
Velkommen til 
 julegudstjeneste!

Å S A N E  M E N I G H E T S B L A D  -  N R .  1  -  M A R S  2 0 2 2  -  8 0 .  Å R G A N G

Bildet viser Åsane gamle kirke badet i flomlys og måneskinn 
rett etter ettermiddags-gudstjenesten på julaften 2020.  
Deltakelsen var da sterkt korona-redusert. I år håper  
vi derimot å kunne åpne alle dører, og venter fulle  
hus på en rekke gode og tradisjonelle juleguds- 
tjenester (se oversikt på baksiden av bladet).
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Håpet om en bedre vår
«Du vår med ljose dagar / med lengting, liv og 
song / du spår at Gud oss lagar / ein betre vår ein 
gong».

TEKST: LARS PETTER EIDE 

Jeg har vært sokneprest her i Åsane i over et halvt år når 
dette leses. Det er blitt min tur å skrive i dette hjørnet av 
bladet. Egentlig hadde jeg tenkt å bruke det første verset av 
salmen No livnar det i lundar (nr. 844 i Salmeboken) som 
overskrift og intro. Denne kjære salmen fra 1875 er skrevet 
av Elias Blix, til melodi av Ludvig Lindeman fra samme år. 
Nå ble det ikke første vers jeg brukte likevel.

Jeg valgte vers 11, det nest siste verset i salmen. Det er et 
vers som er litt mer dempet enn det første. Hvorfor tenker 
jeg slik når solen skinner over Åsane som i dag, og pande
mien er på retur? Vi ser frem til å feire påske og deretter 
konfirmasjoner her i menigheten, slik vi gjorde det før 
pandemien. Våren er like om hjørnet, og sommeren ser ut 
til å bli mer åpen for ferieopplevelser slik de var før pande
mien. Dette er gode opplevelser og forventninger om mange 
gleder i vente nå.

Likevel har det kommet mørke skyer over horisonten. I 
skrivende stund er det 25. februar, dagen etter at den lange 
og gode freden i Europa ble brutt da Russland erklærte krig 
mot Ukraina og startet en fullskala invasjon. Når dette leses 
har det gått noen uker siden da, og håpet er alltid til stede 
om at Russlands president og lederskap kommer til fornuft 
og handler slik et ansvarlig og verdig lederskap bør handle 
med respekt for sitt eget folk, edle verdier og sine naboer. 

Jeg merker det gjør noe med meg når noe slikt skjer, selv om 
dette skjer nokså langt borte herfra. Da er det godt å kunne 
be våre bønner, tenne våre lys, oppsøke fellesskapet og guds
tjenestene i kirkene, og få legge dette i Guds gode hender.  
Vi må be for det ukrainske folk nå denne våren spesielt. 

Nå er kirkene åpne igjen, og vi har ingen restriksjoner. 
Velkommen til fellesskap og salmesang, flott musikk og 
Guds gode gaver i nattverden med brød og vin, til styrke for 
kropp, sjel og ånd. Denne våren kommer vi sikkert til å 
synge No livnar det i lundar nokså ofte, og da både med de 
mørke og de lyse versene. Alt hører med denne våren.
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BJØRKELØV: Våren er like om hjørnet, og sommeren ser ut til 
å bli mer åpen for ferieopplevelser slik de var før pandemien. 
(Foto: Kristian Peters)



Prestens hjørne Følg med på giversøylen!

I vår store menighet håper vi å øke givergleden og få flere givere. Mange er glad i Åsane menighet og 
bruker kirken vår, og vi håper at flere kan se gleden og viktigheten av å ta et økonomisk medansvar for 
kirkens aktiviteter. Faste giverinntekter gir en forutsigbar planlegging og riktig ressursbruk.

For å visualisere målet vårt om hvor langt vi ønsker å nå innen 2022, har vi laget en «giversøyle». 
Denne vil stå i våpenhuset i kirken slik at vi kan følge med på hvor langt vi har igjen til å nå målet vårt 
om 120 givere og kr. 500.000 i giverinntekter for 2022. 

Ønsker du å bli fast giver? Da kan du enten skanne QRkoden på forsiden av bladet med mobil
kameraet ditt, fylle ut avtalegiro på denne siden eller kontakte Åsane menighet på telefon eller epost. 
Se også egen sak på menighetens nettside.

Åsane Menighet setter i 2022 fokus på givertjeneste i menigheten. Utfordringene er 
mange, og vi må regne med mindre overføringer fra det offentlige i fremtiden.

TEKST: REDAKSJONEN
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Gode konfirmanter!
Takk for en fin konfirmanttid sammen med dere, og gratulerer med den store dagen!

Vårens konfirmanter
1. mai kl. 10.30
Adrian Del Rio
Alida Underhaug Gjerde
Alva Kanestrøm
Ane Marie Mikkelsen
Daniella Eileen Duffy
Ebenezer Eyob Nebiyou
Elise Røskeland Farnes
Emma Nicole Iacovazzo 
Moldestad
Erlend Fjørstad
Henrik Riffo Angeltvedt
Iver Mongstad
Kristian Rongevær Slyngstadli
Kristina Kalsaas
Live Nyseth
Mads Johannessen
Magnus Strømme Hovland
Malin Vassenden Ohrvik
Mari Book Heimvik
Martin Seilen Nilsen
Maya Dahle
Niklas Hartwall-Olsen
Noah Karlsen
Nora Tiamona Press
Phillip Nistad Fossen
Vegar Berlid Brennan

1. mai kl. 13.00
Asbjørn Hitland Bækken
Aylin Lygre Selvi
Benjamin Tetik Riisøen
Benjamin Nybøe Helle
Brede Sundsbak-Gullaksen
Christopher Knabenschuh Hoel
Dennis Totland Landsvik
Eli Anzhelika Stamnesfet Goldin
Erik Boy Rist Bogetveit
Eva Johansen Brøske
Henriette Kjenes Eikevik
Henrik Træen Raknes
Ingeborg Sørhaug Søvik
Joachim Frantzen Larsen
Kaja Høie-Knudsen
Karen Emilie Wilhelmsen
Leah Noremark Knappskog
Malin Strømmen Kvinge

Marte Gjerde Tellevik
Pernille Aarra Ophaug
Petter Johnsen
Sander Rebnord Antonsen
Sandra Hongthong
Sara Haraldseid Lilleskare
Ulrik Liland Skare

7. mai kl. 11.00
Adrian Alexander Epland
Alisa Sæverud
Angelica Prestø Storebø
Ariel Børnes-Sjøstrøm
Athina Manjeli Leiren
Benjamin Tuft-Michelsen
Elias Vetås-Waldersnes
Fredrik Aasen
Håvard Torkildsen-Espeland
Ida Celine Karlsen Elholm
Joakim Aasen
Johannes Lillehaug Agdal
Kamilla Sæhl
Laura Utskot Dahle
Leo Klausen
Linnea Iversen
Maria Kristoffersen
Martin Elias Jensen
Nathalie Kristine Eikenes 
Kvamme
Nikolai Brandtun
Oskar Taule
Patrick Espelid Jonasdal
Philip Hirth-Andersen
Sigurd Heggenes Lyckander
Silje Steen Sund
Sondre Holvik Tertnes
Thea Mali Steinsland

7. mai kl. 14.00
Aleksander Sætre Knudtsen
Andreas Pettersen Fossen
Aurora Amelia Bakke Bogner
Daniel Bongom
Eirik Eri Utne
Emil Mostraum Johnsen
Endre Dahl-Paulsen
Even Bengtson Nordaas
Henrik Thue Nordal
Ida Krekvik Govertsen

Iris Iseline Bakke Bogner
Jakob Hervik
Jakob Heitmann Holmelid
Jona Ekmann Tobiassen 
Jørgen Mæland
Live Beate Eknes Haug
Lucas Andre Årthun
Malene Elisabeth Garlaus 
Knutsen
Maren Mjelde Kvam
Marius Hansen
Marte Mikkelsen
Nathalie Svanevik Hølleland
Nikolai Bertelsen Mo
Peter Fossli
Sebastian Rygg Sandven
Simen Vigeland
Steven Fossli
Susanne Wiik

8. mai kl. 10.30
Aleksander Johnsen Midtun
Alexander Larsen-Bratlie
Amalie Rishaug Kolås
Andrea Øhlen Horvei
Angelika Wasserfall Larsen
Anna Sandven Raa
Aron Skjøndal
David Jacobsen Milde
Dennis Vervik
Emily Rishaug Kolås
Frida Torvund Andersen
Håvard Nilsen Thorhus
Karoline Hansteen Schumann-
Olsen
Lykke Magnusson
Malin Book Dalsgård
Marthine Dagnes Johansen
Mathea Misje Lauritzen
Mathilda Søgnen Hordnes
Michelle Soltvedt
Pernille Skauge Dalland
Stine Fagerheim
Tord Solend

8. mai kl. 13.00
Aksel Stenberg Fjellet
Alexandra Sunde Enehaug
Amanda Christiansen Totland

Anina Simone Hagen Gullaksen
Anna Storheim
Camilla Kråkenes Ottesen
Daniella Mari Barstad Vatne
Isabel Nielsen Sæbø
Jonas Bjørge Langeland
Lars Silgjerd
Magnus Iversen Askvik
Maj Cesilie Johansen
Maren Vinnes Bjørklund
Marius Grantvedt Hjortland
Marthine Madsen Havre
Martin Herdlevær
Melina Lucelia Vasquez Frisnes
Mia Jonette Langeland
Natasha Pineda Tande
Sarah Gamlemshaug De Freitas
Teo Flåm Svendsen
Tiril Isvik Reitan

15. mai kl. 13.00
Andreas Berg
Leo Fredrik Oborin Malt
Sarah Magrethe Haugen Lundøy

Nå nærmer den store dagen seg med stormskritt. Jeg håper 
du har hatt en fin tid som konfirmant, og har fått deltatt på 
samlinger som har vært gøye og lærerike. Gjennom året har 
du vært med på mye forskjellig, alt fra gudstjenester og 
undervisning til samlinger i interessegrupper og leir. Jeg 
håper du har fått opplevd kirken som et godt sted å være 
dette året. 

