at et 
menneske kan velge noe annet enn 
kriminalitet, tigging og prostitusjon». 
Ingen av oss har råd til å gå forbi. 

Gå ikke forbi!
De fleste har vel lagt merke til de som selger gatemagasinet Megafon.  
De står på flere fast avtalte steder sentralt i bykjernen, ved kjøpe
sentrene i alle bydeler og ved inngangen til Haukeland Sjukehus. 

Ytring

TEKST: NILS MAGNUS ULVIK
Megafon 

• Megafon er et gatemagasin som selges av 
vanskeligstilte mennesker. 

• Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger 
det videre for kr. 100,-. Mellomlegget 
beholder selgeren som lønn.

• Megafon ønsker på denne måten å gi 
medmennesker en mulighet til å skaffe seg 
en inntekt på en verdig måte. En måte som 
bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de 
kan føle seg som en del av noe større. 

• Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette 
arbeidet.

• Alle sosialt vanskeligstilte mennesker kan bli 
selgere av Megafon. Dersom du ønsker å bli 
selger, kan du ta en tur innom Megafons 
lokaler i Sverresgate 3.

• Megafon har også lokaler i Ålesund (Keiser 
Wilhelmsgarte 48), Stord (Nattrutekaien 12) 
og Odda (Røldalsvegen 60).

• Mer informasjon: www.megafon.no

Fakta

SMAKFULL NY UTGAVE: Årets første 
Megafon frister med hele fire nye spalter 
og artikkelserier.

VELFORTJENT AVBREKK: Sukkerspinn 
er en bra belønning når salget av Megafons 
Julebok 2016 går bra. (Foto: Thomas 
Anthun Nielsen)

Ingen av oss har råd  
til å gå forbi
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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 • 26 ÅRS ERFARING

www.janus.no

KULTURSENTER 

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 -  t l f  55 53 14 94
-  Revis jon:  aksjeselskap,  s t i f te lser,  boret ts lag mm.

-  Regnskapsfør ing. 
as t r i@vaardal .no  -   h t tp: / /www.vaardal .no

KAFÉ
Hellen

Å P N I N G S T I D E R 

Mandag – fredag  kl. 10.00–19.00
Lørdag – søndag  kl. 11.00–16.30

Velkommen inn..

KAFÉ
Hellen

Å P N I N G S T I D E R 

Mandag – fredag  kl. 10.00–19.00
Lørdag – søndag  kl. 11.00–16.30

Velkommen inn..

Du finner oss på Bergen Røde Kors Sykehjem, 
Ellerhusensvei 35. 

Du finner oss også på facebook.

En annonse i menighetsbladene  
når alle hus stander i Arna,  

Osterøy, Åsane, Salhus,  
Eidsvåg, Lønborg og Biskopshavn.  

 For annonsering  
- kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

995 50 787

Cantus Sororum, sammen med barn fra Åsane kirke, skal 
ha en stor konsert i mars, der de skal fremføre korperler 
for små og store, samt Magnificat. Det siste er et nåtids-
verk for like stemmig kor, skrevet av den norske kompo-
nisten Kim Andre Arnesen. Han skriver musikk med et 
universelt preg, samtidig som det er melodisk vakkert,  
og med veldig appell til folk flest. 

Medvirkende: Barn fra Åsane kirke, Cantus Sororum, 
Åsane kirkes damekor, Ingrid Mostad Bråten (sopran), 
Kato Flem (klaver), Gerd Inger Yddal (orgel). Dirigent: 
Marit Røshol. 

Åsane kirke, søndag 26. mars (Maria budskaps dag)  
kl. 18.00. Bill. 150 kr. Forsalg hos kor medlemmer til noe 
redusert pris.

Stor korkonsert i Åsane

Cantus Sororum.
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Corrie ten Booms far var urmaker, og hun ble selv den 
første kvinnelige urmakeren i Nederland. Boken handler 
imidlertid om livet under annen verdenskrig. Faren og 
døtrene Corrie og Betsie lever et rolig liv i Harlem, men 
krigen kommer, og Nederand blir okkupert. 

