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Jesus overvant døden
Det at Jesus stod opp fra de døde er grunnlaget  

for at folk følger Jesus den dag i dag.

(Illustrasjon: «Oppstandelsen», utsnitt fra en større altertavle med scener fra Jesu liv,  
laget av Matthias Grünewald på begynnelsen av 1500-tallet). 
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«Jeg var fremmed, og dere 
tok ikke imot meg»

I året som ligger bak oss opplevde mange land en 
flyktningestrøm verden ikke har sett maken til i 
nyere tid. En stadig voksende uro i Midtøsten 
tvinger mennesker på flukt for å berge livet sitt. 

AV JON ZIMMERMANN

Vi ser jevnlige innslag på nyhetene om flyktninger i despe rat 
flukt over havet i uegnede fartøy, i lastebiler og andre 
transportmidler for å søke asyl i et land hvor de kan føle seg 
trygge. Selv om vi ikke klarer å sette oss inn i flykt nin genes 
desperate situasjon, tror jeg vi alle kan kjenne oss igjen i 
behovet for trygghet både for seg selv og de man er glad i. 

Mye er blitt skrevet og sagt om flyktningestrømmen til 
Norge. Ting som gjør meg opprørt og sint, men også 
historier som gir meg fornyet tillit til menneskers godhet.  
Vi lever i et samfunn hvor kontrastene stadig blir større, 
hvor det kreves at en tar stilling til ulike samfunnsspørs mål. 
Derfor kan heller ikke synet på den store innvand ringen vi 
har opplevd den siste tiden være noe unntak. Alle har rett til 
å mene noe, enten det er sånn eller slik. Men ekstreme 
ytringer og diskriminering bør vi holde oss for gode til. 

Dessverre ser og hører jeg mange kritiske bemerkninger, 
både fra kristne og ikke-kristent hold. Det uttrykkes frykt for 
svekket velferdssamfunn, for arbeidsplassene våre, for for-
deler vi har i det norske samfunnet. I 2015 ble Norge enda 
en gang kåret av FN til det beste landet å bo i. Vi har alt vi 
trenger, og overflod av det i tillegg. Statistisk Sentralbyrå 
oppgir at gjennomsnittslønnen i 2015 blant arbeidstagere 
som jobber hundre prosent var 503.800 kroner per år. 

Mange av oss eier egen bolig eller eiendom, har bil og reiser 
på en eller flere utenlandsturer hvert år. Samtidig har vi 

JESUS OG DEN RIKE MANNEN: Jesus identifiserer seg med de 
fremmede og svake i så stor grad at han setter likhetstegn mellom 
handlinger gjort mot disse og handlinger rettet mot seg selv. Et 
eksempel er møtet med den rike mannen (Mark. 10, Matt. 18, Luk. 
19). «Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du 
få en skatt i himmelen» råder Jesus. Men den rike mannen «ble 
nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han eide mye». 
(Illustrasjon: oljemaleri fra 1889 av Heinrich Hoffmann).
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Det er en stund siden det var en 
selvfølge at alle barn skulle døpes. 
Blant generasjonene som blir 
foreldre i dag er nærmest alle 
døpt, mens omlag to av tre barn 
på lands basis bæres til dåpen. 
Dette er en trend hele Den norske 
kirke arbeider aktivt med å 
påvirke, også vi i Åsane menighet.

Å arbeide kvalitativt med dåp og å 
bidra til at flest mulig døpes er et 
kjempeviktig strategisk arbeid 
som Åsane menighet tar på alvor. 
Som et ledd i å få opp dåpstallene, 
er dåpssamtale på kveldstid nå 
byttet ut med dåpstreff på dagtid. 
Alle nybakte foreldre inviteres til 
dåpssamtale, babysang og felles-
lunsj i Stjernen åpen barnehage.  
I skrivende stund har menigheten 
avviklet to slike dåpstreff, og 
erfaringene er gode. 

– Vi håper at en slik mer inn-
gående «tre i én» tilbudspakke 
gjør for eldrene mer motiverte for 
å sette seg inn i hva dåp er, 

forteller tros opplærer Kristine 
Bech-Sørensen.
– Pedagogisk oppleves det som 
en kjempegevinst sammenlignet 
med dåpssamtale på kveldstid. 
Foreldrene er mer avslappet, for 
de stresser ikke med kvelds-
kabalen på hjemmebane. 

Relasjonsskapende arenaer
Den nye vrien gir også en langt 
bedre mulighet for å skape gode 
relasjoner til dåpsforeldrene både 
under baby sang og under lunsjen, 
der foreldrene spiser sammen 
med deler av staben og de andre 
brukerne av Stjernen åpen 
barnehage. 

– På denne måten har foreldre en 
mulighet til å bli kjent med oss i 
kirken, og med tilbudet om baby-
sang og barnehage ut fra egen 
opplevelser. Kanskje vil det over 
tid øke oppslut ningen om både 
babysang og Stjernens øvrige 
tilbud, sier Bech-Sørensen.

Når flere med ny dåpspakke
gratis helsetjenester og skole for alle. Har 
vi lov til å snakke om at innvandring er en 
trussel mot økonomien vår? Jeg tror øko-
no mien vår, både privat og den offentlige, 
tåler en stor økning i folketallet uten at vi 
kan omtale det som en trussel. 

Det er også derfor jeg tenker at dette 
handler om noe annet. Det er ikke frykten 
for dårligere økonomi som ligger bak. Det 
er heller ikke frykten for konkurranse i 
arbeidsmarkedet eller dårligere velferds-
ordninger. Disse tingene er bare unnskyld-
ninger, forkledning for det virkelige pr-
blemet i samfunnet, og det er fremmed-
frykt. 

Det er svært få i dag som vil innrømme  
at «jeg har fremmedfrykt». Det er mye 
enklere å skylde på disse andre grunnene: 
økonomi, høyere arbeidsledighet og 
dårligere velferdstilbud. Som kristen 
mener jeg at det ikke er rom for 
fremmedfrykt. Jesus taler ganske tydelig 
om hvordan vi skal være mot vår neste. 

De fleste kjenner til historien om den barm-
hjertige samaritan, men ikke alle tenker 
over Jesu egne ord når han i Matteus 25, 
42-45 sier: «Jeg var sulten, og dere ga meg 
ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg 
ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok 
ikke imot meg; jeg var naken, og dere 
kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, 
og dere så ikke til meg.  Da skal de svare: 
‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller 
fremmed eller naken eller syk eller i fengsel 
uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han 
svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det 
dere ikke gjorde mot én av disse minste, 
har dere heller ikke gjort mot meg». 

Jesus identifiserer seg med de frem mede 
og svake i så stor grad at han setter 
likhetstegn mellom handlinger gjort mot 
disse og handlinger rettet mot seg selv. 
Jesus bruker faktisk dette bildet om seg 
selv i en situasjon hvor det er snakk om 
dom og frelse. At nestekjærlighet, også 
mot fremmede, er vektlagt så sterkt i troen 
vår bør være en tankevekker for oss alle. 

Vi repeterer også denne formaningen når 
vi feirer nattverd i Åsane kirke. Før vi ber 
Herrens bønn, ber vi følgende: «Fyll oss 
med din kjærlighet, så vi kan gjenkjenne 
Kristus i den som sulter og tørster. Lær 
oss å elske hverandre som du har elsket 
oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt 
fullendte rike». 

Så la oss gå ut i verden med denne kjærlig-
heten, Guds kjærlighet som gjør oss i 
stand til å elske vår neste. 

DÅP NESTEN HVER SØNDAG: I 2015 ble 156 barn tilhørende Åsane menighet 
døpt. Et av dem var Oline Smebye, her med prest Martin A. Hunsager, mamma 
Mathilde Wie, pappa Raymond Smebye, samt øvrig familie. (Foto: Privat).

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS
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Været spøkte litt med oss og det var snø 
i luften, men i den perioden løpet gikk 
kom det ikke noe nedbør og som 
speidere flest vet vi uansett å kle oss 

etter været. Skikkelig oppvarming med 
musikk og hopp og sprett hadde vi 
også, akkurat som i «ordentlige» 
mosjonsløp. 

Det skal sies at det var den eldre garde 
som var ivrigst i oppvarmingen, de 
yngre satset nok på å løpe seg varm i 
løpet av de første rundene av løpet. Alle 
21 deltagere løp rundt Åstveitbanen så 
mange ganger de klarte, men ikke mer 
enn 30 minutter. Yngste deltager var  
8 år og eldste over 60, så det var god 
spredning.

Alle speiderne hadde skaffet seg 
sponsorer på forhånd som ga et bestemt 
beløp per runde eller for deltagelse.  
Det vi tjente går til KM-Global, som er 
KFUK-KFUM-speidernes og Norges 
KFUK-KFUMs internasjonale hjelpe-
arbeids organisasjon. 

Totalt fikk vi inn 8.576 kroner, som går 
til Ilula KFUK og Ilula Orphan Program 
(IPO) sitt arbeid for foreldreløse barn i 
Tanzania. Dette arbeidet ble startet i 
troen på at utdanning er nøkkelen til  
å bryte ut av fattigdom og sykdom. 

Et løp med mening 
Lørdag 20. februar arrangerte Rolland og Flaktveit KFUK-KFUM-speider globalløp på Åstveitbanen. 

GLOBALLØP PÅ ÅSTVEIT: Alle deltagerne 
gjennomførte i flott stil.

En hjelpende hund

Temaet for Åsane Y’s Mens Clubs møte i januar var «Hunden - menneskets beste venn». Da inviterte 
de terapihunden Mie og eier og hundefører Karen Flaten fra firmaet Bergen terapihund. 

Karen fortalte litt om hva som gjør at hunden er godt egnet til å 
arbeide med mennesker. Hundeeiere har alltid hevdet at «hunden 
min forstår meg». Ungarske forskere viste i 2014 at hunder faktisk er 
empatiske.

Terapihunder er i dag i arbeid på en lang rekke områder. USA er som 
så ofte ellers kommet lengst. Store flyplasser har ansatt hunder som 
skal roe ned stressede passasjerer. Etter bombeaksjonene i Boston ble 
hunder brukt til å få kontakt med publikum og skape trygghet. Mange 
menigheter har hunder som frivillige medarbeidere, parish dogs.

Mie har oppdrag på et sykehjem og på en barneskole. I arbeid med 
barn med lærevansker gir det gode resultater å bruke hund, blant 
annet ved lesetrening. I eksamenstiden er Mie engasjert både på 
NHH og universitetet for å gi studentene et kjærkomment avbrekk, 
og senke skuldrene i en svært arbeidsintensiv periode.

