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«La oss gå i fred  
      og tjene Herren med glede»
Ingen er skapt for å greie alt selv. Vi trenger andre mennesker og andre 
mennesker trenger oss. Så enkelt og så vanskelig. Det betyr mye å få 
besøk, at noen tar en telefon, at noen tar seg tid til en prat. Og det fine er 
at begge parter ofte får mye igjen for det.  

TOR MARTIN KOPPANG

Soknepresten har ordet

Ingen er skapt for å greie alt selv. Vi 
trenger andre mennesker og andre 
mennesker trenger oss. Så enkelt og så 
vanskelig. Det betyr mye å få besøk, at 
noen tar en telefon, at noen tar seg tid 
til en prat. Og det fine er at begge 
parter ofte får mye igjen for det.  

Konfirmantene har hvert år et 
diakoniprosjekt i regi av misjonen. 
Disse prosjektene har perspektiv mot 
fattigdom, rettferdighet og omsorgen 
som misjonen viser gjennom handling. 
Dette siste året har prosjektet vært i 
regi av Det norske Misjonsselskap for 
barn i Kamerun, der foreldrene har 
AIDS/HIV. Men like viktig som 
pengene som samles inn, er engasje
mentet og kunnskapen som går utover 
til andre mennesker. For kristen tro og 
diakoni peker utover til andre. 

En av de mange nestorene i Biskops
havn, Peter Frølich, døde i starten av 
mai. Han ivret for diakonien i kirken.  
I et intervju med Helg i 2007 fortalte 

han om «Aksjon ansvar», et viktig 
arbeid han var med på like etter at 
Biskopshavn kirke var bygget. Det 
handlet om hvordan vi skal komme ut 
med det glade budskap. «Mange ble 
med i gruppearbeidet omkring dette 
temaet, og flere ble med i menig hets
arbeidet som igjen gjorde at menig
heten kunne nå ut til nye mennesker» 
fortalte han.

Kirkens tro og diakoni peker alltid til
bake til kildene  det kristne felles skap
et, Ordet og sakramentene. Og deretter 
går vi ut og tjener Herren med glede.

Slik er starten på Den norske kirke sin 
diakoniplan: «Diakoni er kyrkja si 
omsorgsteneste. Den er evangeliet i 
handling og blir uttrykt gjennom neste
kjærleik, inkluderande fellesskap, vern 
om skaparverket og kampen for rett
ferd. Guds kjærleik til alle menneske  
og alt det skapte blir verkeleggjort 
gjennom liv og teneste. Som menneske 
er vi ein del av eit fellesskap og 
avhengige av kvarandre. Utfordringa  
er både lokal og global».

1,3 millioner gikk til nattverd 

Stadig flere går til nattverd i Den norske kirke. – Jeg tror det 
kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at alle 
får ta imot, sier biskop Ivar Braut.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 1.317.472 personer gikk 
til nattverd i Den norske kirke i 2016. Antallet har steget jevnt siden 
2011, da det var 1.208.500 som gikk til nattverd. Men hvorfor står 
nattverden så sterkt blant norske kirkegjengere?

– Jeg tror rett og slett mange oppdager velsignelsen i å motta 
sakramentet: At usynlig nåde blir gitt ved synlige midler. Videre tror 
jeg det kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at 
alle får ta imot, sier Ivar Braut, som ble vigslet til biskop i Stavanger 
bispedømme i mars.

Tallene fra SSB viser at det i snitt går 40 personer til nattverd når 
gudstjenesten feirer nattverd.

– Hva betyr nattverden for deg?
– At brød og vin sammen med Guds løfte gir del i den usynlige 
nåden i sakramentet. Og så er er nattverdliturgien noe av det 
dypeste og vakreste i liturgien, sier biskop Braut.