Familien blir etter hvert dradd inn i undergrunns bevegel-
sen i landet. De er opptatt av å hjelpe andre, og når 
tyskerne begynner å forfølge jødene, får de laget et hem-
me lig rom i huset, der de kan skjule mange som er i fare. 
De sørger også for smugling av rasjoneringskort som 
jødene ikke har tilgang til. Lenge går det bra, men til slutt 
blir de angitt av en som har nydt godt av gjestfriheten 
deres.

Familien blir først fengslet i Nederland, og søstrene blir 
senere sendt til Ravensbruck konsentrasjonsleir i 
Tyskland. Oppholdet der er det som gjør mest inntrykk  
på meg i boken. Her får vi se kristen nestekjærlighet i 
praksis. Begge er opptatt av å hjelpe der de kan, men 
spesielt Betsie viser en omsorg og nestekjærlighet som 
kan være et eksempel for oss alle. 

Begge har lært at de skal takke for alt, og i fengselet får de 
se at også lopper går det an å takke Gud for. Rommet der 

fangene sover er 
befengt med lopper i 
hopetall, og vokterne 
vil ikke gå inn dit. På 
den måten får fangene 
et fristed til å lese 
Bibelen (som de har 
greid å smugle inn), og 
holde på med ting som 
vokterne ikke skal vite 
noe om. Ravensbruck 
er et like fælt sted som 
vi har lest om i andre 
bøker, og det er bare 
så vidt at Corrie ten 
Boom kommer 
levende derfra.

Etter krigen får hun vite at faren deres er død i fangen-
skap, og hun tar opp igjen urmakervirksomheten. Etter 
hvert blir hun en kjent foredragsholder og predikant, og i 
1971 forteller hun familiens historie i boken Skjulestedet 
(The Hiding Place), skrevet sammen med forfatterparet 
John og Elisabeth Sherrill. 

For en tid siden leste jeg om igjen Skjulestedet, som er en bok om 
nederlandske Corrie ten Boom (1892-1983) og hennes familie.

TEKST: ANNE KARIN CORNELIUSSEN

Boktips

Takk Gud for loppene

BESTSELGER FRA KRIGENS 
DAGER: Skjulestedet ble filmatisert 
i 1975, med Jeannette Clift som 
Corrie og Julie Harris som Betsie.

Mozarts Kroningsmesse  
Prima Vista fra Korskolen Åsane kirke blir med under en storslått 
fremførelse av Mozarts kroningsmesse. Medvirkende er ellers Fana 
kammerorkester og innleide musikere, dirigert av Olav Stordal, 90 
korsangere i alder fra 10 og oppover fra korene Prima Vista, 
Fanatalentene (barn og ungdom), Fanasolistene (med gjestesolister) 
og Kyrkjekoret. Dirigent: Jan Røshol. Orgel: Gerd Inger Yddal Eide. 
   
På programmet står Mozarts Kroningsmesse, Marcellos Konsert i 
d-moll for obo og strykere og Pergolesis gripende Stabat Mater.  

Fana kirke, lørdag 1. april kl.18.00 / Åsane kirke, søndag 2. april 
kl.18.00. Billetter: Forhåndssalg fra menighetskontorene i Fana og 
Åsane eller fra deltagende kr. 150,- (kan benyttes ved en av 
konsertene). Ved inngang kr. 200,- Barn/ungdom under 16 år gratis. 
Arrangør: Fana Kyrkjekor og øvrige medvirkende med støtte fra 
Kulturkontorene, Norsk Kulturråd og Kirkesangforbundet. 