HUNDEN FORSTÅR DEG: Karen Flaten kunne fortelle 
at forskere har vist at hunder faktisk er empatiske.
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Akkurat nå er millioner av mennesker verden over rammet 
av katastrofer. Et eksempel er Etiopia, der værfenomenet  
El Niño har skapt den verste tørken på 30 år. 

Ifølge etiopiske myndigheter vil 10,2 millioner være truet av 
kritisk mat mangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er 
barn. 5,8 millioner mennesker er i akutt mangel på vann. 
Blant dem som er hardt rammet, er bøndene i Ankober-
distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har sjelden 
sett en verre tørke gjennom sine 40 år som bonde. 

– Jeg har vært gjennom vanskelige perioder i livet mitt. Det 
har skjedd før at regnet ikke har kommet og vi har prøvd å 
overleve med det lille vi har. Men dette er noe av det vanske-
ligste jeg har opplevd.  Hver eneste dag må hele familien stå 
over måltider for å spare på maten, forteller nibarnsfaren. 

Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og 
utarmede beite marker. Bøndene mister dyrene sine og der-
med livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har 
ikke vært nok til å gi avlinger. For å klare seg, må bøndene 
selge dyrene som har overlevd så langt i tørken. De blir tvun-
get til å selge kyr som har sørget for verdifull melk til barna  
i familien. Nå har mange snart verken dyr eller penger igjen. 

Dagne håper fortsatt på regn, men er bekymret for hvordan 
han skal klare å drive jorda uten oksene sine. 
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten dem blir det 
vanskelig for oss å overleve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, 
sier Dagne fortvilet. 

Kirkens nødhjelp er til stede i Ankober og flere andre av de 
verst rammede områdene i Etiopia og sørger for rent vann  
og trygge sanitære forhold. 

– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har allerede jobbet 
forebyggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, 
trenger vi all den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær 
Anne-Marie Helland i Kirkens nødhjelp. 

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av det aller første 
Kirkens nødhjelp stiller med i katastrofer. De sørger for rent 
vann og mulighet til gode sanitær forhold der alt er ødelagt. 
Samtidig jobber de sammen med folk i utsatte områder for  
å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens nødhjelp 
jobber også med å påvirke politikere og andre beslutnings-
takere til å stanse klimaendringene.  

13.-15. mars går Kirkens nødhjelps faste aksjon 2016 av 
stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør 
det mulig for Kirkens nødhjelp å være der med rent vann når 
katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil støtte faste aksjon en 
enten ved å stille som bøssebærer eller med penger i bøssa. Vi 
oppfordrer deg også til å bruke stemmen din i faste aksjonens 
klima kampanje og slik bidra til å stoppe klimakrisen.

I kriser er vann kritisk
Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang.  
Kirkens nødhjelp er i katastrofen med rent vann. Nå trenger de din hjelp. 

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

HÅPER PÅ REGN: Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber 
Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper 
vil komme. (Foto: Hilina Abebe/Kirkens nødhjelp). 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 

• Årets fasteaksjon går av stabelen 13.-15. mars i uken før 
palmesøndag.

•	 De	fleste	bøssebærerne	er	konfirmanter,	men	for	å	nå	alle	
husstander,	er	det	viktig	at	også	de	voksne	bidrar.

•	 Som	i	2015,	er	temaet	for	fasteaksjonen	«I	kriser	er	vann	kritisk».	 
I	fokus	står	Kirkens	nødhjelps	vannarbeid	i	katastrofer,	og	hvordan	
klimaendringene	skaper	flere	og	verre	katastrofer.

• Temaet har ikke blitt mindre aktuelt gjennom året som har gått.  
Det	er	nå	flere	store	katastrofer	i	verden	enn	noen	gang,	og	
flyktning	krisen	har	gjort	at	lidelsene	også	har	rykket	nærmere	 
oss her hjemme i Norge.

• Det siste året har Kirkens nødhjelp gitt rent vann til blant andre 
flyktninger	i	Sør-Sudan,	Nord-Irak	og	Syria,	flomofre	i	Malawi	og	
jordskjelvrammede i Nepal. 

•	 Mer	om	fasteaksjonen	her:	www.fasteaksjonen.no/fasteaksjonen-
2015-22-24-mars

Fakta

FASTEAKSJON 2016: 
Aksjonsleder Elisabeth 
Meyer-Eriksen håper på 
stort engasjement og 
penger i bøssene i fastetida. 
(Foto: Kirkens Nødhjelp/
Hege Kristin Ulvin)
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Kort etter kirkevalget fjor høst henvendte 
Bispemøtet seg til Kirkerådet og ba om at 
saken om liturgier for like kjønnet samliv 
ble satt på dagsorden. Oppfordringen ble 
fulgt, og på møtet i Kirkerådet 28. januar 
vedtok de å fremme saken «Kirkelig vigsel 
for likekjønnede par» for Kirkemøtet i 
2016, der den vil bli endelig avgjort.

Saken om liturgier for likekjønnet ekte-
skaps inngåelse var et sentralt tema i 
kirkevalgene 2015. Et enstemmig Bispe-
møte tok 26.-30. oktober konsekvensen av 
utfallet av kirkevalget 2015 som har gitt 
flertall i Kirkemøtet for å innføre en liturgi 
for kirkelig vigsel av likekjønnede par. 

Biskopene foreslo derfor at det i tillegg til 
dagens liturgier for ekteskap og forbønn 
for borgerlig inngått ekteskap mel lom 
kvinne og mann, skal utarbeides til svar-
ende liturgier både for ekteskapsinn gåelse 
mellom likekjønnede og forbønn for 
borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

Nå kan du bli klimamillionær gjennom Kirkens 
nødhjelps og Changemakers påvirkningskampanje.

Oljefondet, som tilhører det norske folk, er nå på svimlende 
7000 milliarder kroner, et beløp så stort at dersom man 
delte det likt på alle ville det blitt godt over én million på 
hver. På sett og vis er vi dermed millionærer hele gjengen.  
Så er spørsmålet – hvor ville du investert din million dersom 
du fikk velge helt fritt?

1,4 milliarder mennesker mangler tilgang til elektrisitet. 
Samtidig som energibehovet går opp, må klimautslippene 
ned. Den eneste løsningen på dette er en kjempesatsing på 
fornybar energi - spesielt i fattige land. Denne våren skal 
politikerne diskutere om oljefondet får investere mer i 
fornybar energi, men for øyeblikket er de veldig i tvil. Du 
kan bidra til å overbevise dem.

Derfor trenger vi så mange klimamillionærer som mulig.  
På den måten kan vi gi politikerne klar beskjed om at en 

større del av oljefondet må investeres i det som løser klima-
problemene – ikke det som skaper dem. Bli klima millionær 
du også!

Les mer om kampanjen og skriv under her:  
www.kirkensnodhjelp.no/klima

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede

Du	er	millionær

ØNSKER LITURGI FOR LIKEKJØNNET EKTESKAP: Biskopene ser ulikt på 
spørsmålet om likekjønnet vigsel, men har likevel arbeidet seg frem til en enighet 
om hvordan kirken bør gå videre i denne saken. (Foto: Kirken.no)

BRUKEN AV OLJEFONDET: En større del av oljefondet må 
investeres i det som løser klimaproblemene – ikke det som 
skaper dem.

Kirkerådet har nå gitt sin tilslutning til Bispemøtets forslag om at Kirkemøtet 
skal vedta liturgier for ekteskaps inn gåelse mellom likekjønnede.
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Suksessen med Bibel 2011 viste at Det 
norske bibelselskap fortsatt er en høyst 
vital og oppegående aktør i norsk 
kristen  liv. 26. mai fyller stiftelsen 200 år.

Bibelen i lommen
Bibelselskapets formål har like siden 
begynnelsen vært å utbre Den hellige 
skrift. Hva det betyr rent praktisk, har 
derimot endret seg på 200 år. Alle som 
har en smarttelefon, har nå en gratis 
bibel i lommen til enhver tid. 

«Å utbre Bibelen i 2016 betyr i større 
grad enn før å hjelpe folk til å bruke 
Bibelen. Derfor vil vi benytte jubileet til  
å åpne Bibelen for alle» skriver Mong-
stad-Kvammen på Bibelskapets nett side, 
www.bibel.no, og inviterer til Bibel -
festival 2016 i tidsrommet 26.-29. mai. 

Oslo domkirke og området rundt blir 
festivalens samlings sted. På det rik-
holdige programmet står blant annet 
lovsangskveld, konsert, bibelforteller-
stunder, kunstutstilling, bibelsamtaler, 
multikulturelt festmøte, festguds-
tjeneste - og bibelmaraton i domkirke-
parken. 

Festforestilling og bibel-standup
Øverst på plakaten står festforestil-
lingen Bibelen i Oslo konserthus 
lørdag 28. mai. Den produ-
seres av Hanne Krogh, 
som har med seg Ole 
Paus, Oslo Soul 
Children, Helene 
Bøksle, Thomas Ruud 
og Marianne Antonsen. 

Ellers kan det bli morsomt å se hva 
Stand Up Norge får til i forestillingen 
Bibel & Babbel, som settes opp på 
Latter på Aker brygge 27. og 28. mai. 
På plakaten her står Torolf Nordbø, 
Olav Svarstad Haugland, Rune 
Andersen, Cecilie Steinmann Neess  
og Jon Niklas Rønning.

Kommer til Bergen
Av andre ting kan vi trekke frem 
KFUK-KFUMs tenåringsfest Jesus 
Loves Electro - and U og tankesmien 
Skaperkrafts debattmøte om Bibelens 
plass i den norske offentlige debatt. Det 
blir også tekstleserkurs, giversamling, 
møte med det internasjonale bibel-
arbeidet og ikke minst bursdagsfest 
lørdag formiddag på Jernbanetorget 
med en rekke barnekor.

Skulle du være forhindret fra å legge 
turen til Oslo i slutten av mai, får du en 
ny sjanse til høsten. I september drar 
Bibelselskapet på turne til Bergen, 
Kristiansand, Stavanger, Ålesund og 
Bodø med festforestillingen Bibelen, 
standup forestillingen Bibel & Babbel og 
debattmøtet om Bibelens plass. Bibelen 
vil også være meget synlig under 
Olavsfest dagene i Trondheim i juli.

Bli med på Bibelfestival!
– Visjonen for feiringen er å åpne Bibelen for alle, sier generalsekretær i Bibelselskapet  
Ingeborg Mongstad-Kvammen, som markerer stiftelsens 200-årsjubileum i mai  
med en firedagers bibelfestival i Oslo - og påfølgende besøk i de største byene.