Når jeg kommer hjem til huset jeg bor i, tar jeg alltid av meg 
jakken når jeg går inn. Det regner jeg med at du også gjør når 
du kommer hjem til der du bor. Da er vi hjemme, vi slapper 
av og legger kanskje også beina på bordet.

Når jeg kommer til kirken, er ofte noe av det første jeg gjør å 
ta av meg jakken, og ofte tar jeg på meg slippers (kanskje 
lettere for meg når jeg jobber her :). Dette gjør at jeg føler 
meg litt mer som i «mitt andre hjem». Jeg håper at du også 
kan ta den følelsen med deg når du er i kirken. Å høre til! 

Når du er konfirmant skal du lære mer om deg selv, kirken og 
troen på Gud. Vet du ikke helt om du tror på Gud? Tenker du 
at hvis du skal tro, så må du kunne velge litt hvordan Gud 
skal være? Heldigvis er det ikke du eller jeg som bestemmer 
om Gud er til eller ikke. Det er ikke din eller min tro eller 
ikketro som avgjør. Det er heller ingen som kan bestemme 
hvordan Gud er eller ikke. Man kan bare tro!

Ta av deg jakken i kirken og kjenn at du hører til, vær 
nysgjerrig på troen din – og husk at kirken også er ditt hjem.

TEKST: MENIGHETSPEDAGOG OLE ARTHUR HANSTVEIT

Illustrasjon: Tro, håp og kjærlighet 
(tegning av Birgitte Kolbeinsen)
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Vårt ansvar 
Bli med meg inn i Bibelen. Blant gamle velbrukte ord om Guds rike – 
om frelse, om liv og lære; ord til oppmuntring og formaning – finner vi 
også ord om ansvar. Ansvar gjeve oss av Gud sjølv. 

Gud har gjeve oss ansvar for skapar
verket, for jorda han skapte. Gud sa: 
«Lat oss laga menneske i vårt bilete, 
så dei liknar oss! Dei skal råda over 
fiskane i havet og fuglane under 
himmelen, over feet og alle villdyra og 
alt kryp som det kryr av på jorda» 
(1.Mos.1,26). Ordet «råde» inneber 
ansvar, ikkje utnytting. Vi skal likne 
Gud også i vår handtering av ansvar.  

Eit anna interessant vers finn vi i 3.
Mos.25,23: «Jord må ikkje seljast for 
all framtid. For landet er mitt (Guds), 
og de er framande og innflyttarar hos 
meg». Vi får bu her, vi har fått ansvar 
for jorda, men ho er ikkje vår. Ho er 
Guds. Med eit slikt perspektiv har vi 
eigentleg ikkje noko valg. Vi MÅ ta vare 
på lånet vårt. 

Mor mi er mitt største forbilde når det 
gjeld naturvern. Ho har nytta kvart 
høve til å plukke boss, til gjenbruk og 

nøysomhet. Vi borna måtte også vere 
med og plukke boss rundt busstoppet 
ved Falkangerkrysset i Hordvik medan 
vi venta på bussen. Flaue og småsure 
fordi mora vår ikkje kunne oppføre seg 
som alle andre. Men innerst inne var eg 
stolt. For mor hadde rett. Boss høyrer 
ikkje heime i naturen. Overforbruk og 
forureining er galt. Mor tok ansvaret 
sitt alvorleg.  

I Det nye testamentet vert vi oppfordra 
til å «ikkje bli trøytte av å gjera det som 
rett og godt er». Det er Paulus som seier 
dette til dei kristne i Tessaloniki (2.
Tess.3,13). Men det er også ord til oss. 
Fortsett å gjere det du kan. Velg rett, 
velg godhet, velg å ta vare på kvarandre 
og på naturen. Ikkje gje opp! Ikkje lat 
håpløysa ta overhand, men hald blikket 
festa på Han som kan gje oss styrke, 
kraft og kjærleik til å kjempe.

Vi kan ikkje hjelpe alle, vi kan ikkje 

løyse alle problem. Men det er inga 
unnskyldning til å ikkje gjere det vesle 
– eller store – vi kan. Finn din plass, 
din arena til å bry deg: Politisk, i lokal
samfunnet, gjennom store og små 
organisasjonar, når du handlar, som 
skribent, demonstrer, brøl, plant eit 
epletre i dag sjølv om Jesus skulle 
kome igjen i morgon, gje så det svir, 
klar deg med mindre!

Og midt oppi alt: BE! Be slik Jesus 
oppfordrar oss til i Matteus 7,7: «Be, så 
skal de få. Leit, så skal de finna. Bank 
på, så skal det latast opp for dykk». 
Eller som i Matteus 6,10, der Jesus 
oppmuntrar oss til å be til Gud om å la 
«viljen din råda på jorda slik som i 
himmelen». Rekne med Han, slik at vi 
ikkje må bære heile verda på eigne 
skuldre. Vi er ikkje laga til det. Om du 
synest det er vanskeleg å be, så kom 
gjerne til kyrkja på søndag og be 
velbrukte ord saman med andre. 

Skulle du kjenne på at dette ansvaret  
er tungt å bære, så ta deg tid til å kvile 
 i at Gud har allereie gjort sin del av 
ansvaret. Han har gjort opp for alt vi har 
rota til, ein gong for alle. Han har ikkje 
feia det under teppet, men betalt for 
skaden. Denne sanninga kan gje oss 
styrke til å ikkje feie vårt ansvar under 
teppet, men velge å bry oss. 
God påske!

TEKST: HELEN TOPPE

MOR HADDE RETT: Boss høyrer ikkje heime i naturen. Overforbruk og forureining er galt. 
Mor tok ansvaret sitt alvorleg. (Foto: Pixabay)

Kan eg gjer’  
nokke med det?

Menighetsbladet ønsker å fokusere  
på miljøspørsmål og rettferdighets

stema. Rettferdighet for både  
mennesker og jorden vår.  

Bli med oss og la deg engasjere!
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En dråpe vann gir håp i tørken
Alt Takondwa Phanga tar i spirer og gror. Det går gjetord om den flinke agronomen 
i mils omkrets, men selv ønsker han bare å dele raust med kunnskapen sin, slik at 
småbønder kan komme seg ut av fattigdom og sult. 

Tørke skaper akutt sultkrise for millioner av mennesker hver 
eneste dag. Tilgang på livsviktig vann kan endre et liv, en 
landsby og et land. En av dem som ser det hver eneste dag  
er agronom Takondwa Phanga. 

Vi er med han i landsbyen Chingagwe i Malawi, der tolv 
småbønder får opplæring i moderne jordbruk. 
– Her hjelper jeg småbønder med å høyne kvaliteten på 
avlingene slik at de kan høste mer og samtidig øke inntektene 
sine, forteller han. 

Prosjektet startet i desember 2020, og allerede et år senere 
har bøndene tredoblet inntektene sine. Selv gir han opp
læring i 17 områder. Målet er å få småbønder ut av fattigdom 
og sult, samtidig som de utvikler seg som bønder.

Liten investering gir stor forandring
I Malawi lever 80 prosent av landbruk, og så mange som fire 
millioner mennesker mangler tilgang til vann. De tolv bøndene 

vi møter har investert i et sett med kvalitetsfrø, et vannings
system og gjødsel. I tillegg lærer de seg gode metoder for å 
utvikle jordbruket sitt. 

– Jobben min er perfekt for meg. Min lidenskap er å hjelpe 
bønder til å utvikle seg slik at de kan få bedre resultater. Slik 
kan jeg være med på å gjøre en forskjell, sier Phanga.

Det tradisjonelle jordbruket skaper stort press på både jorda 
og vannressursene. De moderne jordbruksmetodene, som gir 
større og sikrere avlinger på mindre areal og bruker mindre 
vann, er utilgjengelige for småbønder i verdens fattigste land. 
Både irrigasjonsutstyr, frø og kunstgjødsel selges kun i store 
kvanta. Bøndene mangler utdanning og de færreste har råd 
til å investere. 

Bønder som benytter seg av moderne jordbruksteknologi 
slipper å hente vann i brønner og elver. I stedet fyller de en 
bøtte med vann, som så er koblet til to slanger. Slangene har 

TEKST: ANETTE TORJUSEN/KIRKENS NØDHJELP

TENNER HÅP: – Jeg er veldig stolt 
over at jeg får være med på å 
forandre verden, sier Takondwa 
Phanga, som bruker agronomyrket 
sitt til å få bønder i Malawi ut av 
fattigdom. (Foto: Håvard Bjelland)



små hull, slik at vannet pipler ut og gir en jevn vanning av 
grønnsakene.