Wolfgang Amadeus Mozart (portrett malt av Joseph Lange, 1782)
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En ny kirke?
Med overgangen til AD 2017 er Den norske kirke 
(DnK) kommet over i en ny stilling. Viktige bånd til 
den norske stat er kuttet, og det er ikke lenger riktig 
å kalle vår kirke for «statskirken». 

AV ROLF A. RASMUSSEN

Slutter etter 19 år 
AV TOR VILHELM TYSSELAND

– Jeg har trivdes veldig godt her, og jeg kommer til 
å savne alle menneskene jeg har møtt opp gjennom 
årene. Det er mange. Jeg kunne ikke hatt en bedre 
arbeidsplass, sier Aud Sissel Gulbrandsen.

Hun begynte i Åsane kirke da det ganske raskt ble 
klart at den nye store kirken i Åsane ikke var mulig 
for en kirketjener å holde rent innenfor sin stilling. 
Derfor ble hun i 1997 ansatt først i 63 prosent 
stilling, men behovet var stort, og det ble økt til hel 
stilling. 

Et hus med mange rom
Åsane kirke er rund, har over 100 rom, og de fleste 
dørene er helt like. 
– Første dagen på jobb gikk jeg meg vill, og brukte 
syv og en halv time på vaskingen. Jeg havnet ofte 
inn igjen på samme rommene som jeg allerede 
hadde vasket, forteller hun.

Aud Sissel ble fort kjent med både rommene og 
menneskene i Åsane kirke, og har gjort en kjempe-
jobb for at kirken skal være ren og i best mulig 
stand når folk kommer. Hun er stort sett den første 
som kommer til kirken om morgenen, og kommer 
gjerne tilbake på ettermiddagen eller kvelden hvis 
hun mener at her bør det vaskes ekstra innimellom 
arrangementer som kommer tett på hverandre. 

I det hele har Aud Sissel stor omsorg for sitt arbeid 
og har stor oversikt over de ulike arrangementer 
som er til enhver tid. Her er gudstjenester, minne-
samvær, konfirmantsamlinger, barnehage og mye 
mer, og alle skal føle at det er rent og fint når de 
kommer her.

Stabstur til London
– Jeg er privilegert som bor i nærheten av kirken, 
og har mulighet til å steppe inn når jeg føler at her 
er det behov for rengjøring, til tross for at det er 
utenom «normal arbeidstid». 

Åsane kirke har vært heldig som har hatt en ren-
holder med så stor integritet i arbeidet. Nå blir 
renholdet utført av et team som har ansvar for flere 
kirker, slik det er blitt mer og mer vanlig i både 
kirker og andre offentlige bygg. På spørsmål om 
hun har noe råd til de som arbeider i «teamene», 
svarer hun at de må finne sin måte å arbeide på og 
at deres arbeidssituasjon selvsagt er en helt annen. 
Både Aud Sissel og Kirketorget håper og tror at de 
også vil holde kirken vår ren i fremtiden.

Prestens hjørne

Det lengste den norske grunnlov strekker seg, er å kalle landets 
største kirkesamfunn for «folkekirken», og understreker at den 
fortsatt skal understøttes av staten - på lik linje med andre tros- 
og livssynssamfunn her i landet. Men nå skal Stortinget bare 
vedta en rammebevilgning til kirken, og det blir opp til DnKs 
egne organer hvordan disse midlene skal fordeles.

Fra 1.januar i år er DnK blitt et eget rettssubjekt. Det innebærer 
at den kan ansette alle sine medarbeidere, lovlig eie land og 
bygninger, føre rettsaker hvis den har noe å klage på, om det så 
skulle være Staten selv som er motpart - og selv kunne bli 
gjenstand for rettsklager.

Ole Christian Kvarme er nå den første biskop som har sendt sin 
avskjedssøknad til Kirkerådet, ikke til Kongen i statsråd. I den 
anledning ble han intervjuet av NRK på Dagsrevyen. NRK-
journalisten hadde ett og bare ett tema i alle sine spørsmål, og det 
var at Kvarme hadde vært kontroversiell (på grunn av sitt 
konservative standpunkt i homofilisaken) hele den tid han var 
biskop i Oslo, og hva tenkte han om hvilke vansker dette 
standpunktet hadde påført andre?