TEKST:	MAGNE	FONN	HAFSKOR

KLAR FOR BIBELFESTIVAL: – Vi skal skape blest om Bibelen i 2016, lover Bibel-
selskapets generalsekretær, Ingeborg Mongstad-Kvammen. (Foto: Bibelselskapet)

BIBEL FOR ALLE: Den nye oversettelsen 
fra 2011 foreligger i flere ulike størrelser, 
farger, innbindinger og prisklasser.
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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

126 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

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
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

 

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

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

ditt nydelige festbord!

Fjøsangerveien 207
55 31 80 01

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

Løiten Lys Bergen

www.loiten-lys-bergen.no

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

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

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

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

Åsane Storsenter 42 (rulletrapp opp fra Sport1)
TLF.: 55 19 82 00

BIBLER - BØKER - MUSIKK - FILM - KORT - GAVER

 www.kleivelanduroggull.no
Åsane Storsenter tlf 55191800

Øyrane Torg tlf 55240496
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

Nytt institutt med stor og moderne treningssal på Stemmemyren.
God kapasitet, time på dagen. Kurs i pilates, yoga og slyngetrening.

Kontakt oss på 55 95 06 50 - www.sandvikenfysioterapi.no
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Bileam het en mann som bodde ved storelven Eufrat i Mesopotamia på den tiden israelittene hadde brutt 
opp fra Egypt, og vandret i ørkenen mot det lovede land, altså for ca. 3225 år siden.  

Han var en stor og kjent profet i følge historikeren Josefus.  
I bibelsk terminologi er det kanskje riktigere å kalle ham en 
spåmann, vismann eller seer. Det framgår at han fikk åpen
baringer fra den øverste Gud, den samme gud som Moses og 
israelittene dyrket. Denne mannen var en merkelig skikkelse, 
en blanding av det skinnende lys og det tetteste mørke. Han 
bar blant annet fram profeti om Jesu komme: «Jeg ser ham, 
men ikke nå, jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger 
opp fra Jakob, en kongsstav løfter seg fra Israel». Men han 
bidro også med list til å få israelittene til å synde mot Gud slik 
at Gud ble brennende vred, og folket måtte tåle streng straff.

I det nye testamentet blir Bileam nevnt av et par forfattere, 
og han får slett ikke noen fordelaktig omtale. Apostelen Peter 
plasserer Bileam blant vranglærerne, slike som forfører svake 
sjeler, og i sitt hjerte kan kunsten å kare til seg. Han sam-
men ligner noen mennesker i sin egen samtid med Bileam: 
«For de har forlatt den rette vei og gått seg vill. De følger i 
samme spor som Bileam, Bosors sønn, han som elsket 
urettmessig vinning».

Vi kan lese om Bileam og alt han profeterte om israelittene  
i 4. Mosebok (kapittel 22 til 24). Apostelen Paulus trekker 
fram hendelsene fra israelittenes ørkenvandring - en tid 
folket måtte lære lydighet mot Gud, og ta konsekvensene av 
sine feiltrinn - som en påminnelse og eksempel for alle nye 
kristne slik at de skal lære hvor viktig det er å søke Gud 
framfor alt, finner veiledning til å leve rett, og ikke lar seg 
lede på avveier. 

Moabittenes konge, Balak, fryktet israelittene som lå i leir like 
ved hans landområder, men han våget ikke å kjempe mot dem. 
De var mange og alt for sterke, tenkte han. Derfor sendte han 
heller bud etter Bileam for at profeten skulle komme og for-
banne israelittene, for på den måten kunne han kanskje 
beseire dem. Men Bileam ville først ikke bli med fordi han 
visste at Gud så med velvilje på israelittene, og det var nytte-
løst å forbanne dem som Gud ville velsigne. Men etter mange 
overtalelser og løfter om stor belønning lar han seg likevel 
overtale. 

Han saler opp eselet sitt, og legger i vei for å møte kongen. 
Men på veien slår eselet seg vrangt. Det vil ikke gå lenger. 
Bileam blir rasende, og denger løs på det stakkars dyret, og 
til slutt begynner eselet å snakke til ham med menneske-
stemme. Da forstår Bileam hvorfor eselet stoppet. Guds engel 
står med løftet sverd for å stanse Bileam. Eselet har sett 
engelen, men Bileam blir ikke oppmerksom på engelen før 
eselet snakker til ham. Bileam forstår at han er på en farlig 
ferd, og har syndet mot Gud. Derfor vil han snu og reise 

hjem. Men engelen sier: «Følg med disse mennene!  
Men du må ikke si noe annet enn det jeg byr deg».

Da Bileam kommer fram til kong Balak, og de gjør alt klart til 
forbannelsesseremoniene, ender det hele med at Bileam tre 
ganger velsigner israelitten i stedet for å forbanne dem. 
Kongen blir rasende, og sender Bileam fra seg uten å gi ham 
den profetlønnen han var lovet. 

Men historien om Bileam slutter ikke her. Etter en tid kom 
Bileam med et «godt råd» til kong Balak. Han fortalte om en 
plan som kunne føre til israelittenes ødeleggelse. Han foreslo 
at kongen skulle søke vennskap med israelittene slik at unge 
israelittiske menn ble forelsket i de unge jentene blant 
kongens landsmenn. Dette lyktes. Mange israelitter drev hor 
med moabittenes kvinner, og de begynte å dyrke moabittenes 
guder. Da ble Guds vrede tent opp mot israelittene, og han 
sendte en stor pest blant dem som drepte mange.

Hva kan vi lære av denne historien? Flere ting: Det nytter 
ikke å forbanne det Gud vil velsigne, og motsatt, vi kan ikke 
velsigne det som Gud er i mot. Videre skal vi ikke tro på en 
hver kristelig lære selv om den kommer fra mennesker med 
fine titler og godt omdømme som taler profetiske ord. Men vi 
skal prøve alt, og undersøke om det stemmer med apostlenes 
lære som vi finner i Bibelen. Men framfor alt, vi skal frykte 
Gud, og holde hans bud.

BILEAM OG ENGELEN: Eselet har sett engelen, men Bileam blir 
ikke oppmerksom på engelen før eselet snakker til ham. (Ojemaleri 
av Gustav Jaeger, 1836)

Spåmannen Bileam – et eksempel til advarsel

AV	TOR	D	HANSON
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Alle Påskefest-konsertene
Søndag 13. mars:
n Kl. 17.00 i Storetveit kirke og kl. 
20.00 i Bønes kirke: Credo, lidelses
historien i ord og toner. Tekstutvalg/
musikk: Barbro Husdal og Carsten 
Dyngeland, som også medvirker med sang 
og klaver. Videre med virker Thomas 
Nøkling, saksofon, James E. Lassen og  
Per Hannevold, fagott. Tekster hentet fra 
Matteus evangeliet og Kingo. Bill. kr. 100,-

n  Kl. 17.00 i Skjold kirke: Musikk
spillet Det gode landet. Fremføres av 
Sørås høgda barnekor og Cantus, med 
solistene Veslemøy Fluge Berg og Olav 
Veierød. Bill. kr. 100/50/250.

n  Kl. 19.00 i Fana kirke: Italiensk 
konsert. Gloria av Vivaldi og Stabat Mater 
av Pergolesi, italiensk orkester musikk. 
Fana kammerorkester, Fanasolister, Fana-
talenter, Fana kyrkjekor. Bill. kr. 200,-. 
Forhåndssalg ved deltagere. Arr. Fana 
kyrkjekor. 

n  Kl. 21.00 i Johanneskirken: Pasjon 
 Requiem / Music Makers. «Once more 
God’s future draws nigh». Forestilling 
med visualiserte og lyssatte vokal sym-
foniske verk. Edward Elgars «Music 
Makers» - kormusikk med solist og fullt 
orkester - et verk om skaperkraft, fram-
tids håp og inspira sjon. Mozarts udødelige 
og vel kjente «Requiem». Bergen Opera-
kor, Opera Bergens orkester, solister. 
Dirigent: Anne Randine Øverby. 
Lysdesign: Jens Lange.  
Produksjon: Opera Bergen.  
Bill. kr 430/350.

Mandag 14. mars:
n  Kl. 19.00 i Sælen kirke: 
Pasjonskonsert  Aus Liebe will mein 
Heiland sterben. Mezzosopran Belinda 
Lerøy fremfører pasjonsarier fra barokken. 
Kantor Bjørn Lien rammer inn med orgel-
verker av Johannes Brahms. Bill. kr 100,-

Onsdag 16. mars:
n  Kl. 19.00 i Sælen kirke: Marias 
påske. En fortelling om å miste sin beste 
venn. Hilde Trætteberg og Ådne Svalastog 
tar gjennom fortelling, sang og musikk for 
seg påsken sett med Maria Magdalenas 
øyne. Gjennom fortelling, musikk og sang 
er vi tilbake til Jerusalem for 2000 år 
siden. 

n  Kl. 21.00 i Johanneskirken:  
Pasjon  Requiem / Music Makers.  
Se mer info 13. Mars.

Torsdag 17. mars:
n  Kl. 18.00 i Bønes kirke: Palmen. 
Musikkdrama om Jesu inntog i Jerusalem, 
tilrettelagt for barnekor og jazztrio. Jesu 
møte med den glade folkemassen i Jerusa-
lem palmesøndag og hans ublide møte 
med penge vekslerne i tempelet.  
Bill. kr 100/50.

n  Kl. 19.00 i Sandvikskirken: 
Musikalsk meditasjon. Musikk av blant 
andre Bach og Rossini. Ingeborg Ekeland, 
sopran og Jostein Aarvik, orgel.

n  Kl. 19.00 i Slettebakken kirke: 
Marias Påske. Se 16. mars.

n  Kl. 19.00 i Søreide kirke: Tema
kveld i kirkens ungdomslokaler (like ved 
kirken). «Det lidende mennesket i møte 
med seg selv og Gud». Ruth Hol Mjanger 
innleder til samtale om tema med utgangs-
punkt i musikk- og video installasjonen  
«I himmelsynet». Kvelden vil gi rom for 
undring og reflek sjon over om troen kan 
være en kilde til livsmot i krevende 
livssituasjoner. 

Lørdag 19. mars:
n  Kl. 13.00 i St. Markus kirke: Orgel
stykker av Max Reger. Passion Op. 145.4, 
Passacaglia fra Op. 16 og flere. Mariko 
Takei, orgel.