Bøndene kjøper seg en startpakke, som består av kvalitetsfrø, 
et irrigasjonssett og gjødsel. Et slikt sett koster rundt 100 
kroner. Før måtte de hente vann flere ganger om dagen slik 
at plantene fikk nok vann. Takket være irrigasjonssystemet 
får plantene vannet de trenger. 

Hjelp til selvhjelp
Ofte kan det være trangt om plassen i landsbyer og hager, 
derfor er også plassutnyttelse et viktig tema. I stedet for å 
plante en rad med tomater, bruker de nå samme plassen til  
å dyrke to rader. I tillegg får bøndene en innføring i hvilke 
grønnsaker som egner seg best til å dyrke og hvordan de best 
bør oppbevares slik at de kan øke inntektene sine. 

– Bøndene som er med i prosjektet har tjent nok til å kjøpe 
seg en hønsegård, skoleuniformer eller sende barna på skole. 
De har også nok mat til hele familien. I tillegg kan vi se at de 
kjøper mer land og dermed utvider jordbruksarealet sitt, 
forklarer han. 

Agronomen ser stor forskjell i folks liv etter at bøndene ble 
med i prosjektet. 
– Bøndene og familiene deres har nå enkel og forutsigbar 
tilgang til grønnsaker. De har økt inntektene sine og de inve
sterer videre, sier han.
– Før hadde de kanskje ingen eller lite penger. Nå har de en 
stabil inntekt, som sørger for næringsrik mat på bordet hver 
eneste dag. 

Denne endringen gjør at han har tro på fremtiden. 
– Målet mitt er å få andre til å se hvordan de selv kan endre 
sine liv. Som nyutdannet håpet jeg at jeg skulle få oppfylt min 
drøm om å jobbe i Kirkens Nødhjelp. Nå gjør jeg det, og det 
gjør meg glad og takknemlig. Måten Kirkens Nødhjelp jobber 
med lokalsamfunn på, er riktig og viktig. Jeg er veldig stolt 
over at jeg får være med på å forandre verden. 

Fakta

Fasteaksjonen 2022
• Kirkens Nødhjelp markerer vårt 75års jubileum i 2022, med håp 

som overordnet tematikk. Fasteaksjonen er en viktig del av 
markeringen, og har i år fått tittelen «Håp i en dråpe vann».

• To uker før påske går rundt 40.000 frivillige bøssebærere fra 1200 
norske menigheter fra dør til dør over hele landet og samler inn 
penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Da korona rammet verden, 
var disse midlene helt kritiske. Støtt bøssebæreren som kommer 
hjem til deg, dersom smittesituasjonen i din kommune tillater det.

• Midlene fra Fasteaksjonen brukes blant annet til å gi folk rent vann 
og trygge sanitær og hygieneforhold. De mest sårbare rammes 
hardest og behovene vokser raskt. Dette er nå viktigere enn 
noensinne, og vi trenger din hjelp.

• I 2022 har vi også et spesielt fokus på klimatilpasset jordbruk, 
gjennom vanning via dryppsystemer. Dråpene fra rørene gir liv  
og vekst, som igjen gir inntekter og mulighet for å forsørge seg  
og sine. 

• Du kan støtte Fasteaksjonen ved å gi en gave via VIPPS (send 
ditt bidrag til 2426), SMS (send kodeord VANN til 2426, og du 
bidrar med 250 kroner) eller ved å sette et beløp inn på gave
kontoen vår: 1594.228.7493. Merk gaven med «Fasteaksjonen».

• Du kan også engasjere deg ved å bli  digital bøssebærer, starte 
din egen innsamling eller bli fast giver. Mer informasjon om dette 
finner du på fasteaksjonen.no/hvordan-kan-jeg-bidra

NYE METODER: De lokale bøndene får opplæring i moderne 
jordbruksteknologi, slik at de får mest mulig ut av grønnsaksåkrene. 
(Foto: Håvard Bjelland)

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

Takk for at du leser menighetsbladet. 
Særlig takk også til dere som gir 
økonomisk støtte til bladet. Gavene 
sikrer bladutgivelsene, der mange 
nedlegger mye ulønnet innsats for å 
gi best mulig leseropplevelse.

Det siste året har vi hatt økte utgifter 
og reduserte inntekter på grunn av Covid19. Samtidig opplever 
vi at bladet bidrar til å opprettholde kontakten med kirken. 
 
Vi håper at du har glede og nytte av bladet, og takker hjertelig 
for ditt bidrag. 

Vennlig hilsen Bjarte Flaten
Styreleder for menighetsbladene i Åsane prosti

Kjære leser!

Å S A N E  P R O S T I  1 - 2 0 2 2 7



I fjor sommer reiste Rolland KFUK/
KFUMspeidere på padleleir sammen 
med Førre KFUK/KFUMspeidere fra 
Tysvær. Syv speidere og to ledere stilte 
fra Rolland, mens Førre stilte med 29 
speidere, tre rovere og syv ledere og 
voksne. 

Før turen var vi spente på hvor mye 
mygg og hvilket vær vi ville få, hvordan 
vi ville takle å padle så lenge og langt, 
blir vi kjent med noen nye?, og ikke 
minst – hvordan er det å være uten 
mobildekning og ikke kunne ringe 
hjem når vi vil? 

Mottoet for leiren var «ta et tak», noe 
som – sammen med andaktene, som 
handlet om Josef som måtte gjøre det 
beste ut av de situasjonene han kom i 
– lett kunne relateres til oss på tur.

De første dagene padlet vi korte padle
etapper for å venne oss til padlingen. 
Utover i uken ble etappene lengre. Noen 
steder trillet vi kanoene over land, 
andre steder manøvrerte vi oss i trange 
passasjer til neste vann. Vi slo opp leir 
på mange flotte plasser. Vi ble etter 
hvert drevne i å sett opp gapa huker av 
tarp og presenning; kanoer og padleårer 
ble også brukt til tak over hodet. Bade
muligheter var det over alt og ble flittig 
benyttet. 

Eget kiosksalg måtte til før leirbålene. 
Hvert leirbål, med og uten ild, startet 
med leirsangen. Sangen ble laget til 
leiren på melodien «Tore Tang, en 
gammel mann». Vi hadde mange leker 
og rop, og til slutt informasjon om 
neste etappe.

Hva ble så resultatet av turen: Omtrent 
ikke mygg, veldig lite regn men mye 
godt vær og lite vind – og mange ble 
bedre kjent og fikk nye venner. 
Angående mobildekningen, så var det 
nok noen som savnet å kunne ringe 
hjem, men alt i alt gikk det fint.

Neste store mål for speidergruppen er 
landsleiren Gnist 2022 på Forsand i 
Sandnes kommune første uke i juli. 
Det gleder vi oss alle til.

Rolland-speiderne på padleleir 
I fjor sommer padlet Rolland-speiderne i seks dager over mange vann 
i Telemark, hele veien ut i Telemarkskanalen og til slutt gjennom tre 
sluser ned til Ulefoss. Nå gleder de seg til landsleiren i Sandnes.

AV JOHANNE VEA

PADLELEIRENS HØYDEPUNKT: Den siste dagen padlet 
24 kanoer seg gjennom tre sluser ned til Ulefoss. Den første 

slusen og Telemarks største sluse på fem slusekamre, 
Vrangfoss, gikk uten problemer.
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Tre dager som Norges største menighet 
Denne våren tar NRK med seg produksjonsbuss og stab til Salhus kirke for å gjøre opptak 
til tre påskegudstjenester – som hver vil nå rundt 400.000 seere.

AV PER TOPPE

Jeg vokste opp med en mor som hørte 
«preike» på radioen på søndag for
middag. Da var det høytid i heimen. 
Denne tradisjonen hadde hun med seg 
fra sin barndomsheim på Bømlo. Om de 
i hen nes barndom skulle til kirke på 
søn dag en, måtte de gå gode to timer 
hver vei for å komme til kirken på 
Bremnes.

Etter halvannen times gange i utmark 
byttet de til medbrakte søndagsklær 
under en heller. Her gjemte de klær og 
niste under en stor stein før de gikk 
siste del på kjerrevei til kirken. Det gikk 
fort fem timer på kirkevei til og fra. Da 
må det ha vært en sann velsignelse å 
kunne ty til «preike» på radio da hvile
dagen kom etter en strevsom uke.

I 2020, da koronapandemien var i sin 
første vår, gjorde min nabo, nå 94årige 
Svanhild Toppe, uslettelig inntrykk på 
mange da hun på Facebook delte sine 
tanker fra hagebenken hjemme på Søre 
Toppe.  Blant annet skrev hun at «det 
er godt å høyre gudstenesta på radio 
eller fjernsyn. Eg har i desse vekene 
kledd på meg fine søndagskle sjølv om 
eg berre har vore heima. Då vert det 
litt høgtid over søndagen og litt 
forskjell frå dei andre dagane».  

NRK startet med overføring av guds
tjenester i 1924. Det vil si at i 98 år har 
Guds ord blitt kringkastet til de ytterste 
fiske vær og de innerste dalstrøk. Til 
reiseradioen og bilradioen, til gamle
hjemmet og sykesengen, kort sagt til 
steder der folk har vært for hindret fra  
å komme til kirke.

Den observante leser vil vite at NRK
gudstjenestene og Salhus kirke deler 
alder – om to år runder de begge 100 år! 
Men allerede denne våren forenes de to 
når NRK tar med seg produksjons buss 
og stab og ruller ned i Storåkervika for å 
gjøre opptak til tre påskegudstjenester.