Et spørsmål (hva har vært mest utfordrende for deg som biskop?) 
ga imidlertid Kvarme anledning til å komme med et uventet svar. 
Det vanskeligste hadde vært omstruktureringene av menighets-
grenser, særlig øst i Oslo. Her kunne Kvarme vise til at nye demo-
grafiske trekk (summen av hvor folk bor) hadde tvunget frem at 
noen menigheter var blitt slått sammen, og noen kirkebygg gått 
over til annen bruk.

Jeg tror Kvarmes vurdering av at de største utfordringene for 
DnK kan komme til å bli slike spørsmål er riktig; men da ikke 
bare av demografiske grunner. Alle vet at grunntonen i offentlige 
bevilgninger de siste årene har vært - kutt. Fordi vi nordmenn har 
vært vant til at lønnen går bare en vei - alltid oppover - har det i 
alle sammenhenger blitt et stadig større press for å kutte lønns-
utgifter. Min egen fagforening har bidratt til den samme effekten 
innenfor kirken: på grunn av stigende lønnsutgifter til preste-
skapet har flere bispedømmer, også vårt eget, vært nødt til 
redusere antall prester i stilling de siste årene.

I forbindelse med overgangen til selvstyre ba Kirkerådet departe-
mentet om en engangs-bevilgning til å dekke utgiftene til selve 
overgangen. Det fikk kirken også – men bare vel halvparten av 
hva rådet hadde bedt om. Det tror jeg blir symptomatisk for 
hvordan rammebevilgningene vil utvikle seg. 

Vi som er glad i kirken vår, må nå slutte å drømme om at rike 
onkel stat skal sørge så vel for oss. Vi må vende oss en annen vei: 
til våre egne lommebøker. Uten økte ressurser fra sine egne 
medlemmer vil kirken gå magrere tider i møte.
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Slutter etter 19 år Aud Sissel Gulbrandsen gikk ved nyttår over i pensjonistenes rekker 
etter over 19 år som renholder i Åsane kirke.

Kommende  
TilTro-arrangementer  

• Tårnagenthelg 18.-19. februar  
(barn født i 2009) 

• 8. mars kl. 17-19: BIIBBLO-klosse bygging 
(Den barmhjertige samaritan) for 7-åringer 
(barn født i 2010). Parallelt tilbys et 
foreldreseminar om å leke/lese fortellinger 
for barn. Enkel middagsservering.

• Lørdag 1. april og tirsdag 4. april: 
Breddetiltak for 13-åringer om fattig/rik-
spørsmål og deltakelse i fastebøsse-
aksjonen.

• 22. april: Breddetiltak for 12-åringer:  
Vill vakker vandring langs den trond-
hjemske postvei sammen med speiderne. 

– Jeg har alltid følt meg veldig godt 
inkludert i arbeidsfellesskapet, og har 
arbeidet med veldig mange disse årene. 
Bare presten Rolf Armand Rasmussen 
har vært her lengre enn meg nå, sier 
hun.

– På stabsdager, sosiale samlinger og 
ikke minst stabsturen til London i 2014 
var jeg med. London-turen var kjempe-
koselig, og vi hadde det så fint sammen 
og lærte mye! 

Parkerer vekkerklokken
På 50-årsdagen lurte kollega Edel 
Carlsen henne med til byen «for å 
kjøpe en kjole», og tok henne så innom 
på McDonalds på Torgalmenningen en 
liten tur. 
– Der satt hele staben i Åsane kirke og 
ønsket meg velkommen, og tidligere 
kirketjener Åge Myrvold hadde trekk-
spillet sitt med. 