Palmesøndag 20. mars:
n  Kl. 11.00 i Slettebakken kirke: 
Påskeutstilling av tekstilarbeider. Påske-
utstillingen i Slettebakken kirke åpner 
etter gudstjenesten. Kunstner Åse Eriksen. 

n  Kl. 18.00 i Bergen domkirke:  
J. S. Bach – Matteuspasjonen. Fremføres 
av Bergen Domkor, to barokkorkestre og 
solistene Ditte Højgaard Andersen, Janna 
Vettergren, Magnus Staveland, David 
Hansford, Håvard Stensvold og Martin 
Vanberg. Domkantor Kjetil Almenning 
dirigerer. Bill. kr 300/200.

n  Kl. 19.30 i Ytrebygda kirke: 
Korsvei. Påskemeditasjon over den andre 
tros artikkel i musikk og lyrikk. Ragnhild 
Gudbrandsen, skuespiller, Øystein Skre, 
bass, Daniel Øvrebø, fløyte, Ivar Mæland, 
tangenter. Bill. kr 150,-

n  Kl. 21.00 i Bønes kirke: Musikalske 
refleksjoner i en Påskehøytid. Carsten 
Dyngeland improviserer på flygelet over 
kjente og nye påskemelodier.

n  Kl. 21.00 i Johanneskirken:  
Pasjon – Requiem / Music Makers.  
Se mer info 13. mars.

Tirsdag 22. mars:
n  Kl. 12.00 i Johanneskirken: 
Orgelmeditasjon. Asbjørn Myksvoll spiller 
verker av blant andre Bach og Reger.

n  19.00 i Fyllingsdalen kirke: Fra 
krybben til korset. Sanger av blant andre 
Hugo Wolf. Renate Ekerhovd, sopran og 
Liv Skoglund, orgel. Bill. kr 150,-

Onsdag 23. mars:
n  Kl. 19.00 i Eidsvåg kirke: Påskens 
blomster og musikk. Anne Tafjord 
Kirkebø, kjent fra NRK Hordalands 
hageprogrammer, har valgt ut blomster/
planter for hver av dagene i påskeuken. 
Hun viser bilder og forteller om plantene. 
Jon Stubberud har valgt ut musikk til 
dagene i påskeuken. Bill. kr 100,-

n  Kl. 19.30 i Salhus kirke: Musikk i 
den stille uke. Sebastian Dörfler spiller  
J.S. Bach: 6 suiter for cello solo.  
Bill. kr 150/100

n  Kl. 20.00 i Storetveit kirke: 
Pasjonskonsert  folketoner og blå toner. 
Improvisasjoner over gamle salmer og 
nyere melodier, blant annet av Duke 
Ellington. Bodil Eldhuset, sang og resita-
sjon, Pia-Camilla Tømmernes, saksofoner, 
Asbjørn Sundal, perkusjon, Ruth Bakke, 
orgel og keyboards. Bill. kr 100,-

Skjærtorsdag 24. mars:
n Kl. 18.00 i Fana kirke: Pie Jesu  en 
pasjonskonsert. Fanasolister og instru-
mentalister. Kantor Jan Røshol. Kollekt.

n Kl. 18.00 i Mariakirken: 
Orgelmeditasjon. Kantor Karstein Aske-
land spiller orgelmusikk for skjærtorsdag.

n  Kl. 18.00 i Olsvik kirke: 
Pasjonskonsert. Meditativ sang og musikk. 
Ivonne Grundtvig Flåm, sang og Rune 
Johnsen Klevberg orgel. Kollekt.

n  Kl. 18.00 i Åsane kirke: 
Pasjonsgudstjeneste med kveldsmat.  
Vi minnes Jesu siste påskemåltid sammen 
med disiplene, som også blir den første 
nattverden. Det serveres enkel kveldsmat  
i Torgstuen.

n  Kl. 19.30 i Bønes kirke: 
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro Husdal, 
sang og Carsten Dyngeland, orgel/klaver.
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n  Kl. 19.30 i Slettebakken kirke: 
Musikkgudstjeneste med nattverd. Sokne-
prest Jorunn M. Johnsen, Johann 
Sebastian Blum, cello og Kåre Rivenes, 
orgel.

Langfredag 25. mars:
n  Kl. 11.00 i Fridalen kirke: 
Pergolesis Stabat mater. Det praktfulle 
korverket settes inn i en liturgisk helhet 
med salmer, tekstlesning og bønn. Ingvill 
Mjeldheim Holter, sopran, Åsne Kvamme, 
alt. Stryke kvartett fra Bergen 
filhar  mo niske orkester. Knut Christian 
Jansson, orgel/dirigent. Kollekt.

n  Kl. 11.00 i Slettebakken kirke: 
Langfredagsgudstjeneste. Sokneprest 
Jorunn M. Johnsen. Sangsolist medvirker.

n  Kl. 13.00 i Sælen kirke: 
Langfredags gudstjeneste. Trond Kvernos 
liturgiske pasjonsverk Improperia Salva-
toris Nostri (Vår Frelsers bebreidelser) 
fremføres under gudstjenesten.

n  Kl. 18.00 i Bergen domkirke: 
Vivaldis Stabat mater. Sangere fra Bergen 
Domkor, solister og barokk orkester holder 
langfredagskonsert med «Stabat Mater» 
av Vivaldi, «Jesu sieben Worte» av Schütz 
og «Spiegel im spiegel» av Pärt.  
Bill. kr 200/100.

n  Kl. 19.00 i Birkeland kirke: 
Pasjonsmusikk for orgel. Orgelmusikk 
knyttet sammen med tekstlesninger. Ottar 
Erling Arnestad, orgel.

n  Kl. 19.00 i Eidsvåg kirke: 
Musikkmeditasjon på langfredag. 
Utdyping og dveling ved langfredags-
fortellingen, med musikk av blant andre 
Bach, Kverno, Pärt og Messiaen.

Påskeaften lørdag 26. mars:
n  Kl. 12.00 i Bergen domkirke: 
Orgelresitasjon «Prière». Domkantor 
Sigurd Melvær Øgaard spiller orgel musikk 
til ettertanke på påskeaften. Verker av bl.a. 
César Franck, Johannes Brahms og 
Johann Sebastian Bach. 

n  Kl. 15.00 i Johanneskirken: 
Påskemeditasjoner for klokkespill. Kirken 
er åpen for meditasjon og lystenning. 
Asbjørn Myksvoll, klokkespill.

n  Kl. 18.00 i Johanneskirken: 
Orgelstykker av Max Reger. Passion Op. 
145.4, Passacaglia fra Op. 16 og flere. 
Mariko Takei, orgel.

Påskedag søndag 27. mars:
n  Kl. 15.00 i Mariakirken: Orgel
konsert. Kantor Karstein Askeland spiller 
fest musikk for orgel.

n  Kl. 19.00 i Storetveit kirke: 
Klassiske perler. Verker av Dvorák, 
Schubert, Mercadante, Vivaldi, Bizet, 
Gounod og Webber. Medvirkende:  
Åse Solvi, sopran, Jan Erik Endresen, 
baryton, Ljubov Østerberg, piano.  
Bill kr. 150/100 (stud/honnør).

2. påskedag mandag 28. mars:
n  Kl. 19.00 i Sandvikskirken: 
Påskesanggudstjeneste. En vandring 
gjennom påsketiden i salmesang, musikk 
og bibeltekster. Tore Kloster, tenor, Tore 
Pettersen, trompet, Jostein Aarvik, orgel, 
Sverre Langeland, liturg.

n  Kl. 19.30 i Slettebakken kirke: Egil 
Hovlands Oppstandelsesmesse. Kapellan 
Lars Petter Eide. Slettebakken Motettkor. 
Blåsere. 

n  Kl. 20.00 i Åsane kirke: Påskens 
lovsang. Påskehelgen avsluttes med 
menig  hetens tradisjonsrike lovsangskveld. 
Koret Prima Vista med solister, Lenamaria 
C Gravdal, orgel og flygel. Nattverd.

Søndag 3. april:
n  Kl. 15.00 i Bergen domkirke: 
Orgelkonsert «Resurrexit». Domkantor 
Sigurd Melvær Øgaard spiller festmusikk 
for orgel. Verker av blant andre Johann 
Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns og 
Jean-François Dandrieu.

n  Kl. 19.00 i Olsvik kirke: 
Påskekonsert. Festlig sang og musikk for 
påsketiden. Bergen Mannskor, Camilla H. 
Bjerke, trompet, Brith B. Bjordal, sang og 
Rune J. Klevberg, orgel. Bill. kr. 100,-

n  Kl. 19.00 i Åsane kirke: Förklädd 
Gud av LarsErik Larsson. Förklädd Gud 
og kormusikk av Kristian Hernes. Prima 
Vista, Korskolens kirkekor sammen med 
solister og orgel. Gerd Inger Eide Yddal, 
orgel. Dirigent: Lenamaria C Gravdal.  
Bill. kr. 200/150 ved forhåndskjøp.

n  Kl. 19.30 i Sandvikskirken:  
Musikk for harpe, horn og orgel. Musikk 
av Bernard Andres, Marcel Grandjany, 
David Watkins, Henry Eccles m.fl. Marija 
Kadovic, harpe, Danilo Kadovic, horn, 
Jostein Årvik, orgel. Bill. kr. 100,-

Søndag 10. april:
n  Kl. 19.30 i Laksevåg kirke: Påske
ekko, et musikalsk tilbakeblikk. Påske-
sanger fra Norge og andre land. Familien 
Torgersens strykekvartett, Anna Theresa 
Torgersen, sang. Vi utforsker forskjellige 
aspekter ved påskemysteriet. Bill. kr. 100,-

Påskefest 2016:

Kulturarrangement  
i kirkene

Påskefest er et årlig forsøk på å synlig-
gjøre det meget omfattende og varierte 
kunstneriske og kirke musi kalske arbeid 
som skjer i byens menig heter i påsken, 
den kirkelige høytiden som feires til 
minne om Jesu Kristi siste nattverd, 
lidelse, død og oppstandelse. 

De dramatiske hendelsene har inspirert 
talløse kunstnere, og mange av musikk-
historiens aller største verker er knyttet 
direkte til deler av eller hele Jesu 
lidelses  historie. 

Bergen kirkelige fellesråds kulturutvalg 
retter en varm takk til kantorer/kultur-
arbeidere i Den norske kirkes menig-
heter i Bergen for det omfattende 
arbeidet som ligger bak hvert enkelt 
arrangement. Takk også til Bergen 
kommune for verdifull økonomisk støtte 
til Påskefest 2016. Vi ønsker alle en vel-
signet påske, rik på gode opplevelser i 
våre kirker! Mer informasjon: www.
paskefest.no og www.bergen.kirken.no.