FLERE MOTTAR SAKRAMENTET: 1.317.472 personer gikk til 
nattverd i Den norske kirke i 2016. (Foto: Kirken.no)

Eldretreffene i 
Biskopshavn

Datoer høsten 2017
7.september
21.sept
5.oktober
19.oktober
2.november
16. november: 
30.november

Forslag til program
Spaserstokken: 
Arne Brekke: 
Erlend Sætre: Hjep til Romfolket
Egil Hjortland: Sjømannspresten 
forteller
Musikkprogram med Asbjørn og Geir 
Molvik
Utlodning
Advent i barnehagen
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Brudeparet Eirik og Sunniva kom flott staset opp i dress og 
brudekjole. Et vakkert par. Gullringer hadde de også lånt for 
anledningen, og begge hadde hver sin forlover. 

Prest for dagen var konfirmant Caroline. Hos henne satt 
latteren løst, mens brudeparet var stille og preget av stunden. 
Som i et hvert bryllup var det inngangsmarsj opp kirkegulvet 
til flott musikk, salmesang og tale. En fornøyelig opplevelse.

Etterpå var det bryllupsmiddag i storsalen med pizza og brus, 
tale av forloverne og av en onkel fra Tromsø, som utfordret 
brudeparet på samlivsspørsmål. En utrolig kjekk dag.

Tradisjonen tro har konfirmantene rollespill med 
tema bryllup i mai. Dette er noe de gleder seg til, og 
mye skjer i kulissene. 

AV NADINE LARSEN

Konfirmantene spiller «bryllup»

ET VAKKERT PAR: «Brudeparet» Eirik og Sunniva kom flott staset 
opp i dress og brudekjole.

Konfirmanter 14. mai 2017»

Kl. 11:
Henrik Christian Abel 
Malin Helland Bakkevig
Severin Rødseth Breck
Sunniva Skaar Dale
Håkon Viken
Juni Kahrs Paulsen
Jens Fossdal
Helene Hjertø Grindheim
Eirik Instebø Hansen
Emilie HagenJohansen
Oskar Madslien Steinhaug
Kristoffer Kjenes Haugland
Lisa Anette Haukefær
Sunniva Emilie Berg Haveland
Anne Sørby Herland

Ida Kvist
Jana Leonchanka
Sigurd Linde
Sander Lislerud
Hanna Theresie Gjerstad Nygård
Daniel Haaland Ytredal
Sondre Holmås Moen

Kl. 13:
Gabriella Christin Craveiro Haugland
Tora Tjønn Lotsberg
Bendik Danholm Larsen Meyer
Arielle Borlaug Moe
Petter Bratshaug Nepstad
Kornelius Fjose Nes
Christian Opdal Nesbø

Hannah Wanjiru Eide
Nicholas Albert Seidl
Sivert Silseth Seivaag
Markus Lauw Skogedal
Caroline Skogen
Benjamin Aurvåg Skurtveit
Mio Magnus Småland
Julia Agnes Kroken Stang
Bjørn Haugen
Viljar Andrè Ibsgård Tveit
Ida Kiri Dame
Erik WendelboThomassen
Leo Garcia de Vinuesa Birkenes
Minol Sri Mawen Pitiyage
Frederik Fink, konfirmert 12. mai  
i en kirke i København
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På den tiden likte ikke lederne i Kina at innbyggerne var 
kristne, og ville begrense antallet. De ville ikke forby 
kristendommen, men ville kontrollere den. Dersom du ikke 
holdt den innenfor grensene, skulle man få det tøft.

Bob Fa skjønte raskt at han måtte praktisere sin tro diskret. 
Men sikkerhetsstyrker hadde observert Bob og konen Heidi 
Fu og deres ulovlige aktiviteter. Dermed ble de fengslet og 
torturert. Blant annet ved å bli holdt våken i flere dager i 
strekk. De ble holdt arrestert i to måneder. Etter fengsling ble 
de satt i husarrest. Der ble Heidi gravid. 

I Kina må man ha «gult kort» for å få lov til å føde barn, noe 
hun ikke hadde skaffet. Sjansen for tvangsabort var stor. 
Derfor rømte de til Hong Kong, der deres sønn ble født i 
1997. Etter det rømte de til USA. 