Opptakene blir gjort 4., 5. og 6. april og 

sendt på palme søndag, langfredag og 
første påskedag. Det blir variert 
program med mange medvirkende. 
Barnekorene på Heimly og Salhus slår 
seg sammen for å spre Hosianna
begeistring på palmesøndag. Et 
forsterket Con Spirito bidrar på lang
fredag, og lovsangsbandet og dansere 
sper på med toner og rytmer på 
palmesøndag og første påskedag.

Menigheten er for tiden velsignet med 
fire prester som alle vil bidra. Kantor 
Magnar Børnes trykker på utvalgte 
tangenter sammen med solister, og 
stab og frivillige fyller inn med sine 
nådegaver.

Gudbjørn Bondhus, som er guds
tjeneste koordinator i livssynsredak
sjonen i NRK, sier at cirka 300.000 i 
gjennom snitt hører på radioguds

tjenesten hver søndag. I julen, påsken, 
pinsen og allehelgensdag forsterkes til
budet med fjernsynsgudstjeneste.  
Da økes «menigheten» med rundt 
100.000 til. 

– Ja, vi pleier å kalle oss Norges største 
menighet, sier Bondhus, og legger til at 
Salhus blinket seg ut som en menighet 
av mange dyktige folk med sokneprest 
Hanne Zimmermann Ølberg i spissen. 

I tillegg nevner han at kapellan Thor 
Haaviks plass i media naturlig nok 
vekker oppsikt. Bondhus avslutter med 
å opp fordre alle til å stille opp på de tv
sendte påskeguds tjenestene i Salhus.

– Møt opp, bidra med god sang, smil 
gjerne, men først og fremst; kom som 
du er, oppfordrer han, og i disse fire 
siste ordene ligger en «preik» i seg selv.

NÆRMER SEG JUBILEUM: NRK-gudstjenestene og Salhus kirke deler alder – om to år 
runder de begge 100 år! (Foto: Helen Toppe)
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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

132 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

Lakslia 14 (Borgstova), 6250 Indre Arna.
tlf: 55 24 08 08 (24t). arna-gravferdsbyraa.no

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!

Løiten Lys Bergen for mer informasjon.Løiten Lys Bergen for mer informasjon.

www.loiten-lys-bergen.nowww.loiten-lys-bergen.no

Vi holder til på 
Åsane Storsenter, 

bygg A, 2.etg.

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

     www.so ls t rands .no
post@solstrands.no

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet Medlem av

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter • Sletten Senter   

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

Eidsvågveien 150  •  5105 Eidsvåg i Åsane  
  Tlf: 901 58 960  •    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 • 31 ÅRS ERFARING

Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd
Kjøp/salg fast eiendom 

– bolig/hytte

Hesthaugvegen 16, 5119 Ulset 
(I Skeidar-bygget 

v/Åsane Terminal, 1. etg.)
Gratis parkering

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

Fremtidsfullmakt - vergemålsloven

Herlige
ullklær
til hele

familien
får du på

Janus
Kultursenter,

Espeland
eller på nett: 

www.janus.no
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Babysang for det minste 
Mandag og torsdag kl. 12.00 

Kom og bli med på babysang i det flotte kirkerommet i Åsane kirke! Sammen synger 
vi velkjente barnesanger og regler. Sangene gjør vi levende ved hjelp av bevegelser 
og sansestimulering.  

Aktiviteter for de større 
Stjernegruppen for 4- og 5-åringer.  Formingsaktiviteter 

Leker og materiell     Lekerom og gymrom 

Snekkerbod 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer 
Felles samlingsstund   Åpen familiedag 

Karneval og julefest    Internasjonal dag 

Turdager/utflukter    Spennende temaer fra årsplanen 

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og Stjernen Åpen 
barnehages Facebook-side. Her finner du info om hva som skjer i tiden 
som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer Kate Bølstad: 917 24 471. 

Hjertelig velkommen! 
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Babysang for det minste 
Mandag og torsdag kl. 12.00 

Kom og bli med på babysang i det flotte kirkerommet i Åsane kirke! Sammen synger 
vi velkjente barnesanger og regler. Sangene gjør vi levende ved hjelp av bevegelser 
og sansestimulering.  

Aktiviteter for de større 
Stjernegruppen for 4- og 5-åringer.  Formingsaktiviteter 

Leker og materiell     Lekerom og gymrom 

Snekkerbod 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer 
Felles samlingsstund   Åpen familiedag 

Karneval og julefest    Internasjonal dag 

Turdager/utflukter    Spennende temaer fra årsplanen 

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og Stjernen Åpen 
barnehages Facebook-side. Her finner du info om hva som skjer i tiden 
som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer Kate Bølstad: 917 24 471. 

Hjertelig velkommen! 

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

Aktiviteter for de større
Stjernegruppen for 4- og 5-åringer. Formingsaktiviteter
Leker og materiell Lekerom og gymrom
Snekkerbod

Andre aktiviteter og fellesarrangementer
Felles samlingsstund Åpen familiedag
Karneval og julefest Internasjonal dag
Turdager/utflukter  Spennende temaer  
   fra årsplanen

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

I år er det 50 år siden de daværende kommunene 
Laksevåg, Åsane, Arna og Fana ble slått sammen 
med Bergen. Som en del av markeringen 
arrangeres det egne freds konserter i alle bydelene.

Feiringen starter allerede i mai, da det blir konserter i 
hver bydel med bidrag fra de som deltar i de «gamle» 
kommunene.  Her deltar gruppene i felleskor eller med 
egne avdelinger ut fra hvor mange som er med.

De musikalsk ansvarlige er Jan Røshol, Sjur Hjeltnes og 
Fanasolistene i samarbeid med lokale korkrefter og lokale 
organister. Konferansierer ved konsertene er Jan Røshol 
og Annette Lid Ussi.

Følgende fredskonserter er satt opp:
• Åsane gamle kirke (evt. den nye kirken dersom antallet 

krever det), mandag 9. mai kl. 19.45. Medvirkende:  
Kor Miks fra Kyrkjekrinsen Bedehus, Cantus Sororum, 
Prima Vista, Koret Stemmer ved Tore Kloster, 
Fanasolistene ved Ragnhild Sæle Bergflødt og Cathrine 
Snipsøyr, samt trompetist, felleskor og allsang.

• Laksevåg kirke, tirsdag 10. mai kl. 13.00
•  Storetveit kirke, tirsdag 10. mai kl. 19.45
• Indre Arna kirke, onsdag 11. mai kl. 19.45
• Laksevåg kirke, torsdag 12. mai kl. 13.00 (for barn)
• Domkirken, fredag 13. mai kl. 19.45

Fredskonserter i de gamle 
bergen skommunene

SYNGER FOR FRED: Cantus Sororum («søstrenes sang») deltar 
på Åsane-konserten. Bildet er fra en konsert i St. Paul kirke i mai 
2014. (Foto: Privat)

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

En annonse i menighetsbladet når  
de fleste husstander i Osterøy, Biskopshavn  

og bydelene i Åsane.  

 For annonsering -  
kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

M: 99550787
epost: torill.h.husebo@gmail.com
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Troens blomster
En serie om blomster som gir  

assosiasjoner til troen og bibelens 
høytider. 

Symboltunge påskeplanter
I tiden før de fleste hadde bøker i hjemmene og bilder var sjeldne, 
var det nærliggende for datidens kristne å bruke naturens 
blomsterprakt til å lære om Bibelens hendelser.  
En som er blitt benyttet til fulle er pasjonsblomsten. 

TEKST OG FOTO: ANNE TAFJORD-KIRKEBØ

Vi elsker de første løkblomstene! Når snøklokkene ringler 
over snødekt jord, da er det så vi kjenner sevja stiger.

Så kommer vinterblom, eranthis og klosterklokkene. De 
forbereder grunnen for det store eventyret; påske og pinse
liljene! Da er det virkelig vår, og vi gleder oss som barn alle 
sammen.

No livnar det i lundar
Påsken har gitt opphav til navn på mange planter både inne og 
ute. Inne kjenner vi fra gammelt Kristi tornekrone (Euphorbia 
milli, også kjent som tornekronen, Kristus planten og 
vortemelk), som er en art i vortemelkfamilien. På grunn av de 
store tornene ligner den litt på en kaktus, og som kaktusen er 
for mye vann hovedfienden. I varmere strøk ser vi dem som 
store busker.

I senere tid er den blitt mye brukt på altan eller uteplass, og 
den liker seg godt om den får stå i solen. Den tåler også å tørke 
ut, så om du drar på hytta ei uke, pleier det å gå veldig fint. 

Har du forsøkt å klippe den ned, så skjønner du fort hvorfor 
den har det navnet. Man mente det var denne busken 
tornekronen til Jesus ble laget av.

Fuksia er en annen blomst som jeg lenge kjente under et 
annet navn, nemlig tåre eller Kristi tåre. Det var dét min 
mormor kalte den. Dette er en stadig mer populær plante – 
ikke minst ute, der det også er noen hardhauser som 
overvintrer selv her hos oss.

Den liker å være ute om sommeren, men trenger mye vann 
og klarer seg derfor veldig godt på Vestlandet – også en regn
full sommer. Blomstene henger vakkert; derav navnet tåre 
eller dråpe. Den formeres lett ved stiklinger, vokser fort og vil 
ha mye gjødsel (gjerne hønsegjødsel), og står den i potte, bør 
den få en større potte flere ganger i sesongen. Da vil den gi 
deg en voldsom og overveldende blomstring og skikkelig 
wow-effekt!