Daværende kateket, Espen 
Ingebrigtsen (og nå menighetsråds-
leder) hadde regissert det hele. 
– Stemningen var så stor da vi kom ut 
fra McDonalds at en av byens «løse 
fugler» bort til Åge med trekkspillet og 
spurte om han «gikk på noe». 60-års-
dagen hennes ble også behørig markert, 
blant annet med en flott sang som 
kateket Anita Skjæveland hadde skrevet.

Når kirketorget spør hva Aud Sissel vil 
gjøre nå fremover, svarer hun at jeg 
skal få mer tid til familie, venner, lese 
bøker og håndarbeid med mer. 
– Så skal jeg ikke stå opp klokken halv 
seks om morgenen lenger, faktisk skal 
jeg ikke ha vekkerklokken på i det hele 
tatt. Men jeg har sagt at dere må bare 
ringe hvis dere trenger hjelp i blant. 

Det er vi glad for å høre. Mange pensjo-
nister gjør en flott innsats i kirken vår. 
Tusen takk for super innsats, Aud Sissel!

AUD SISSEL SLUTTER: – Jeg kunne ikke hatt en bedre arbeidsplass, sier Aud Sissel 
Gulbrandsen, som nå går over i pensjonistenes rekker.
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INFORMASJON

12. februar - Såmannsøndag          
Luk.8,4 15 - Hvordan skal vi motta Guds 
Ord? 

Åsane  kirke kl. 11.00 Økumenisk 
høymesse v/prost Øystein Skauge, kap. Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. 
Nattverd. Kor-Mix synger.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 
Gudstjeneste v/kap. Martin Aalen Hunsager og 
organist Lenamaria Gravdal. Dåp.

19. februar - Kristi Forklarelsesdag
Matt.17,1 9 - Disiplene får se Jesu  
herlighet

Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste  
v/sokneprest Arne Mulen, Prelud og Magnificat og 
kantor Gerd Inger Yddal. Dåp. Tårnagentene deltar. 
Kirkekaffe.

26. februar - Fastelavnssøndag
1. Kor. 13, 1-7 - Kjærligheten er den beste 
vei

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager og kantor Magnar Runde. 
Dåp.

5. mars - 1. s. i fastetid
Matt.4,1 11 - Kampen mot Fristeren

Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor 
Gerd Inger Yddal. Nattverd. Kirkekaffe.

Åsane kirke kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/
kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Gerd Inger 
Yddal. Dåp.

12. mars
2. s. i fastetid - Matt.15,21-28 - Troen som 
tigger i motgang

Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/kap. 
Jon Zimmermann og kantor Magnar Runde. 
Nattverd.
Åsane kirke kl. 13.00 Familiegudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor 
Magnar Runde. Dåp og utdeling av kirkebøker.
Haukås/NLA kl. 11.00 Familiegudstjeneste  
v/sokneprest Arne Mulen. Utdeling av kirkebøker. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

19. mars - 3. s. i fastetid
 Luk 11,14-28 - Jesu makt over urene 
ånder

Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/
sokneprest Arne Mulen, Prima Vista og kantor 
Gerd Inger Yddal. Dåp.
Åsane kirke kl. 19.00 Samtalegudstjeneste 
med konfirmanter v/kap. Martin Aalen Hunsager 
og kantor Gerd Inger Yddal.

26. mars - Maria budskapsdag
Luk.1,26 38 - Budet om Frelserens fødsel

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager, Sanctus og kantor Gerd 
Inger Yddal. Dåp av konfirmanter. Menighetens 
årsmøte etter gudstjenesten.
Åsane kirke kl. 19.00 «Magnificat» - 
Konsert med Cantus Sororum, dir. Marit Røshol.

1. april (lørdag)
Åsane kirke kl. 14.00 Musikkgudstjeneste  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor 
Gerd Inger Yddal (den avslutter Åpen Dag i barne-
hagen).
Fana kirke kl. 18.00 Kroningsmessen av 
Mozart - Konsert med Prima Vista og Fana 
Kyrkjekor.