TIDLIG PÅSKEFEST I 2016: Årets påske 
kommer ekstra tidlig, med første påskedag 
allerede søndag 27. mars. (Foto: Bjarne 
Andersen).
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Hvordan jeg endte opp akkurat her dette året var ikke min 
egen fortjeneste. Jeg var fast bestemt på å begynne med 
studiene i Bergen etter videregående, men likevel gjorde 
omstendighetene det til at jeg søkte på Hald Internasjonale 
senter. 

Internasjonalt miljø
Uten noen plan om å faktisk gå på skolen, gikk jeg likevel til 
intervju i mars, og den kommende august satt jeg i bilen med 
pappa på vei til Mandal. Der ble jeg introdusert til studenter 
fra hele verden. Med rundt 40 norske studenter og 30 inter-
nasjonale studenter fra land som Brasil, Madagaskar, Nepal, 
Kenya og mange flere, fikk vi mulighet til å leve i en unik 
internasjonal setting. 

I slutten av september pakket vi sammen alt på Hald og 
vendte snuten hjemover. Da hadde jeg noen dager i Bergen 
før jeg plutselig stod klar til avreise på Flesland og klemte 
mine gode foreldre for siste gang på seks måneder. Siden har 
jeg fått oppleve mer enn jeg noensinne kunne forestille meg. 
Jeg har gått på gassisk språkkurs, besøkt avsidesliggende 
landsbyer, vært en del av den gassisk lutherske kirke og møtt 
masse interessante mennesker. 

Utfordrende hverdag
Jeg bor sammen med Maja, min partner fra Hald, i en liten 
landsby midt i høylandet kalt Fandriana. Vi jobber som 

engelsk lærere på en videregående skole, og en høyskole som 
utdanner lærere. Arbeidet er utfordrende, spennende og helt 
utrolig lærerikt. Elevene kan nesten ingenting engelsk, vi kan 
lite gassisk og vi har ingen hjelpemidler som lærebøker eller 
hjelp fra andre engelsklærere. 

Man kan mildt sagt si at den første uken i Fandriana ikke var 
lett. Å bli vant til å handle alt på marked, ikke få tak i noen 
vestlige produkter, at nesten ingen snakker engelsk, at vi er 
de eneste hvite og at vi ikke hadde peiling på hvordan vi 
skulle lære vekk engelsk. 

Ukene etter denne første har derimot vært som en drøm. 
Jobben går kjempefint, og elevene lærer mer for hver uke 
som går. Å handle på markedet og holde styr på eget hus har 
bare vært kjempegøy. Det at ingen snakker engelsk gjør at vi 
må bruke det lille vi kan av gassisk, som gjør at vi klarer å 
forbedre oss. 

En annerledes kultur
Jeg er takknemlig for den muligheten jeg har fått dette året, 
til å oppleve en så annerledes kultur på kloss hold og sam-
tidig tilføre noe til lokalsamfunnet jeg nå bor i. Det å vite at vi 
kanskje kan ha mulighet til å hjelpe og støtte noen til et bedre 
liv ut fra fattigdommen de lever i, er den største drivkraften 
min. Jeg forventer ikke å forandre verden dette halvåret, men 
hvis jeg kan forandre en persons verden, så er det likevel noe! 

Samtidig tilføres så utrolig mye til mitt eget liv, og jeg får så 
mange erfaringer som blir verdifulle for resten av livet. Jeg 
takker Gud for hvor heldig jeg er, og selvsagt min familie som 
støtter og hjelper meg når det ikke er like lett å bo på andre 
siden av jorden. 

Følg Live Oda Gilje på bloggen  
www.livepaamadda.weebly.com 

Hilsen fra Madagaskar

TEKST	OG	FOTO:	LIVE	ODA	GILJE	

HYGGELIG MØTE: Live Oda Gilje sammen med en lemur hun 
møtte på under juleferie i Madagaskars hovedstad Antananarivo.

FRA KLASSEROMMET: Live underviser i engelsk på en lærerskole. 

Jeg er 19 år og har vokst opp i Salhus. Selv om Salhus alltid vil være hjem,  
er min residens for øyeblikket på Madagaskar.  
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Keltisk	retreat	på	Holmely

9.-12. juni innbyr Holmely på Bryggja i Nordfjord i samarbeid 
med Bjørgvin bispedøme til keltisk retreat. 

Retreat	tyder	«å	trekkje	seg	tilbake»,	med	ein	fast	dagsrytme	i	stilla.	
Mecky	Wohlenberg,	som	har	vore	tilknytt	den	keltiske	rørsla	i	20	år,	
vil halde to foredrag i tekst og bilete. Han var prest i Selje fram til år 
2006,	no	er	han	i	Sannidal	i	Bamble.	«Keltisk	kyrkjehistorie	og	keltisk	
kristen	tru,	samt	den	keltiske	Luther»	er	tema.

Brit	Lundby	Hilde	skal	leie	retreaten.	Ho	har	i	lang	tid	vore	ein	ressurs	-
person	for	Holmely.	I	2005	blei	ho	tildelt	Sunniva-stipendet	av	Den	
norske	kyrkja,	og	ho	har	utarbeidd	materiale	for	pilegrimar	som	ønskjer	
å	gå	i	St.	Sunniva	sine	fotspor	på	Selja.	Personalprest	i	Bjørgvin	
bispedøme,	Bård	Haukedal,	vil	også	delta,	og	gir	tilbod	om	samtaler.

Store	delar	av	laurdagen	er	sett	av	til	pilegrimstur	til	øya	Selja.	
Brosjyre	er	lagt	ut	på	internettsidene	til	Bjørgvin	bispe	døme	og	
Holmely	(www.holmely.no	og	www.retreater.no/retreatsted/holmely).	
Pris	per	person:	Dobbeltrom	kr.	2700,-	/	enkeltrom	kr.	2900,-.	

STILLA I NATUREN: Holmely ligg i sjøkanten, like ved riksveg 15 på 
Bryggja i Nordfjord, med flott utsyn mot fjell og fjord. (Foto: Holmely).

Ikkje	gå	glipp	av	Bjerkrheimjazz

Helga 15.-17. april skal Bjerkrheimjazz igjen framførast – denne 
gongen i Bergen domkirke og Os kyrkje.

Bjerkrheimjazz	blei	framført	på	Vossajazzen	i	2011	med	to	fulle	hus.	
Medverkande	den	gongen	var	eit	kor	på	70	songarar	dirigert	av	Tone	
Synnøve	Øygard	Steinkopf.	

Mange	har	eit	forhold	til	Trygve	Bjerkrheims	salmar,	til	dømes	Det	er	
makt	i	de	foldede	hender,	Det	strøymer	ei	livselv	av	lukka,	Takk	at	du	
tok	mine	byrder	og	Han	tek	ikkje	glansen	av	livet.	Desse	kandu	no	
altså	nok	ein	gong	få	nyta	i	ei	spanande	musikalsk	drakt.

Medverkande	på	konsertane	i	april	er	eit	prosjektkor	med	40	koristar	
frå	Ung	kirkesang,	50	vaksne	koristar	frå	Bjørgvin	kirkesangforbund	
og	mange	unge	songarar	frå	kyrkjene	i	Førde	i	Sogn	og	Fjordane	i	
nord	til	Sveio	i	Sunnhordland	i	sør,	alt	saman	dirigert	av	Tone	
Synnøve	Øygard	Steinkopf.	Dei	har	også	med	musikarane	Ole	
Strøm	(solosang),	Frøydis	Grorud	(saksofon),	Magne	Tormodsæther	
(gitar)	og	Sigurd	Øygard	Steinkopf	(trommer),	med	Olav	Arne	
Steinkopf som orkesterleiar.

Bergen Domkirke,  
laurdag 16. april kl. 17 og  
Os kyrkje, søndag 17. april kl.17.

Trygve Bjerkrheim

Merkedager	verdt	å	merke	seg

Nedenfor er noen av de globale merkedagene menigheter 
i Den norske kirke oppfordres til å markere.

Det	vil	legges	ut	ressurser	som	kan	tas	i	bruk	i	gudstjenester,	
barne-	og	ungdomsarbeid	og	kulturkvelder.	Menighetene	
utfordres til å markere minst en av disse merkedagene i løpet 
av høsten 2016: 

•	 Skaperverkets	dag	(dato	er	valgfri,	men	kan	for	eksempel	
knyttes	til	høsttakkefest):	Hva	med	å	gjenta	fjorårets	suksess	
og	arrangere	en	klimapilegrimsvandring?	Temaet	vil	være	en	
videreføring	av	Klimapilegrim-konseptet.	Mer	informasjon:	
www.gronnkirke.no

•	 Kirkeuka	for	fred	i	Palestina	og	Israel	(18.-25.	september	
2016):	Årlig	internasjonal	fredsuke	initiert	av	Kirkenes	
verdensråd.	Få	besøk	av	en	ledsager,	lag	en	temaguds-
tjeneste	eller	dialogkveld.	Nettside:	www.kirkeukaforfred.no

•	 Global	uke	(13.-20.	november	2016):	Årlig	økumenisk	
markering,	hvor	kirkene	løfter	fram	en	global	utfordring	
sammen	og	samtidig.	Tema	i	2016	og	2017	vil	være	
«Moderne	slaveri».	Nettside:	www.globaluke.no

•	 Menneskerettighetssøndagen	(4.	desember	2016):	Temaet	
vil	handle	om	vold	i	nære	relasjoner	som	en	lokal	og	global	
utfordring. 20-års jubileet for Kirkelig ressurssenter mot vold 
og	overgrep	markeres.	Mer	informasjon:	www.kirken.no/
ressurs

Husk at det er mulig å søke om midler til markering av disse 
merkedagene.	Følg	med	på	www.kirken.no/ressurs	for	
oppdateringer,	eller	ta	kontakt	med	Janne	Dale	Hauger	ved	
spørsmål.

Leve sjømannskirken  
i	New	Orleans!

Hovedkontoret for Sjømannskirken i Bergen har ikke 
midler til å prioritere New Orleans lenger. Norske 
jazzvenner/musikere har derfor startet en redningsaksjon 
for den populære «jazzkirken».

Kjenner	du	også	på	frykten	å	komme	til	New	Orleans,	og	så	er	
ikke sjømannskirka der lenger? Da er du velkommen til å bidra 
med	en	fast	månedlig	støtte	for	videre	drift.	Skal	dette	lykkes,	
trengs det 200.000 dollar i året. Dersom 100 personer bidrar 
med	500	kroner	i	måneden,	så	er	New	Orleans-kirken	så	godt	
som	sikret	-	med	resterende	midler	hentet	inn	fra	sponsorer/
bedrifter.