Nå jobber Bob med å hjelpe mennesker som blir forfulgt i 
Kina. Han startet organisasjonen China Aid (chinaaid.org), 
som er en organisasjon som skal fremme religiøs frihet og 
rettssikkerhet. Til tross for at det fortsatt er forfølgelse av 
kristne i Kina, øker antallet kristne.

Vi konfirmanter synes at Bob er en veldig modig mann, som 
tør stå opp for sin tro. I tillegg er det bra arbeid han har gjort 
ved å lage denne organisasjonen for å hjelpe folk i Kina som 
ikke blir godtatt for sin tro.

Fengslet og torturert

Bob Fa ble født i 1968 i Kina. Der vokste han opp med 
ateisme som filosofi. I voksen alder fant han ut at han 
ville konvertere til kristendommen. 

SKREVET AV MEDIEKONFIRMANTENE I BISKOPSHAVN 

RØMTE TIL USA: Bob jobber nå med å hjelpe mennesker som blir 
forfulgt i Kina gjennom China Aid, som er en organisasjon som skal 
fremme religiøs frihet og rettssikkerhet.

Hiv/aids er et alvorlig problem i Kamerun, og fattigdom 
skaper ekstra utfordringer. Behandling av sykdom koster 
penger, både til medisiner og sykehusbesøk.
 
Det er derfor opprettet et fond ved Den evangelisklutherske 
kirken (EELC) sitt sykehus i Ngaoundéré. Siden driften av 
sykehuset stort sett er basert på pasientbetaling, må alle 
gjøre opp for seg. Trygdeordninger og forsikringer som 
dekker behandling, er forbeholdt de med ordnet økonomi og 
fast jobb. Fondet blir brukt til å kunne gi behandling til syke 
barn og voksne som ikke har penger nok selv. 

Gaver via NMS til denne ordningen gir praktisk hjelp til 
fosterfamiliene, helseundersøkelser og oppfølging av barna, 
skolegang og skolebøker, i tillegg til noen bidrag i form av 

mattilskudd og julegaver. Slik får disse barn og ungdommene 
vokse opp med samme vilkår og muligheter som de andre 
barna i nabolaget.

Litt over halvparten av de 150 barna går på barneskolen, 
resten i ungdomsskolen eller videregående. 29 forskjellige 
folkegrupper er representert, og de bor spredt i 21 forskjellige 
bydeler eller landsbyer i og rundt Ngaoundéré. Svært gledelig 
er det at de oppnår bedre resultater på skolen enn gjennom
snittet.

Mer informasjon: nms.no/nyhet/hap-i-det-haplose
 

46.000 kroner til Kamerun

Konfirmantprosjektet i Biskopshavn fikk inn over 
46.000,- kroner, som overrekkes et fond ved Den 
evangelisk-lutherske kirken (EELC) sitt sykehus i 
Ngaoundéré (Kamerun). 

TEKS: NMS / TILRETTELAGT AV MAGNE FONN HAFSKOR

Konfirmantprosjektet 2016/2017:

PENGEINNSAMLING TIL SYKEHUS I KAMERUN: Både barn og 
voksne i Kamerun dør av alminnelige og behandlingsbare syk
dommer fordi de ikke oppsøker lege og sykehus tidsnok. (Foto: Ole 
Henrik Kalviknes)
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28. juni - 2. juli går NMS sin sommerfest og generalforsam-
ling av stabelen i Stavanger Forum. Form og innhold er 
variert – men intensjonen den samme: Å dele det kristne 
fellesskapet med folk i alle aldre og fra ulike deler av Guds 
verdensvide kirke. 

Temaet for årets sommerfest er «Grenseløst?», 
noe NMS begrunner med at «Guds kjærlighet er 
større enn den største synd, nåden er uten ende 
og kallet til å dele troen er grense løst».

Det blir noen dager tettpakket med variert 
program i Stavanger. Tomm Kristiansen kåserer. 
Det blir musikk, humor og grenseløs energi med 
Heine Totland og Gisle Børge Styve. 