JESU LIDELSESHISTORIE GJEMT I EN BLOMST: Elementer i den 
vakre pasjonsblomsten ble tidligere brukt for å illustrere det som 
skjedde i påsken.

RØDE BLODSTÅRER: Fuksia eller Kristi blodsdråpe finnes i mange 
farger og varianter. Magellan-tåre (Fuchsia magellanica) er en av dem 
som overvintrer ute her hos oss. Den fryser ofte ned, men kommer 
igjen når varmen kommer.
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Symbolbærer nr. én
At plantene fikk navn etter hva delene av planten kunne 
sammenlignes med, ligner litt på det som i medisinen kalles 
signaturlæren. Blodtopp kunne virke mot blødninger, mens 
hjerte, lever, lunge eller nyreformete blader kunne brukes 
mot sykdommer angitt av formen – og har også gitt navn 
som hjerteurt og lungeurt. 

Innen kirken kunne man bruke plantene til å lære om Bibelens 
hendelser. En av de som er benyttet til fulle, er pasjons
blomsten (Passioflora incarnata).

Denne er i senere år blitt populær både inne og i hagestuen, og 
er vel den av blomstene som virkelig er symbolbærer nummer 
én i påsken. Pasjonsblomst er en vakker plante som kan stå 
ute om sommeren, lunt, men den må inn om vinteren.

Navnet dens er gammelt. Jesuittene ga på 1600tallet 
blomsten et latinsk navn som de satte sammen av passio 
(lidelse), flora (blomsten) og incarnata (den som er blitt 
kjød). En geistlig italiensk historiker, Giacomo Bosio, fant 
svært mye symbolikk i denne planten, som han mente tok 
utgangspunkt i Jesu lidelseshistorie. De håndformete 
bladene og slyngtrådene viste hånden og pisken til de som 
anklaget Jesus, mens blomsterfargene hvitt og purpur 
symboliserte renheten og himmelen. 

Det ender ikke der! Jesuitten Ferrari, som offentliggjorde 
verket «De florum cultura» i 1633, så i dens blomst samtlige 
torturredskaper som representerte lidelseshistorien: De 
trelappete bladene symboliserte lansen, rankene piskingen, 
de tre griflene korsnaglingen, arrene svampen som var 
gjennomtrukket med eddik, kransen av tråder tornekronen, 
de fem støvposene som symbol for de fem sårmerkene og den 
stilkete fruktknuten utgjør kalken, eller – i en annen tolkning 
– pålen som Kristus var bundet til under piskingen.

Hjalp mot «krigsangst»
Ufattelig hva man klarte å legge inn av symboler i denne 
planten! Det faktum at selve blomsten kan bli rundt åtte 
centimeter bred bidrar til at alle botaniske deler av den står 
tydelig frem.

Det hjalp også på populariteten at homeopatene og fysio
terapeutene fattet interesse for blomsten. Den virker som et 
beroligende middel, et sedativum, men ble/blir ikke så mye 
brukt som det i Norge. I Frankrike under Den første verdens
krigen var det vanlig å benytte den som et beroligende 
middel mot såkalt «krigsangst».

Denne planten har nydelige duftende blomster. De er åpne 
kun én, kanskje to dager, og da virker duften som et til
trekkingsmiddel for insekter. «Her er jeg – kom og spis!» 
sier den. For blomsten ønsker å bli bestøvet så den kan bære 
frukt og føre slekten videre. Den er spiselig for oss 
mennesker også. Arten Passiflora edulis er pasjonsfukt av 
høy kvalitet, nydelig som den er, eller til eksempel i yoghurt.

Pasjonsblomst er en av de vakreste klatre/slyngplantene, en 
som jeg alltid har vært glad i. At den har alle disse element
ene som noen for 300-400 år siden brukte til å illustrere det 
som skjedde i påsken – en tidlig form for flanellograf – 
bidrar bare til at den er enda mer interessant og spennende.

ET SIKKERT VÅRTEGN: Når påskeliljene blomstrer er det endelig 
virkelig vår – her i potte sammen med stemorsblomster.

GIFTIG PLANTE: Alle delene på Kristi tornekrone (Euphorbia milii) er 
giftige, så det anbefales å ha hansker på ved ompotting. Blomstene er 
små, uanselige og gule, men høybladene som omgir dem er (oftest) 
røde og det er de som gir planten wow-faktor når den blomstrer. 
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EVANGELISK ESSAY

Hvem spør etter Gud i dag?
Menneskets kurs bort fra en gudstro er egentlig et paradoks. Mange vil heller 
tro på vitenskapen enn å tro på Gud. Men vitenskapen har gjennom flere tiår 
nå vist at Bibelens troverdighet er styrket.

Filosofen og forfatteren Friedrich Nietzsche, som døde for ca. 
120 år siden, er for ettertiden først og fremst blitt hus ket for 
utsagnet «Gud er død». Om han virkelig mente at Gud er død, 
vet jeg ikke.

Kanskje så han seg bare rundt, og betraktet sin samtid. Så 
mennesker som levde som om Gud er død. For den moderne 
tid var i frammarsj. Gamle religiøse sannheter var i ferd med 
å forsvinne. Vitenskap og fornuft for trengte den gamle lære 
basert på kristne dogmer og moral.

Han så at den kristne etikk, som vernet om de svakes rettig
heter, ble en tvangs trøye for det autonome, sterke og selv
stendige menneske som krevde sin rett. Derfor måtte tvangs
trøyen av, og et nytt moralsk kompass etableres, et kompass 
som fortalte at mennesket selv måtte avgjøre hva som er rett 
og galt. Kanskje dette var med på å frem elske tanker om at 
«har du lyst, har du lov» er en bra leveregel, hvilket den 
selvfølgelig ikke er. Følger man den tankebanen havner man 
i rendyrket hedonisme.

Nietzsche oppfattet antakelig seg selv som et tidsvitne, en 
varsler som så at det gudløse samfunn var i anmarsj. Selv om 
samtiden helst oppfattet han som en provokatør, må antakelig 
ettertiden erkjenne at han hadde et profetisk budskap.

Litt senere enn Nietzsche, et stykke ut på 1900tallet, skrev 

den svenske for fatteren Pär Lagerkvist et tanke vekkende lite 
dikt. Jeg gjengir det her, fritt i min egen oversettelse: «Om du 
tror på gud, og noen gud ikke fins, da er din tro et enda større 
under. Da er den virkelig noe ufattelig stort. Hvorfor ligger 
det en tilværelse her nede i mørket og roper på noe som ikke 
fins? Hvorfor forholder det seg slik? Det fins ingen som hører 
at noen roper i mørket. Men hvorfor fins ropet?»

Det Lagerkvist er inne på her er at mennesket har en indre 
iboende religiøs lengsel og legning. Mennesket famler etter 
sannhet, noe høyere enn en selv. Mennesket har en higen 
etter det evige og fullkomne.

Den gamle jødiske visdomslitteraturen vitner også om dette: 
«Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider 
har han lagt i menneskenes hjerte. Likevel kan ikke 
mennesket fatte det Gud har gjort fra begynnelse til slutt» 
(Forkynneren 3,11). «Alle tider» kunne også vært oversatt 
med «evigheten».

Slik har det altså vært fra menneskets opphav av, relasjonen 
mellom Gud og mennesker er forvirret. Bibelens beretning fra 
urhistorien, den gang mennesket vandret i Edens full komne 
hage i fortrolig samfunn med sin skaper, endte i for ferdelse.

De fleste leser denne fortellingen allegorisk som en billedlig 
beretning om den sanne gudmenneskerelasjon. Mennesket 
ville ha kunnskap, det ville bli som Gud selv, og kjenne for
skjell på godt og vondt. Da mennesket tilranet seg denne 
kunnskapen, var opprøret mot Skaperen et faktum med de 

TEKST: TOR D HANSON

STOD OPP FRA DE DØDE: «Etter at Jesus var stått opp igjen, 
tidlig den første dagen i uken, viste han seg først for Maria 
Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av. Hun 
gikk av sted og fortalte det til dem som hadde vært med ham, 
og som nå sørget og gråt. Men da de fikk høre at han levde, og 
at hun hadde sett ham, trodde de det ikke» (Mark. 16:10-11). 
(Illustrasjon: Oljemaleri av Alexander Andreyevich Ivanov)



mest tragiske konsekvenser. Begrepet død ble en realitet for 
mennesket.

Fortellingen er sparsom med opp lysnin  ger om døden. Alle 
regner med at den fysiske død er menneskets siste fiende. Men 
vi aner at det kan ligge noe mer her. Menneskets nære forhold 
til sin skaper ble brutt. En åndelig død var inntruffet. 
Mennesket var blitt guds fiendtlig. Denne gudsfiendtlig heten er 
blitt båret videre fra slekt til slekt like til dagen i dag. 
Mennesket selv har ikke noen makt til å gjøre noe med dette.

Mennesket ble altså bortvist fra Eden, og det ble satt opp 
voktere som skulle hindre at mennesket kunne ta seg tilbake  
til hagen, til paradis.

I hagen var det to spesielle trær. Det ene treet er velkjent, 
«kunnskapens tre» med den forbudne og dødelige frukt, den 
som mennesket spiste selv om det var blitt advart. Det andre 
spesielle treet har ikke vært like mye påaktet. Dette treet er 
«livets tre». Den som spiser frukten av det treet skal leve evig. 
Derfor måtte det falne og guds fiendtlige mennesket for all del 
ikke spise av dette treet, for da ville det leve evig som Guds 
fiende. Veien til paradisets hage måtte altså stenges. 