Mer informasjon: www.sjomannskirken.no/new-orleans
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Reisa er ikke over enda 

De to eritreerne har gitt seg selv nye navn som passer det de 
har opplevd siste årene. Nå håper de på en ny begynnelse, en 
ny fødsel inn i et nytt liv. Å bruke egne navn er farlig. 
Etiopiske myndigheter betaler for opplysninger om asylanter 
blant eritreere i Norge. Å bli returnert til hjemlandet betyr 
derfor å forsvinne. Derfor vil de heller ikke vise ansikt. Bare 
en uskarp versjon av seg selv som de selv har godkjent.

Ingen slipper unna
– Vi må være velsignet og ekstremt heldige som nådde fram 
hit i live. Regjeringen hjemme er vår største fiende. Den 
skulle være vår tjener, men knebler og undertrykker alle som 
bor i Eritrea! Og det på tross av at lederen vår også var leder 
under frigjøringskampen vår for et fritt Eritrea. Bort fra 
Etiopia! Nå er han selv blitt selve undertrykkeren!

Begge de to unge som sitter foran meg på Burger King i 
sentrum, ser triste ut. De ville så gjerne at virkeligheten 
skulle se helt annerledes ut.
– I dag er militæret nesten det eneste som er. Så snart du er 
ferdig med skolegangen, blir du hentet av de grønnkledde til 
livslang tjeneste i det militære. Ingen slipper unna. Alle må 
inn, både jenter og gutter. Så snart du slutter på skolen, 
begynner du i det militære. Sånn er det. 

Ligger ved havet
Derfor har veldig, veldig mange unge rømt fra landet. I dag 
kan det være vanskelig å finne unge mennesker tilbake i deler 
av landet. For de fleste valgte å rømme. Få av de unge tror på 
regjeringen lenger. Alle pengene går til forsvaret av landet.
– Vi flyktet over grensa til Sudan, i likhet med de fleste før 
oss. Der ble vi oppdaget og fengslet. Du blir bedt om å betale 
deg fri. Deretter er det noen år med forefallende arbeid for å 
finansiere videre flukt.

Begge ungdommene foran meg har kjøpt «en pakke» fra 
menneskesmuglere. De takker Gud for at de er i live. Lucky 
ser på meg med varme, brune øyne og smiler. 
– Det er godt å være i Norge. Om jeg lurer på noe, kan jeg 
bare spørre en tilfeldig om hjelp. Alle svarer vennlig! De 
ønsker meg velkommen og spør om jeg «har krysset Middel-
havet». Det har jeg, men får jeg lov til å slippe å fortelle?
– Eritrea ligger ved havet, sier Blessed. 

Ut av jerngrepet
Landet har elver og fossefall og er rikt på ressurser. Likevel er 
det lutfattig, fordi alt går til det militære. Strømmen virker 
sjelden, det samme med internett - de få som har. Telefonen 
er stort sett nede.

– Derfor er det vanskelig for oss å holde kontakten med 
familien vår. De engster seg til døde for hvordan det går med 
oss. Er vi levende eller døde? 

Samtidig risikerer de represalier fra myndighetene fordi 
barna deres har «sveket» fedrelandet. Militæret, militæret, 
militæret! Alt handler om militæret!
– Vi har ingen frihet til å tenke fritt, til å uttrykke oss fritt 
eller bestemme vår egen framtid. Den eneste løsningen vi ser 
når tvangen tvinger oss i kne, er å rømme. Å slippe fri.  
Bli mennesker; komme ut av jerngrepet, selv om det skulle 
koste oss livet. 
For livet i Eritrea er ikke noe liv. Når skal militærherrene 
begynne å forstå det?

Ingen stopper
– De fleste av oss rømmer gjennom Sahara på små jeeper. 12
20 personer på hver. Om du er uheldig å falle av, betyr det 
døden. For ingen stopper. 
– Er du heldig å nå fram til bølgene, drukner du kanskje. 

– Det er umulig for oss å dra tilbake til Eritrea, om vi aldri så mye skulle ønske å se foreldre og søsken igjen, 
sier «Lucky». Hun føler seg heldig som er i Bergen. «Blessed» sitter vis a vis henne og nikker. Han føler seg 
velsignet av Gud langs hele den vanvittige reisa hit.

TEKST	OG	FOTO:	OLAV	VIKSE

PÅ FLUKT FRA ERITREA: De to eritreerne vil ikke vise ansikt, men 
vi fikk lov å ta et bilde av «Lucky» med ryggen til.
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Mye sannsynlig. De som tror vi gjør dette for moro skyld 
skjønner ingenting! 
– At vi sitter her og snakker med deg er et Guds under! sier 
Blessed stille.

– Men hva skjer nå? spør jeg, 
– Hva om regjeringen i Norge sier nei til søknaden deres om 
å få bli værende? 
De ser på meg. 
– Sier regjeringen nei? gjentar de. 
– Kommer de til å si nei?

Ikke trygt
Jeg forteller dem at Norge forhandler med Eritreas 
myndigheter om hjemsending. De hevder at det snart kan  
bli trygt å vende hjem. Samtidig advarer flere humanitære 
organisasjoner mot å feste lit til eritreiske myndigheter. 
Mange som kjenner Eritrea godt tviler også på at det går an  
å stole på myndighetene i dette landet. 

De to ser på meg med skrekk i blikket.
– De vet ikke hva de snakker om! Myndighetene i Eritrea 
lyver! Ingen skal få sende meg tilbake til Eritrea! Så sier han 
ikke mer. Han stenger seg inne. Kontakten er brutt. Jeg tror 
han har lært at han ikke skal stole på noen. Og derfor sitter 
han her i dag. Fordi han kun stoler på seg selv. 

Vil hjelpe gamle
Foreløpig vil han ikke tenke tanken på hva som kan skje. 
Men ikke hjem! Dit skal han ikke!
Lucky har hørt at Norge er et kristent land, og at kristne 
hjelper  ikke sant? Begge har med ett forstått at reisen ikke 
trenger være over enda. Jeg har vondt av dem. Det er min 
skyld. Fordi jeg var ærlig.

Lucky har sittet stille lenge. 
– Jeg vil lære språket så fort jeg bare kan! nærmest fosser  
det ut av munnen hennes. 
– Så vil jeg veldig gjerne ha en jobb hvor jeg kan hjelpe 
gamle! Har dere mange gamle i deres land?
– Ja, sier jeg. Det blir stadig flere gamle her.

– Så fint, sier hun.
– Da kan jeg hjelpe til. For jeg vil ikke at nordmennene skal 
betale for meg. Men om jeg kan få et lite lån i begynnelsen,  
så jeg kan komme i gang. Jeg er frisk, jeg har god psyke.  
En sterk kropp. Jeg vil arbeide!

Ledig plass i herberget
Det vil de begge. Det å overleve reisen fra Eritrea til Norge 
har gjort dem sterke.
– Det var forresten den norske redningsbåten Siem Pilot som 
plukket oss opp på havet!

Kanskje tiden er inne til at vi ikke lenger får beholde over-
floden for oss selv her i Norge? Til å se Lucky inn i øynene og 
prøve å påstå at jeg fortjener velstanden bedre enn henne? 
Det går bare ikke! Hvilken intelligens hos deg og meg var det 
som plasserte oss akkurat her som nordmann og ikke som 
eritreer? «Så flink jeg er som skaffa meg ei norsk mor til å 
føde meg!»

Kristne mennesker bygger livet sitt på den gyldne regel, står 
det i oppslagsverket mitt. Og at de vet at alt det de har fått, 
har de fått til låns. Som forvaltere i Herrens vingård. Med 
ulik mengde talenter. Men alle skal stå til regnskap, står det. 
Tro hva Herren selv kommer til å si når han kaller inn på 
teppet for siste gang, og han begynner å snakke om alle de 
som det ikke var plass til i herberget?

Eritrea 
• Eritrea har et areal tilsvarende under en tredjedel av Norge. 

Folketallet er på rundt seks millioner mennesker.

• Rundt år 350 ble kristendommen statsreligion i det 
daværende	kongeriket	Aksum.	I	dag	regnes	halvparten	av	
befolkningen	som	kristne,	og	halvparten	som	muslimer.	

•	 Landet	fikk	sin	selvstendighet	fra	Etiopia	i	1993	etter	en	 
30 år lang blodig borgerkrig. Etter selvstendigheten har 
Eritrea	deltatt	i	flere	kriger,	blant	annet	mot	Jemen	om	
Hanish-øyene	i	1996.	

•	 I	1998	brøt	det	ut	en	to	år	lang	krig	med	Etiopia	om	flere	
grensebyer,	blant	annet	Badme.	I	2000	skrev	partene	under	
en	våpenhvileavtale,	og	FN	sendte	inn	fredsbevarende	
styrker.	Disse	styrkene	står	fremdeles	i	landet.	Krigen	
krevde 70.000 menneskeliv. 

•	 Eritrea	styres	av	Peoples	Front	for	Democracy	and	Justice	
(PFDJ).	All	makt	ligger	hos	Isaias	Afwerki,	landets	president	
siden	1993.	

•	 Opposisjonelle	fengsles	og	tortureres,	og	det	finnes	ingen	
frie media. Reportere uten grenser rangerte i 2010 Eritrea 
på	178.	plass	av	178	land	etter	pressefrihet,	den	laveste	
mulige	rangeringen,	og	under	det	totalitære	Nord-Korea.

Fakta

PÅ AFRIKAS HORN: Eritrea ligger nordøst i Afrika, med grenser mot 
Sudan i nordvest, Etiopia i sør, Djibouti i sørøst, og med kystlinje mot 
Rødehavet i øst.

 A R N A  O G  Å S A N E  P R O S T I  2 - 2 0 1 6 1 5



Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

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

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

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

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

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

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 25 ÅRS ERFARING
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Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

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

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

Pris på bad innen 5 dager!

www.aogbygg.no

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

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

SOS
MELDING
SOS

SOS
CHAT
SOS SOS

MELDING
SOS

SOS
CHAT
SOS

SOS

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget liv, 
andre er usikre, ensomme eller redde.

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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For aller første og kanskje også eneste 
gang i livet skal de overnatte i kirken. 
Det skaper jo spenning. Etter ulike 

verkstedsoppgaver for å forberede 
søndagsgudstjenesten bærer det rett 
ned i Torgstuen med servering av taco. 

Lørdagsunderholdningen etterpå tar 
overivrige 11-åringer til nye høyder. Da 
kan det være vanskelig å finne roen - 
noe som Kristin Utle tok høyde for i sin 
retreatlignende kveldsavslutning inne i 
kirkerommet. Det blir magiske øye-
blikk. Alle sitter på gulvet rundt tente 
telys formet som et kors og lytter til 
gode ord om Gud som alltid er våken 
og ser oss. 