Biskop Per Arne Dahl leder salmesang med Ole 
Paus og Helene Bøksle på Domkirkeplassen. Og 
sammen med korene Stavanger Gospel Company 
og Voice of Joy skal det synges til halsen blir sår. 
Det blir også humoristisk tilbakeblikk med 
humor gruppen «Galen i Halen» og forestillingen 
«Luther med latter». I løpet av sommerfesten 
skal NMS også drøfte sin strategiplan og velge 
nytt landsstyre.

Meld deg på ved å gå inn på www.nms.no/sommerfest – 
eller ta kontakt med NMS sitt infosenter på tlf. 51516100.

NMS fyller 175 år
I 1842 ble NMS (Det Norske Misjonsselskap) stiftet i Stavanger.  
Det skal markeres i sommer med både sommerfest, generalforsamling og 175-årsjubileum.

Ole Paus

Helene Bøksle

Heine Totland  
og Gisle Børge Styve

Foto: iStock Foto: iStock
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Det blir musikk og humor med 
Heine Totland og Gisle Børge 
Styve. Tomm Kristiansen kåserer. 
Per Arne Dahl leder salmesang 
med bl.a. Ole Paus og Helene 
Bøksle. I tillegg blir det seminarer, 
møter og utflukter.

For påmelding:  
www.nms.no/sommerfest
facebook.com/nmssommerfest 

Velkommen  
til Sommerfest  
28. juni - 2. juli i Stavanger

Per Arne Dahl Tomm Kristiansen Rita Elmounayer

Bladet du nå holder i er et resultat av innsatsen fra mange 
frivillige fingre. Likevel er det en del 
kostnader med produksjonen av 
hvert blad. 

Stor takk til alle dere som har bidratt 
økonomisk til bladet, dette er med på 
å gjøre det mulig å utgi bladet. Vi er 
frimodige nok til å vedlegge en giro i 
dette bladet i håp om mulig bidrag til 
fortsatt utgivelse. 

Det er mulig å få skattefradrag på 
gaver der totalt årsbeløp overstiger kr 500. 

På forhånd takk til de som finner anledning!

Vennlig hilsen
Bjørn Otto Aarheim,
styreleder for menighetsbladene i Åsane prosti.

Kjære leser!

ØNSKER ALLE VELKOMMEN: Generalsekretær Jeffrey Huseby, 
regionleder i Stavanger, Evy Torunn Nyvoll og leder for 
hovedkomiteen Helge S. Gaard. (Foto: Siv Ane Nerhus / NMS Info)
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Med hjerte for flyktninger
Marit Bjørsvik er ofte innom Asylmottaket i Ytre Arna.  
Hun har god kontakt med mange av beboerne.

TEKST OG FOTO: AUDUN STØLÅS

Marit Bjørsvik (42) har i to år vært diakon i Ytre Arna 
menighet. Hun er ansatt i en 25 prosents stilling i Ytre Arna, 
men bruker nok mer tid til arbeidet blant flyktninger. I tillegg 
har hun en stilling som diakon i Haukås nærkirke. 

Kontakten hennes med Asylmottaket i Ytre Arna begynte for 
om lag to år siden da hun oppsøkte språkkafeen. Etter hvert 
ble det arrangert en kulturfest på bedehuset i Ytre Arna for 
flyktninger og innvandrere. 

Språkkafé hver tirsdag
Kulturfesten ble starten på et internasjonalt fellesskap 
arrangert i samarbeid mellom kirken og bedehuset. På disse 
kulturfestene var det for det meste norsk kultur som ble 
presen  tert for flyktningene. Det var barnekor og annen norsk 
kultur presentert på en folkelig og lett måte i en kristen 
ramme.

På bedehuset ble det også holdt internasjonalt alfakurs,  

der flere av beboerne på Asylmottaket deltok. Flere av dem 
fikk på den måten deres første kunnskap om kristen tro. Det 
blir holdt språkkafe på Asylmottaket hver tirsdag ettermiddag. 
Det er KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) som står bak 
språkkafeen. Det er også frivillige fra Ytre Arna og Indre Arna. 

På en samling på språkkafeen kan det delta om lag 20 be-
boere og fem norske medhjelpere. Hensikten er at beboerne 
skal lære norsk. Det skjer i en lett atmosfære med høy sosial 
faktor. 