2. april - 4. s. i fastetid
Joh. 11,45-53 - Ett menneske må dø for 
folket

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp 
og nattverd.
Haukås/NLA kl. 11.00 Gudstjeneste  
m/konfirmantsamtale v/sokneprest Arne Mulen. 
Utdeling av kirkebøker. Kirkekaffe. 
KONSERT: Åsane kirke kl. 18.00 
Kroningsmessen av Mozart - Konsert med Prima 
Vista og Fana Kyrkjekor.

SLEKTERS GANG

Døpte
13.11.2016  
NATHALIE KVAMSDAL ELEFSEN
LEONORA HJØNNEVÅG GULLAKSEN
THEODOR KRONSTAD HAABERG
ALISE OLIVIA OLSEN-SEBASTIAN
MARKUS DÅVØY SOLBERG

20.11.2016 
MARKUS SUNDE ENEHAUG
ADRIAN SYSTAD FLAGE
OLIVER STIEN KARLSEN
DENNIS HAALAND KITTANG
ISAK MYKLEBUST KVAMME
FILIP ALEXANDER HERLAND LØVAAS
LIANA DA SILVA STOKKE
MIA HOPLAND STORHEIM

27.11.2016 
FELIX VEVLETVEIT BULL
EMMET SJØSTRØM FRØYSLAND

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER I ÅSANE MENIGHET

LEANDER LIE JOHANSEN
LUDVIG LØBERG

04.12.2016
ADRIAN INGEBRIGTSEN FALCK
MATTIS ELIAS UTHAUG FOSSE
KRISTOFFER REBOLI GJERDING
EMMA BARSNES SKARSTEIN
SYNNE STOKKE
IDA LARSEN VIK

18.12.2016 I ÅSANE GAMLE KIRKE
JOHAN ANDRÉ HARTUN-GRINDHEIM
HENRIK ESPELID JOHANNESEN
AURORA MOLVIK RIISE

01.01.2017 
JOHANNES ELIAH WILHELMSEN
SILAS NATANAEL ZIMMERMANN

08.01.2017 
THEA ELISE GJERDE

MARCUS HJORTLAND
AMALIE DOROTHEA LØVE NIELSEN
JULIE MARIE LØVE NIELSEN
SEBASTIAN GRANLI OSLAND
LINNEA RAA SYLTA

Vigde
02.12.2016
DAG MAGNE JACOBSEN OG TONE KLAKK ESPESETH
10.12.2016
GEIR HÅVARD SØRENSEN OG VIVIAN BROSVIK

Døde
09.11.2016 TRYGVE GYTRE
09.11.2016 ORLAUG MARGRETHE ØFTSHUS
11.11.2016 BJARNE APELSETH
13.11.2016 RANDI EIDE WANG
18.11.2016 ANNA FOSSE
19.11.2016 BORGHILD GUNVOR BRANDSDAL
19.11.2016 LEON SØRSTRØNEN
21.11.2016 RAGNHILD EVJEN
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26.11.2016 ESTHER PEDERSEN
26.11.2016 WENCHE MJÅTVEDT
28.11.2016 ELISABET KJÆRLAND
29.11.2016 ASTRID JOHANNE BÅRDGARD
01.12.2016 ALF BIRGER HJELMÅS
01.12.2016 REIDAR KNUDSEN
02.12.2016 INGRID KARIN KRONEN
02.12.2016 ASBJØRN EINAR FJELDBERG
04.12.2016 LINDA EDVARDSDAL
14.12.2016 BJØRN SÆVDAL
16.12.2016 IRENE ORMARK
18.12.2016 GISKE LARSEN
25.12.2016 AUGUSTA ODLAUG HJØRDIS LAMPE
27.12.2016 AUDNY RUNDHOVDE
29.12.2016 LAURITS VIKANE
30.12.2016 VIGDIS STØLEN