Kanskje gjør det størst inntrykk å høre 
Kristin fortelle om da hun som barn 
fikk følge sin far inn i kirkebygget med 
høyreist murverk, men fortsatt uten tak 
(kirken vår ble bygget i 1993). Akkurat 
der hvor døpefonten står fikk hun se 
opp mot stjernene. Og da er linken 
etablert mellom dåp og Gud som følger 
oss gjennom livet.

Søndag morgen vekkes alle av orgel-
musikk. Etter frokost og de siste guds-
tjeneste-forberedelser stiller vi opp til 
inngangsprosesjon. En storslått guds-
tjeneste gjennomført av alle Lys våken-
deltakere sammen med Li barnegospel 
og TOL-prest Jon Zimmermann. 

Våkne 11-åringer
Lørdag 16. januar stilte 29 spente og forventningsfulle 11-åringer med 
full oppakning i kirkens våpenhus. 

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN

EN STILLE STUND I KIRKEN: Alle sitter på gulvet rundt tente telys formet som et kors og 
lytter til gode ord om Gud, som alltid er våken og ser oss.

Kirken vår ble utforsket høyt og lavt,  
og oppgaver ble løst med tanke på 
søndagens gudstjeneste. Agentfortel-
linger fra Bibelen om de tre vise 
mennene og om Josef i Potifars hus ble 
formidlet som eksempler på mennesker 
som ønsket å være agenter for Guds 
gode vilje. 

Kanskje mest spennende var det å få 
besøk av den mystiske gjesten, som 
viste seg å være Rolf prest i en skikkelig 
gammel svart presteskole, ja så alders-
modig tok han seg ut at man tippet 
ham til å være 600 år gammel, og der-
med for denne anledning utnevnt til 
Åsanes Metusalem. 

Hele tårnagentopplegget munnet ut  
i en flott TOL-gudstjeneste søndag 
formiddag. 7- og 8-åringene fikk her 
vise frem for hele menigheten alt de 
hadde lært om kirken, som at Gerd 
Inger spiller med «hender og føtter»  
på orgelet. Under kirkekaffen etterpå 
formidlet de hemmelige oppgaver som 
å smile til en ukjent eller bake boller til 
en nabo. I det hele tatt være en neste 
for andre i løpet av den kommende 
uken.

Oppdrag utført
13 forventningsfulle barn utstrålte glede, nysgjerrighet og utforsker-
trang da vi satte i gang for full salutt i Åsane kirke lørdag 20. februar.  

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN

MED ARMER OG BEN:  
Gerd Inger demonstrerer orgelet for ivrige  

og lydhøre tårnagenter. (Foto: Lina Talhaug)
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24. april kl. 10.30:
Ida Maren Larsen
Alexandra Olsen Mortensen
Andrea Sofie Fosse
Andreas Tvedt Brandsdal
Anja Høie Mundal
Bjørn-Inge Instebø
Casper Urø
Eskild Fjeldstad
Fredrick Steen Hansen Onipede
Fredrik Fossøy Synnevåg
Helena Kvingedal
Jørgen Kjøpstad Sørhaug
Kevin Tran
Kristiane Solbakken
Lene Liset
Magnus Hodne
Malin Engevik Buhrmann
Marie Belt
Martine Kolbeinshavn Hjørnevik
Preben Rasamanickam
Sebastian Constantin Nordgaard  Roost

Stefan Stenbakk Erichsen
Vilde Eidsheim

24. april kl. 13.00:
Alida Ottemo Eeg
Amalie Otterbeck Thue
Andrea Celine Kjenes
Batuhan Dørtkas
Celine Gullaksen Vik
Dorthe Bøwadt Nilsen
Dorthea Louise Mehl Heggelund
Elisa Steen Hansen Onipede
Helene Lid
Jane Evelyn Johnsen
Julia Tomine Mjåtveit Nunes
Julie Follesø
Kamilla Espelid
Lykke Nygaard
Malene Olsen Skurtveit
Margrete Knarvik
Marie Oen-Sivertsen
Mariel Namtvedt Olsen

Mariell Westervik Henriksen
Markus Hernes Qvigstad
Neftali Sophie Tambo
Preben Veland
Simen Favang Jetmundsen
Sondre Kvamme Skare
Victoria Johannessen

1. mai kl. 10.30:
Aleksandra Kristoffersen
Alicia Nystad Muñoz
Amanda Vik Skavøy
Andreas Risnes
Angelina Ball
Brage Moberg Birkeland
Camilla Hitland
Caroline Louise Schmidt Berentsen
Christian Karlsen
Hannah Sæter Nygard-Sture
Joackim Johan Sæle
Johanne Uglenes Fiksdal
Lasse Bjørnø

Vårens konfirmanter 

Snart konfirmasjon 
For en time er mobilen på lydløs, og Facebook får være Facebook. 
Kirkeklokkene ringer, det er tid for konfirmasjon. 

AV OLE ARTHUR HANSTVEIT

Sommeren 2015 meldte over 200 konfirmanter seg til 
konfirmasjon i Åsane menighet. Nå er året snart over,  
og vi gleder oss stort til festdagen! 

Vi håper du har hatt et spennende år, fått nye opplevelser og 
blitt bedre kjent med Gud gjennom året. Gjennom under-
visning, ulike aktiviteter i interessegrupper og andre 
samlinger, har opplegget satt sitt preg på året for deg som 
konfirmant. Leir, weekend, vinterfestival på Voss, fotball-
cuper, London-tur, undervisning og andre samlinger har 
forhåpentligvis satt gode spor i livet ditt. Noen har fått nye 
venner, og kanskje du har blitt forelsket?  

Gjennom ungdomstiden vil du oppleve gode dager, med 
positive ting som skjer. Samtidig vet vi at du også vil oppleve 
dager som er utfordrende og tøffe, med dumme ting som 
skjer.
Da kan det være godt å vite at Gud har lovet å være med, 
uansett hvordan dagene dine blir. Vi kan ikke alltid kjenne  

at han er med, men vi kan få stole på det. At Han som skapte 
alt vi har rundt oss, vet om deg og hvordan du har det. 

Konfirmasjonsdagen nærmer seg med stormskritt, og du skal 
få en velsignelsesbønn med deg fra konfirmasjonsguds-
tjenesten. Den skal du få ta med deg gjennom livet som en 
hilsen fra Gud. En hilsen fra han som har lovet deg at «jeg er 
med dere alle dager inntil verdens ende». Er det ikke flott?!

Gratulerer med dagen!

1 8 K I R K E T O R G E T  2 - 2 0 1 6



Mapalo Kayeyi
Marcus Haugsvær
Marius Storheim
Marius Nybakken
Markus Fluge
Martin Elias Vikanes
Mathias Moberg Røssland
Matias Hæggernes
Pauline Kate Adatan Delacruz
Regine Skare Rutledal
Sander Moldskred Skarstein
Sandra Hamre
Sebastian Lillefosse Lundgren
Selina Fonnes Horne
Sivert Knutsen Eikesdal
Tuva Sørum Kleppestø
Vegard Lund Olstø
Vegard Dæmring
Viktoria Espeland Aakre

1. mai kl. 13.00:
Anniken Johansen
Christine Øen
Emilie Klaussen
Emma Brügger Aakre
Hedda Otilie Gullaksen
Heine Eliassen
Julie Strand Brunvoll
Kristine Hellesø
Linn Charlotte Jacobsen
Mads Gjerde Husøy
Maiken Pedersen Hansen
Marcus Alexander Berge
Mari Lid
Marius Olsen Espe
Martin Gjervik Løvenholm
Martine Olset Sørbø
Mathias Krohn Sagstad
Mia Blindheim Utne
Natali Maria Skjøndal
Odd Erik Larsen Havneraas
Robin Davidsen Stormark
Ruben Føllesdal
Serine Landquist Feste
Silje Victoria Larsen
Silje Helene Berg Bognøy
Sunniva Storetvedt Lothe
Tiril Eliassen Heimvik

5. mai kl. 10.30:
Adrian Johnsen
Eirik Mellingen Primavera
Elisabet Eilertsen
Elise Agdal Flagtvedt
Erik Andreas Mohn Danielsen
Erlend Grønås
Henriette Moland
Henrik Flo Wilhelmsen
Henrik Haukås
Isabel Gregersen-Morvik 
Isabell Stinessen Haugen

Karoline Sofie Hagenes
Katrine Gjesdal Helland
Laura Baranauska
Lene Pettersen Tveit
Malin Oma Moss
Mariell Sandved Flåm
Martin Mellingen Primavera
Mathias Aarnes Grønner
Nathaniel Alver Tellevik
Ole Alexander Sandal Dyrkolbotn
Rine Osland
Serenne Vikebø
Ulrikke Storvik
Åsne Berentsen

5. mai kl. 13.00
Andreas Steensen Våge
Benjamin Nicolai Fjelldal
Eilen Valentina Mæland
Frank Dalsgård
Frida-Sofie Mehammer
Gustav Hatland Sandvik
Hanne Johannessen Hordvik
Ida Maren Larsen
Ingelin Westad Thraning
Ingrid Louise Strømme Pettersen
Isaac Fure Nygaard
Jo-Brage Bakken Revheim
Julie Rismo
Kasper Wagtskjold Mikkelsen
Kevin Østerbø Arnesen
Kiara Mikkelsen Frei
Kristian Dale Walaker
Kristoffer Myrhaug Westrheim
Kristoffer Dåvøy Kandal
Leander Ekeberg Hagen
Malin Erstad Rødlyng
Marcus Antonio Nakken Blomgren
Mari Almenning Grefstad
Oddbjørn Mandelid Horn
Oliver Ellingsen Juliussen
Otilie Kanestrøm
Pål Fekadu Larssen
Rebekka Rose Fjeldavli Furre
Sander Christiansen Totland
Simen Titlestad
Sofie Krog Francke
Stian Aas Trohaug
Una Bratteteig
Victoria Steen Sjåsta

8. mai kl. 10.30:
Albert Skjelbred
Ane H Berentsen
Anne Grimstad Revold
Benedicte Egeberg
Camilla Årseth
Daniel Fivelsdal Wetaas
Eline Sande
Eline Sørensen
Even Ekkjestøl Trovik

Henrik Dagnes Johansen
Ingrid Aasheim Fossberg
Jan Kristian Halvorsen
Jens Evensen
Johannes Haga Kjøraas
June Hausberg
Kristina Pedersen Bysheim
Linn Tobiassen Stikholmen
Lisa Blomdal Laupstad
Lyder Skeidsvoll
Malene Austgulen Skjemstad
Malin Moldestad Hylin
Mathias Dale
Nils-Ola Standal
Nora Tunestveit Skår
Øystein Knag
Øystein Rongevær Slyngstadli
Øyvind Husdal Øye
Ravn Eide Hodneland
Rikke Severine Gjerde
Rine Osland
Robin Eriksen-Njøten
Sander Stadheim Fjeldstad
Sondre Olsen Kristiansen

8. mai kl. 13.00:
Fredrik Tvedt
Eric Pasantes Nilsen
Vegard Lyngbø Snarberg
Jonas Luneng

Har du behov for kirkeskyss? Ta kontakt med 
kirkekontoret for å få tilsendt en oversikt over 
når og hvem som kjører. Denne oppdateres 
en gang per halvår.