Enkeltmenneskene viktigst
Som diakon har Marit Bjørsvik en fri rolle i forhold til språk-
kafeen. Hun snakker med flyktningene om det de ønsker å ta 
opp, og det kan være mange ulike ting. Marit kan gi råd om 
fremgangsmåte for de som skal søke om familie gjen forening. 
Hun snakker med personer som får avslag på sin asylsøknad. 
Hun må kunne litt om saksgangen, og hun henviser videre til 
rette instanser.

FÅR GOD KONTAKT: Diakon 
Marit Bjørsvik bruker mye av 
sin arbeidstid på Asylmottaket 
i Ytre Arna. Shahriar til høyre 
og Himdad i midten bak.
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– Det er viktig å få en god kontakt. Vi må se alle som med-
mennesker, som hele mennesker som også inkluderer deres 
religion. Det er viktig å ha respekt. Da blir man vist respekt 
tilbake, sier Marit. 

Hun understreker at det for henne er viktig å se det enkelte 
menneske. 
– Vi kan ikke bare behandle asylsøkerne som en gruppe.  
For meg er enkeltmenneskene viktigst, sier hun.

Som diakon kommer hun tett innpå en del av beboerne på 
mottaket. Over tid lærer hun dem å kjenne. Da kommer de 
mange nyansene frem. Dette er noe som gjør at de ikke kan 
behandles som en stor, kollektiv gruppe. 

På glattcelle før utsendelse
Beboerne på mottaket har ulike problemer. Det er veldig mye 
venting for mange av dem. Ensomhet er et stort problem for 
mange. Marit prøver å lindre smerten. I høst ble hun 
intervjuet av avisen Dagen. Da fortalte hun om et tilfelle der 
en gutt fra Afghanistan ble hentet på ganske dramatisk vis av 
politiet på Asylmottaket tidlig en morgen. Han ble kjørt til 
politistasjonen i Bergen sentrum og satt på glattcelle for å bli 
sendt til Trandum for tvangsutsendelse fra Norge. 

Marit og en annen person møtte opp på politistasjonen for  
å få et siste møte med ham og gi ham trøst i den vanskelige 
situasjonen. De to fikk møte gutten på et rom på politi
stasjonen, og de sang og ba for ham.

På Ytre Arna bedehus har det vært holdt alfakurs for 
flyktninger en gang. Dette er et innføringskurs i den kristne 
tro. Noen av dem som har deltatt på kurset, hadde ikke hørt 
det kristne budskapet før. 

– Vi må sørge for at de som kommer på kurset trives der, sier 
Marit. 

De fleste deltakerne er muslimer, noen er kristne. Enkelte 
har vært innom kirken etter alfakurset. 

Ni år på Asylmottaket
På språkkafeen treffer vi Shahriar, opprinnelig fra Iran.  
Han kom til Norge som flyktning i 2009, og bodde på 
mottaket i Ytre Arna den første tiden. Nå bor og arbeider  
han i Indre Arna, og er aktiv i Arna menighet. Han deltar 
som frivillig medarbeider på språkkafeen.

Shahriar forteller at det var han som tok initiativet til 
alfakurset for flyktninger på bedehuset i Ytre Arna. Det 
gjorde han på grunn av de erfaringer han tidligere hadde hatt 
med slike kurs i Stavanger og Nærbø. Han forteller at han  
tok dette initiativet for at beboere på mottaket som var 
interes sert i det,  kunne få mer kjennskap til norsk kultur  
og kunnskap om kristendommen.

– I Norge har vi frihet til selvstendig å bestemme hvilken 
religion vi vil ha. Jeg synes det er viktig at flere blir kjent med 
kristendommen. Så kan de selv velge når de vet hva det går 
ut på. Det er mange som er interessert. Før var det ingen på 
mottaket som visste hvor bedehuset i Ytre Arna lå. Nå vet alle 
det, sier han.