Men heldigvis skal vi se at denne fiendtligheten mellom 
mennesket og Gud ikke er gjensidig. Gud hadde en plan for 
gjenopprettelse av den gode gudsrelasjonen. Nå må vi gjøre en 
lang historie kort. Klimaks i det som vi kaller Guds frelses plan 
for mennesket inntreffer da mennesket Jesus Kristus dømmes 
uskyldig til døden, og hen rettes ved kors festelse en påske i 
Jerusalem for omtrent 2000 år siden. Jesu død kalles en 
soningsdød. Han bar dødsdommen og forbannelsen som lå 
over hele menneskeheten, og sonet for konsekvensene av alle 
menneskers gudsfiendtlighet både i fortid, nåtid og framtid.  

Denne soningen er gyldig fordi Jesus er det eneste fullkomne 
menneske som noen gang har levet. Han hadde ikke en brutt 
gudsrelasjon slik resten av menneske heten har. Fordi Jesus selv 
er Gud inkarnert i et menneske har han makt til å gjen opprette 
den gode gud srelasjonen ved å gi sitt liv og ofre seg selv.

Med Jesus som mellommann har alle mennesker fått mulig
heten til et gjen opprettet gudsforhold. Dette har Gud selv gått 
god for ved at Jesus ble reist opp fra døden den tredje dagen 
etter sin død. Dødens lenker ble brutt for alltid. Der med fjernet 
han stengselen til hagen i Paradis, og mennesket har igjen fått 
muligheten til å rekke ut sin hånd og spise frukten av «livets 
tre» slik at det kan leve evig i Guds felles skap. Ved troen på 
Jesus vekkes hvert menneske opp fra sin åndelige død. Det blir 
«født på ny», og ved tidens ende skjer også den fysiske 
oppstandelse.

Tror du på denne historien? Eller er du som Friedrich Nietzsche 
blant dem som tenker at «Gud er død»? Menneskets kurs bort 
fra en gudstro – som Nietzsche observerte i sin samtid – er i vår 
vestlige verden enda tydelig ere nå enn den gang. Dette er 
egentlig et paradoks. Mange vil heller tro på vitenskapen enn  
å tro på Gud. Men vitenskapen har gjennom flere tiår nå vist at 
Bibelens troverdighet er styrket.

Mange bibelforskere har tidligere tenkt at evangelieskriftene 
om Jesus er en egen religiøs sjanger med lav troverdig het, men 
nå i de senere årene er flere og flere begynt å anerkjenne dem 
som historiske kilder. Spør etter den historiske Jesus, så møter 
du ham som sa: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror 
på meg, skal leve om han enn dør».

Kan du hjelpe et barn eller 
en ungdom som trenger 
et trygt hjem? Nå er det 

behov for flere fosterhjem 
i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider 
med Fosterhjemstjenesten 

i Bergen om å finne fosterhjem.

Mer informasjon om 
fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto
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Hjartevarme for borna
– Som fosterforeldre må vi sjå det fine i barnet; klare å sjå bak åtferda og forstå barnet  
innanfrå. Om vi kan gjera ein forskjell i eit barns liv synes vi det er flott, seier «Anne».

TEKST OG FOTO: CRUX (TIDLEGARE KIRKENS SOSIALTJENESTE)

CRUX er ein ideell, landsomfattande og diakonal stiftelse, 
som på oppdrag frå Bufetat og lokal barnevernteneste driv 
forsterka fosterheimar ulike stader i landet. 

– Eg opplever det meiningsfullt å vera ei viktig brikke i 
barnets liv, og kunne bidra med støtte, hjelp og omsorg. Vi 
kan ikkje hjelpe alle, men viss vi kan bety noko for eitt barn, 
er det fantastisk. Ikkje minst det å få eit nytt familiemedlem  
å bli glad i, seier «Anne», som er fostermor i CRUX, og av 
omsyn til barnet ynskjer å vera anonym.

– At barnet ikkje nødvendigvis tek dei gode vala kan vera 
utfordrande. Så er det igjen ei ufatteleg glede når barnet 
klarer å ta imot omsorg. Det er stort når vi opplever at ting vi 
arbeider med sakte men sikkert gjev framgang, og då få lov til 
å glede oss med barnet.

Dette er ein jobb du har heile døgeret. Du må bruke mykje av 
tida di med barnet, og det er utfordrande og kan medføre at 
du kjem i eit dilemma i forhold til dine eigne born.  

Nokre fosterforeldre fortel at det kan vera krevjande å sam
arbeide med biologiske foreldre, men «Anne» under strekar at 
ein også kan få til eit flott samarbeid. God rettleiing er her 
viktig for å få støtte og hjelp i dei utfordringar som måtte kome. 

Kvar heim får tildelt ein fast fagkonsulent som følgjer dei 
opp, og koordinerer det faglege arbeidet rundt barnet/
ungdommen. Det kan også vera støtteheimar og miljøtera

peutar knytt til familiane slik at kvart barn får eit godt og 
individuelt tilpassa tilbod.

– For oss er det særs viktig med fast rettleiing, at vi blir sett 
og høyrde, og at rettleiaren er lett å få tak i. At vi blir møtt 
med forståing for det vi står i med barnet, seier «Anne», og 
legg til at ho også set pris på at CRUX er ei diakonal stifting.

– Det kristne verdisynet og deira fokus på å sjå heile 
mennesket står sentralt. Uansett kva vi strevar med, er vi alle 
elska og unike. I CRUX arbeider vi med hjarte og varme.  
Vi har rett og slett hjartevarme for borna.

Fakta
Stiftelsen CRUX
• CRUX er ein landsomfattande diakonal 

og ideell stiftelse som tilbyr tenester innan 
helse og sosialfeltet.

• Stiftelsen blei stifta i 1987, og driv 
nonprofit ut frå eit tydeleg verdigrunn lag – med over 600 ansatte 
og over 160 frivillege medarbeidarar.

• CRUX tilbyr tenester innan mellom anna barnevern, psykisk 
helsevern, rusavvenning og oppfølgingstenester etter endt 
soning eller behandling.

• Bergenskontoret har besøksadresse Kong Oscarsgate 10. 
Postadresse: Smalgangen 1, 5014 Bergen / mobil: 94326644 / 
nettside: stiftelsencrux.no.

ARBEIDER MED HJARTE OG VARME:  
– Det er stort når vi opplever at ting vi arbeider 
med sakte men sikkert gjev framgang, og då 
få lov til å glede oss med barnet, seier «Anne». 
(Illustrasjonsfoto: CRUX)
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I 2012 ble Lenamaria Gravdal og hennes mann fosterforeldre 
for en gutt som den gang var to år gammel. I tiden etterpå 
har det vist seg at han var et veldig skadet barn.

– Dette har vært vanskelig å takle, og har til tider utmattet 
oss. Det var derfor nødvendig å søke en lavere stillings
prosent. Nå bestemte Bergen Kirkelige Fellesråd at de ikke 
kunne gi meg permisjon lenger, så da var det bare å søke 
avskjed, forklarer hun.

– Så det skyldes ikke dårlige erfaringer med Åsane 
menighet?
– Overhodet ikke. jeg har trivdes bra gjennom mine 15 år 

som ansatt her fra jeg begynte i en beskjeden stillingsprosent 
– som i løpet av fire år ble økt til 70 prosent, sier hun.

– Jeg har spilt mye til begravelser og bryllup. Gravferder er jo 
preget av sorg og kan bli nokså like, mens vielser har stått i 
gledens tegn. De er blitt stadig mindre forutsigbare, for brude 
par nå for tiden har mange ønsker for hvordan de vil prege sin 
store dag.

Hun har også satt stor pris på å spille til gudstjenester i Åsane 
kirke, og våger påstanden at ingen menighet i byen har bedre 
menighetssang enn Åsane!

– Hvordan har du trivdes som korleder og dirigent for 
kirkekoret Prima Vista?
– Det har vært både utfordrende og utviklende. Jeg har 
prioritert god sangteknikk og det å kunne synge mer uten 
akkompagnement. Jeg synes vi har fått til fine konserter, 
med julekonserten 2019 som et høydepunkt.

– Du har også vært korleder for ungdomskoret 
Sanctus. Hvordan har det vært?
– Det har vært lærerikt for meg! Det er en helt annen måte å 
drive kor på. De begynner gjerne som konfirmanter, så hver 
høst er det en flokk nye som skal integreres i koret. Sanctus er 
dermed på sitt beste mot slutten av vårsemesteret, og da har vi 
holdt konsert. I år blir den litt tidligere: 24. april kl. 18.00 i 
Åsane kirke. Bare kom og hør på de flotte ungdommene!

De som vil benytte en siste sjanse til å treffe og takke 
Lenamaria Gravdal for hennes innsats i og for Åsane 
menighet, får en mulighet til det på sangkvelden søndag  
27. mars kl. 19.00. Velkommen!

– Takk for meg
– Jeg har trivdes bra gjennom mine 15 år som ansatt her, sier organist Lenamaria Gravdal, som nå 
har søkt avskjed etter at Bergen Kirkelige Fellesråd ikke kunne gi henne permisjon lenger.