Menigheten vår har en flott gjeng med fri
villige som stiller opp med sine private biler 
for å gi tilbud om skyss til kirken for kirke-
gjengere. Dessverre er det få av disse som 
har plass til rullestoler i sine biler. Dette ber vi 
om forståelse for. 

Kirkeskyss 

Skal du feire stor dag / konfirmasjon / dåp, 
eller kanskje du trenger rom til et møte?  
I kirken har vi ulike lokaler til disposisjon. 
Størrelse og antall bordplasser varierer. 
Vi leier ut kirkerom / menighetssaler til 
konserter og andre arrangementer.
Ta kontakt på aasane.menighet@bergen.
kirken.no/55 36 22 50 for mer info. 

Et lite tips: Med en frivillig oppgave/tjeneste 
hos oss får du reduksjon i leiepris.

Leie lokale i kirken? 



INFORMASJON

13. mars - Maria budskapsdag        
Luk.1,39-45 Lovsang til de ringes venn

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann, Sanctus og organist Lenamaria Gravdal. 
Nattverd. 
Haukås /NLA kl. 11.00: Familiegudstjeneste v/spr. 
Arne Mulen. Kirkekaffe.

20. mars - Palmesøndag
Joh. 12,1-13 Jesus salvet til lidelsen

Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/seniorprest Rolf 
Armand Rasmussen og organist Lenamaria Gravdal. Dåp.

24. mars - Skjærtorsdag    
Joh. 13,1-17 Herren som er vasketjener

Ulset sykehjem kl. 15.30: Gudstjeneste v/kap.  
Jon Zimmermann og kantor Knut Nyborg. Nattverd.
Midtbygda sykehjem kl. 16.30: Gudstjeneste v/
kap. Jon Zimmermann og kantor Knut Nyborg. Nattverd.
Åsane kirke kl. 18.00: Kveldsmesse v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal. 
Nattverd.

25. mars - Langfredag    
Mark.14,26-15,37 Jesus lider i vårt sted

Åsane gamle kirke kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste v/kap. Jon Zimmermann og kantor 
Gerd Inger Yddal.

27. mars - Påskedag
Joh. 20,1-10 Disiplene finner graven tom

Åsane kirke kl. 11.00: Høytidsmesse v/prost 
Øystein Skauge, kap. Martin Aalen Hunsager og kantor 
Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd.

28. mars - 2. påskedag
Joh. 20,11-18 Maria møter den Oppstandne

Åsane kirke kl. 20.00: Lovsangsgudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager, Prima Vista og kantor Gerd Inger 
Eide Yddal. Nattverd.

3. april - 2. s. i påsketiden
1. Pet. 1,3-9 Født på ny til et levende håp

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og organist Lenamaria Gravdal. 
Dåp.

10. april - 3. s. i påsketiden
Mark. 6,30-44 Jesus metter de søkende

Åsane kirke kl. 11.00: Familiemesse v/spr. Arne 
Mulen, Spiren og Prelud, Magnificat og kantor Gerd Inger 
Yddal. Nattverd, kirkekaffe.
Åsane kirke kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med 
konfirmanter v/kap. Martin Aalen Hunsager, Accord og 
kantor Gerd Inger Yddal.

17. april - 4. s. i påsketiden
Joh. 14, 1-11 Han er veien, sannheten og livet 

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen. Dåp.
Åsane kirke kl. 13.00: Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og Li Barnegospel. Dåp og utdeling av 
kirkebøker.
Haukås/NLA kl. 11.00: Samtalegudstjeneste med 
konfirmanter v/spr. Arne Mulen. Nattverd, søndagsskole, 
kirkekaffe.

24. april - 5. s. i påsketiden
Joh. 17, 6-11 Jesus ber for sine i verden

Åsane kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Martin Aalen Hunsager, Cantus Sororum og kantor 
Gerd Inger Yddal.
Åsane kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Martin Aalen Hunsager, Cantus Sororum og kantor 
Gerd Inger Yddal.
Åsane gamle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/spr. 
Arne Mulen og organist Lenamaria Gravdal.  Dåp og 
nattverd.

1. mai - 6. s. i påsketiden
Matt. 6,7-13 Bønn til Far i himmelen

Åsane kirke kl. 10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann og organist Lenamaria Gravdal.
Åsane  kirke kl. 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 
v/kap. Jon Zimmermann, Sanctus og organist Lenamaria 
Gravdal.
Åsane gamle kirke kl. 11.00: Høymesse v/spr. 
Arne Mulen og kantor Gerd Inger Yddal.  Nattverd. 

5. mai - Kristi himmelfartsdag
Joh. 17, 1-5 Timen er kommet for Jesu opphøyelse

Åsane kirke kl.10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/
spr. Arne Mulen, Haukås ungdomskor og organist 
Lenamaria Gravdal.
Åsane kirke kl.13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste v/
spr. Arne Mulen og organist Lenamaria Gravdal.

Ulset sykehjem kl.15.30: Gudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd.
Midtbygda sykehjem kl.16.30: Gudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen og kantor Knut 
Nyborg. Nattverd.

8. mai - Søndag før pinse
Joh. 16,12-15 Ånden skal veilede til hele sannheten

Åsane kirke kl.10.30: Konfirmasjonsgudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen, Prima Vista og kantor 
Gerd Inger Eide Yddal.
Åsane kirke kl.13.00: Tilrettelagt 
konfirmasjonsgudstjeneste v/seniorprest Rolf Armand 
Rasmussen, Prima Vista og kantor Gerd Inger Eide Yddal
Åsane gamle kirke kl.11.00: Gudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager og organist Lenamaria Gravdal. 
Dåp.

15. mai - Pinsedag
Joh.14,23 29 Jesu løfte om Talsmannen

Åsane kirke kl. 11.00: Høytidsmesse v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd.

16. mai - 2. pinsedag
Joh. 7,37-39 Jesus er den troendes kildevell

Rimmaskaret kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste v/
Martin Aalen Hunsager (felles med Salhus menighet) 
.Vandring fra Mellingen kl. 11.00.

17. mai  - Grunnlovsdag
Luk. 17,11-19 Det er rett å takke Gud

Åsane gamle kirke kl. 11.00: Gudsteneste v/spr. 
Arne Mulen, fengselsprest Børge Ryland og kantor Knut 
Nyborg. Nynorsk liturgi.

22. mai - Treenighetssøndag
Luk 24,45-48 Disiplene får sitt oppdrag

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og organist Lenamaria Gravdal.  Dåp og 
nattverd.

29. mai  - 2. s. i treenighetstid   
Joh. 3,1-13 Du må fødes på ny - i dåpen

Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. 

31. mai (tirsdag) 
Åsane kirke kl. 18.00: Sommergudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann, Frøet, Spiren, Prelud og Magnificat samt 
kantor Gerd Inger Yddal. Utdeling av kirkebøker.

SLEKTERS GANG
Døpte
3.1.2016
ANGELICA BØE ALFHEIM
AKSEL VEDÅ

10.1.2016
STORM LIMSTRAND BEYER
ISAK FRØHOLM SKÅRA

31.1.2016 I ÅSANE GAMLE KIRKE
HERMINE BERGESEN ERSTAD
MATHEO FLØDE-LILLEFOSSE
MARIUS URDAL HANSEN
ELEAH NILSEN HAUGEN
NATHANIEL JETMUNDSEN LUDVIGSEN
NINA-SOFIE IACOVAZZO MOLDESTAD

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER VÅREN 2016

14.2.2016
AMALIE DÅVØY EKREN
SARAH DÅVØY EKREN
DANIEL FELIX FALTINSEN
HÅKON LAVIK
LILLY WESSEL OTTESEN
THEODOR BØ SCHEIE
ULRIK ANDREAS SØRHAUG

21.2.2016
NIKOLAI SALBU REVHEIM
SARA INES FJÆRESTAD DA SILVA
FRIDA SOFIE TVEIT
LIAM TVERBERG

28.2.2016
BENJAMIN DIAZ FYLLINGSNES
SYNNE TEIGE HERREM
LINNEA ELENA SKJELDAL VARGAS

Vigde
20.2.2016
OLE ERLING SLETHAUG NILSEN OG LENE CECILIE 
HAAVALDSEN

Døde
29.12.2015 BJØRG ARNESEN
30.12.2015 GUNHILD TRYTI HANSEN
01.1.2016 KARSTEIN BERNHARD UTHAUG
02.1.2016 INGER MARGRETHE ØDEGAARD
03.1.2016 SIGNE BERIT HOPEN
09.1.2016 HELGA OLAUG INGEBRIGTSEN
10.1.2016 ALFRED SIGURD OLSEN
16.1.2016  JOHANNES BRANDSDAL
17.1.2016  HENRIK ULVESÆTHER
21.1.2016  ALF ANDERS MARCELIUSSEN
22.1.2016  HARALD SKORPEN

23.1.2016  FREDRICK ALBION PEREIRA
24.1.2016  ALF MONSEN
24.1.2016  JAN OVE OSLAND STRANDENES
26.1.2016  INGER JOHANNE NILSEN
26.1.2016  HILDEGUNN OLSEN
27.1.2016  EVA TUFT
27.1.2016  CARL-JOHAN HUNDVEN
30.1.2016  RICHARD BREISTEIN
04.2.2016  ANNE MAY HAMMERSLAND
05.2.2016  SIGNE AMANDA LINDELID ANDERSEN
05.2.2016  TOROLF FØSUND
06.2.2016  INGER COOK
09.2.2016  HUGO LORENTZ
10.2.2016  ARILD ANTON NIKOLAISEN
10.2.2016  GUNDA MARGRETE LYGRE
11.2.2016  BORGNY ESPELID
12.2.2016  ØYSTEIN VOGNSTØLEN
15.2.2016  AUD FAUSKE AARSAND
15.2.2016  BERTIN ANDREAS SVELLINGEN
16.2.2016  ANNE-GRETE NOTTVEIT