– Det er disse ungdommene som fremover skal bidra til å 
opprettholde og utvikle det flotte ungdomsarbeidet vi har i 
Åsane og på Haukås, sier Siri Mjølsnes, en av de to lederne.

– Da er det også viktig å la kursdeltakerne få kjenne litt på 
tyngden av et slikt lederansvar. Vi bruker ofte setningen «Lær 
om deg selv, andre og Jesus» som en liten «headliner» på hva 
kurset inneholder.

– Jeg skal fortsette her så lenge det er mulig, for her føler jeg 
meg virkelig velkommen, sier Adrian Nystad, som er en av 
«milkerne» på dagens samling. 
– Det aller kjekkeste vi gjør er uten tvil leirene, de er helt 
fantastiske.

Lær om deg selv, andre og Jesus
Leir, moro og utfordrende tanker over en pizza er noen av hovedingrediensene i KFUK/KFUMs minilederkurs 
Milk – der målet er å få flest mulig av fjorårs konfirmantene inn i ungdomsarbeidet som ledere.

TEKST OG FOTO: KURT OVE MÆLAND

TEKST: ROLF A. RASMUSSEN

SLUTTER: – Jeg kommer til å savne alle menneskene jeg har vært i 
kontakt med, særlig da korsangerne, men også andre i menigheten. 
Det har vært fint disse siste årene å beholde korledelsen – det har 
vært et velkomment avbrekk fra husets fire vegger, sier Lenamaria 
Gravdal. (Foto: Åsane menighet)
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Helt enkelt, like stort 

Denne dagen ble en festdag i kirken 
hvor man fikk komme for dåp – uten å 
måtte planlegge med faddere, dåpsfest, 
finklær og bunad. Det var helt enkelt, 
men like stort.
  
For mange er dåp i kirken en naturlig 
del av livet. Ofte melder man seg til dåp 
når barnet er mellom 01 år. Samtidig 
ser vi at flere velger å utsette dåpen til 
barnet blir større, eller at man rett og 
slett har en hverdag hvor det å tenke på 
dåp kan bli for mye. Kirken ønsker å 
legge til rette for at det skal være enkelt 
å bli døpt uansett alder og livssituasjon. 
Dåpen er for all som ønsker å bli døpt. 

På selve dropindagen var dåpssakri
stiet gjort om til dåpsregistreringsrom. 
Her ble man registrert, og det eneste 
man trengte til dette var legitimasjon. 
Når dette var unnagjort, ble dåpssam tale 
gjennomført med en av prestene som var 
til stede. Selve dåpshandlingen var en 
enkel seremoni, men like høy tide lig som 

en ordinær dåp med orgel spill, andakt, 
dåpsliturgi og dåpshandling.

Kom man uten faddere, stilte frivillige i 
kirken opp. Når dåpsseremonien var 
over ble den døpte (og eventuelt følge) 
invitert til dåpsselskap med snitter, 

kaker, kaffe og brus, som et eget vert
skapsteam hadde satt i stand.

Det jobbes nå med en ny dropindåps
dag i Åsane kirke før sommeren. Følg 
med på hjemmeside og Facebook for 
tidspunkt!

AV OLE ARTHUR HANSTVEIT

Den 27. november var det for første gang åpent for drop-in-dåp i Åsane kirke. Åtte mennesker 
ble døpt, og fikk ta del i en «all-inclusive»-løsning med dåpsregistrering, dåpssamtale, dåp og 
dåpsselskap på en og samme dag.

DROP-IN-DÅP I ÅSANE: En av familiene hadde med seg en jente på fem år og en gutt på 
to år, som begge ble døpt. Frivillige medarbeidere fra menigheten stilte som dåpsvitner.

Fjorårets lavere besøkstall kan nok forklares med at vi ikke 
hadde restriksjoner før 12. mars i 2020 pluss at det var 13 
flere gravferder i 2020. Derimot var det fem søndager hvor 
det var helt stengt i 2020 mot bare tre i 2021. Det var likevel 
mer eller mindre restriksjoner hele året, med unntak av noen 
uker på høsten.

Særlig trist var det med innstrammingene i påsken og i 
desember 2021, hvor skolegudstjenestene og de aller fleste 
konsertene måtte avlyses for andre året på rad. Tre søndager  
i starten av året var det helt stengt. Heldigvis ser det ut som 
situasjonen er bedre i 2022, og restriksjonene er nå fjernet..  

Tallene for 2021 (antall seremonier/antall til stede)
• Gudstjenester: 153 / 9.590
• Vigsler: 16 / 804
• Gravferder: 189 / 9.790
• Konserter: 8 / 1020     
• Totalt : 366 / 21.204       

Kirkestatistikk for 2021
Koronasituasjonen ble i 2021 litt bedre enn 2020, men fremgangen ble ikke slik vi hadde håpet.  
Vi merker oss at det bare var 30 seremonier færre i 2021 enn i 2019, men 24.000 færre besøkende.

AV TOR VILHELM TYSSELAND

LIV OG RØRE I KIRKEN: Helgen 23.-24. oktober 2021 var det 
både KFUM-festival i nyekirken, dåpsgudstjenester i begge kirkene 
og konfirmantleirer. Totalt deltok 575 personer denne helgen, og 
gudstjenesten ble årets mest besøkte med 289 personer.
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Klubb Xtra er et tilbud til unge voksne 
med en psykisk funksjonsnedsettelse. 
Vi treffer Stig Richard Jansen og Mona 
Neuman, som er to av 17 klubbmed
lemmer som har våget seg ut i kulden 
en tirsdagskveld denne vinteren.
 
– Jeg har det veldig kjekt her, og koser 
meg med den gode gjengen min. Vi gjør 
mange kjekke ting. Det er både turer, 
filmkveld og musikkterapi, sier Mona 
Neuman. 

Stig Richard Jansen er helt enig med 
Mona. 
– Det er fantastisk å være her. Særlig 
Anette, som er leder, er helt utrolig 
grei, sier han.
 
Anette Lid Ussi har jobbet i Åsane 
menighet med ulike oppgaver og i ulike 
stillingsandeler siden 2008. Men 
kjærligheten til menigheten har vært 
der helt fra ungdomstiden. Nå har Lid 
fått en full stilling der fokuset skal være 
på inkluderingsarbeid i forhold til folk 
med en utviklingshemming. 

– Åsane har et veldig godt opplegg 
allerede, se bare på konfirmantarbeidet 
og de ulike klubbene, sier hun,

– Hva tenker du om at vi faktisk 
må ha et ord som inkludering i 
vokabularet vårt? 
– Det kan vi snakke mye om. Jeg 
mener at det er en selvfølge at vi er en 
menighet for alle, uansett hvor vi 
kommer fra, eller hvem eller hva vi er. 
Dette må det bli en automatikk i, slik  
at ordet kanskje ikke trengs lenger. 

– Vil du også ha fokus på at kirken 
skal være tilgjengelig og universelt 
utformet for andre grupper som 
trenger ekstra tilrettelegging?  
– Jeg tenker at det blir en viktig del av 
denne stillingen. Åsane kirke er jo en 
moderne kirke som bør være lett til
gjengelig. 

– Hva brenner du for?
– Jeg brenner for at vi skal ha en kirke 
for alle, der alle skal finne et felleskap 
der de føler seg hjemme, blir møtt, sett 
og hørt. Vi må tenke menighetsfelles
skap, at vi er en menighet, avslutter 
Anette.

Kunstverksted på Klubb Xtra

Annette Lid Ussi

Annenhver tirsdag er som en festdag for medlemmene i Klubb Xtra.  
Da kaster unge voksne fra ulike bydeler loss for å komme seg så fort 
 som mulig til Åsane kirke. Det er jo der det skjer.

AV KURT OVE MÆLAND

Fest på Klubb X

Rasteplass med  
biskop Nordhaug
Åsane menighet inviterer til ny 
Rasteplasssamling i Torgstuen 
torsdag 21. april kl. 19.00. 
Foredragsholder denne gangen er 
biskop Halvor Nordhaug, med over
skrift «Hvorfor døde Jesus på 
korset?». Etter foredraget blir det 
enkel servering og mulighet for 
samtale om kveldens tema. 
Velkommen!

Halvor Nordhaug (foto: Bjørgvin 
bispedømekontor)
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INFORMASJON

20. mars 3. s. i faste    
Luk. 22, 28-34 Jesu avskjedsord til disiplene
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste v/kapellan Jon Zimmermann 
og kantor Jon Stubberud. Nattverd.
Åsane kirke kl. 18: Lovsangsgudstjeneste v/kapellan Jon 
Zimmermann og lovsangsgruppe. Nattverd. Kveldsmat med 
Pusterom og Pit Stop etter gudstjenesten.
Åsane gamle kirke kl. 11: Gudstjeneste v/sokneprest Lars 
Petter Eide og vikarorganist Ann Jorunn Hillersøy. Dåp.
27. mars Maria Budskapsdag 
Luk. 1, 39-45 Maria får bekreftelse hos Elisabet
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste  v/vikarprest Jon Abelsæth 
og kantor Gerd Inger Eide Yddal. Nattverd.
3. april 4. s. i faste  
Joh. 6,24-36 Jesu er livets brød
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste/Ung Messe v/sokneprest 
Lars Petter Eide og kantor Jon Stubberud. Konfirmanter deltar. 
Fasteaksjon.
Haukås/NLA kl. 11: Gudstjeneste v/prest Arne Mulen og 
pianist Kari Reigstad. Samtalegudstjeneste. Nattverd. 
Fasteaksjon.
10. april Palmesøndag    
Joh. 12, 1-13 Jesus salves og hylles til sitt verk
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste  v/vikarprest Jon Abelsæth 
og kantor Gerd Inger Eide Yddal. Dåp og nattverd.

14. april Skjærtorsdag    
Joh. 13, 1-17 Herren gjør seg til vasketjener
Åsane kirke kl. 18: Gudstjeneste v/vikarprest Jon Abelsæth og 
kantor Jon Stubberud. Nattverd.
15. april Langfredag    
Joh. 18,1-19,42 Jesus lider i vårt sted
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste v/kapellan Jon Zimmermann 
og kantor Jon Stubberud.
17. april PÅSKEDAG    
Joh. 20, 1-10 Disiplene finner graven tom
Åsane kirke kl. 11: Høytidsgudstjeneste  v/prost Leif Endre 
Grutle, sokneprest Lars Petter Eide og kantor Gerd Inger Eide 
Yddal. Dåp. Nattverd.
18. april 2. påskedag    
Joh. 20, 11-18 Maria møter den Oppstandne
Åsane kirke kl. 20: Gudstjeneste v/prest Arne Mulen og kantor 
Gerd Inger Eide Yddal. Nattverd.
24. april 2. s. i påsketiden   
Joh. 20, 24-31 Tomas går fra tvil til tro
Åsane kirke kl. 11: Familiemesse  v/kapellan Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Eide Yddal. Speidere, Sing-It, 
10 og 12 åringer. Nattverd. Bålpanne ute etterpå med 
pølsegrilling, aktiviteter og tur.
1. mai 3. s. i påsketiden    
Mark 6, 30-44 Jesus metter dem som søker han
Åsane kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/
sokneprest Lars Petter Eide.

Åsane kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste  
v/sokneprest Lars Petter Eide.
Åsane gamle kirke kl. 11: Gudstjeneste v/prest Arne Mulen 
og kantor Jon Stubberud. Dåp.
7. mai (lørdag) 
Åsane kirke kl. 11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/prest Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
Åsane kirke kl. 14: Konfirmasjonsgudstjeneste v/prest Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
8. mai 4. s. i påsketiden    
Joh. 14, 1-11 Jesus er veien, sannheten og livet
Åsane kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/kapellan 
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
Åsane kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/kapellan 
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 11: Gudstjeneste v/vikarprest Jon 
Abelsæth og kantor Jon Stubberud. Nattverd.
15. mai 5. s. i påsketiden    
Joh. 17, 6-11 Jesus ber for sine disipler
Åsane kirke kl. 11: Gudstjeneste v/sokneprest Lars Petter Eide 
og kantor Gerd Inger Eide Yddal. Nattverd.
Åsane kirke kl. 13: Konfirmasjonsgudstjeneste – konfirmant 
pluss v/prostiprest Børge Ryland og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
17. mai Grunnlovsdag    
Luk. 17,11-19 Det er rett å takke Gud
Åsane gamle kirke kl. 11: Gudstjeneste v/prest Arne Mulen 
og kantor Gerd Inger Eide Yddal.
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SLEKTERS GANG
Døpte
ÅSANE KIRKE 21.11.2021
MATHILDE GULLAKSEN
AMELIA ISDAL-JOHANNESEN
REINHART JOHNSEN-BERG
LEANA ØKLAND
JOSEFINE SKÅR
TOMINE OTILIE HELLAND TUNESTVEIT

ÅSANE KIRKE 27.11.2021
SHALOM ILAYANILA ANTONY JESU PRABHU
SAMUEL ALDANA BRAKSTAD
MIRIAM GAMLEMSHAUG DE FREITAS
PHILIP HIRTH-ANDERSEN
CELINE STENSAKER PAZ
LUCAS JESU PRABHU
JONA EKMANN TOBIASSEN 
AXANA TUFTA
HARALD WAAGE

ÅSANE KIRKE 28.11.2021
WILLIAM MOE FINSÅS
OLINE PALLESEN LARSEN

ÅSANE KIRKE 05.12.2021
ODIN JOHANNES HØVISKELAND
THOMAS LÉO JACOBSEN
ABEL GUNDERSEN JARLAND
AMALIE KROGEDAL
ISABELLE MILLS-HORN
BENDIK TUFT

Vigde
06.11.2021 I ÅSANE GAMLE KIRKE
JON ARNE SANDVOLL INGEBRIGTSEN 
OG STINE ASBJØRNSEN 

Døde
26.10.2021 IDALIA NANIELLA HERLAND
27.10.2021 SOLVEIG KARIN ROLLAND
28.10.2021 ROY JACKMAN FIKSDAL 
29.10.2021 MARGRETHE BERGO 
01.11.2021 TERJE ROALD HAUSVIK 
06.11.2021 INGE ØDVEN 
12.11.2021 SVEIN ROALD JOHANSEN 
14.11.2021 MALENE MJÅTVEIT 
15.11.2021 SVEIN JAKOBSEN 
22.11.2021 INGA OLSEN 
22.11.2021 MARGRETHE SÆBØ 
22.11.2021 SISSEL KAROLINE VANGEN 
25.11.2021 WALTHER EINAR AHLBOM 
26.11.2021 WIBEKKE INGEBRIGTSEN 
26.11.2021 HALDIS MARGRETHE LINDTNER 
29.11.2021 DANIEL BLINDHEIM 
30.11.2021 NILS SIGFRED BOGNØY 
30.11.2021 KENNETH NORDANGER 
01.12.2021 ROALD NAGEL LARSEN 
03.12.2021 GUNN AINA TELLEVIK 
04.12.2021 PEDER HÅKANSSON 
06.12.2021 GUNNAR JACOBSEN 
06.12.2021 MERETHE TORSDATTER 
08.12.2021 BERNHARD EINEN 
08.12.2021 ARTHUR FASTELAND 
10.12.2021 MAGNHILD JENSEN 
11.12.2021 TORE HELLAND 
12.12.2021 ANNE-KAROLINE KYTE 
13.12.2021 KIRSTEN KJELLEVOLD ULVESÆTER 

19.12.2021 KJELLAUG FLAGTVEDT 
19.12.2021 ARNE EGIL WIESENER 
20.12.2021 BJØRG GJELSENG 
25.12.2021 LIV-BERIT TRULTE MATHISEN 
26.12.2021 ERLING KRISTOFFER HAARKLAU 
27.12.2021 INGEBORG GJERTINE KNAPSKOG 
28.12.2021 ROY NORMANN RAKNES 
28.12.2021 EVIANN THORSEN 
30.12.2021 MARIE HECKMANN 
02.01.2022 ODD JØRGEN AXELSEN 
04.01.2022 GERD JYTTEN 
04.01.2022 INGEBORG KNUDSEN 
06.01.2022 KIRSTEN VALLESTAD 
07.01.2022 HJØRDIS VALBORG KIRKEVIK 
09.01.2022 BRITA BERGFJORD 
10.01.2022 ELSE MARIE HORVEI 
11.01.2022 WERNER AASTRØM 
12.01.2022 GUNVOR HELENE PETTERSEN 
13.01.2022 BJØRG GJESDAL 
14.01.2022 BERIT MARIE ALFHEIM 
14.01.2022 LARS MOE 
16.01.2022 INGHILD ASK 
17.01.2022 ELSE MARGRETHE NILSSON 
18.01.2022 INGER MARIE THORSEN 
19.01.2022 HENNING EJNAR CHRISTOFFERSEN 
25.01.2022 ALF HELGESEN 
31.01.2022 ROLF JØRGENSEN 
01.02.2022 ANTON LERHAUGEN 
01.02.2022 SOLVEIG MARIE SKUDAL 
03.02.2022 INGER MARIE ELIASSEN 
05.02.2022 BRITT ELIN WAAGE FJÆRESTAD JOHANNESSEN 
08.02.2022 FRITJOF MIKKELSEN 
08.02.2022 KÅRE HARRY NYGÅRD 
10.02.2022 ODNY OTTEM 
13.02.2022 JOHANNE HOLLUND HANSEN 
18.02.2022 KJELLAUG FONNES 

ÅSANE KIRKE 12.12.2021
SCARLETT EMILIA CARTER
SARA HAABERG-LARSSON
ASHLEY TORIANA AGLEDAL NONDAL

ÅSANE GAMLE KIRKE 19.12.2021
AMALIE MARØY ENG
LEVI VIKEN TEIGLAND

ÅSANE KIRKE 16.01.2022
NORA HELVIK IVERSEN
SELMA STUBERG RAKNES
ELIAS DURAGOS WILKENSEN

ÅSANE KIRKE 23.01.2022
ALMA VEREIDE SKOGLUND

ÅSANE KIRKE 30.01.2022
JOHAN JAMES MUIRHEAD BENDIXEN
AGNES SLETTEN BLINDHEIM
MILIO NILSEN-HEGGLAND

ÅSANE GAMLE KIRKE 06.02.2022
SYLVIA BIRKELAND
JØRGEN FÆRØVIK MOE
ELLINOR NESSET
WILLIAM NESSET
OLAV CARLSEN RONGEVÆR
CARMEN AMILIE SCHØNE-NILSEN
LUCAS WONDER SEKGOPA

ÅSANE KIRKE 20.02.2022
GABRIEL MALYUGIN BAKKE
LIANA NAUSTVÅG HEGGDAL
OLIVER MEINSETH VATNE
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