Vi møter også Himdad (32), som kommer fra Kurdistan i 
Irak. Han har oppholdt seg på mottaket siden 2008, og har 
fått fire avslag på asylsøknaden. Han sier at han nå er i en 
fortvilet situasjon. Ikke kan han reise tilbake til hjemlandet, 
for der er det krig. Han kan heller ikke reise til et annet land, 
fordi han først kom til Norge. Og han får ikke lov til å arbeide 
i Norge. 

Mesteparten av dagen bruker han til å sove, sier han. Han 
har ikke råd til advokat for å få videre hjelp, og han er 
bekymret for fremtiden. Det er mange av beboerne på 
Asylmottaket i Ytre Arna som er i samme situasjon som han. 

FRIVILLIG PÅ SPRÅKKAFEEN: Lilian kom til 
Norge i 2006, og bodde i Singapore i tre år før hun 
vendte tilbake til Norge. Nå deltar ghaneseren på 
språkkafeen som frivillig for KIA en tirsdag i 
måneden, og bidrar til høy sosial faktor.
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• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800 on.abok.www ,on.abok@tsopnegreB 3005 ,mllasggerD

127 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

v/ Johannes R. Blom

E-post: aasane-b@online.no
TERTNESVEIEN 99 (Hildes Blomster AS)

55 18 90 00 Døgnvakt

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

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

Medlem av

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

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

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

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

 



Meninger

Var reformasjonen ein føresetnad  
for demokrati og velferd?

Professorar frå fleire fagfelt freista å 
svare. Som interessert tilhøyrar sat eg 
igjen med at svaret på spørsmålet var 
JA. Arven etter Martin Luther, som vi 
har i den evangelisk-lutherske kyrkja, 
har medverka sterkt til det velferds-
samfunnet og demokratiet vi har i dag. 
Her ligg vi langt framom katolske land 
og land som er dominerte av andre 
religionar.

Etter seks timar med foredrag, blir det 
berre nokre korte konklusjonar eg kan 
få plass til her. Mykje har skjedd på dei 

siste 500 åra i verda. Vi har opplevd ei 
rivande utvikling innan utdanning, 
opp lysning, landbruk, den industrielle 
revolusjon, helse og velferd for å 
nemne nokre hovudpunkt. 

Luther si lære og arven etter han har 
festa seg mest i Nord-Europa, Nord-
Amerika og Australia. I andre delar av 
verda er det katolikkane og dei gresk- 
og russiskortodokse som representerer 
kristendommen. Elles finn vi andre 
store religionar i Midtausten og Asia. 

Martin Luther var oppteken av at folk 
sjølv skulle kunne lese i Bibelen. Då 
blei det viktig at dei læte å lese, og at 
Bibelen, eller delar av den og andre 
skrifter, blei trykt på eit språk dei for-
stod. I dag ser vi at folk i «lutherske» 
delar av verda har den høgaste utdan-
ninga av alle.

Martin Luther kjempa mot pavemakta 
og eineveldet på fleire måtar. Innan 
jordbruk blei det difor viktig at bønd-
ene skulle vere sjølvstendige, og ikkje 
underlagt store godseigarar. Denne 
fridomstanken slo og rot innan 
industriell utvikling, og i dag ser vi at 
utviklinga innan jordbruk, industri og 
dermed og innan økonomi er komen 
lengre i dei reformerte delane av verda.

Frå 1800-talet drog mange misjonærar 
ut i verda. Dei tok med seg mykje 
kunnskap om helsestell, utdanning og 
teknisk utvikling - som dei delte med 
innfødde der dei kom. Der det kom 
misjonærar frå Nord-Europa, er 
utviklinga komen lengre enn der 
misjonærane frå katolske land drog ut.

Frå midten av 1800-talet fekk vi eit 
blomstrande organisasjonsliv innan  
dei fleste områder i samfunnet. Fleire 
tusen av desse var misjonsforeiningar. 
Her fekk ikkje minst kvinnene øving i 
styrearbeid og leiing. Organisasjons-
livet var ein sterkt medverkande faktor 
i utviklinga av både demokratiet og 
velferdsordningar vi fekk, og som er 
langt betre enn i dei fleste andre delar 
av verda. Kvinnene kom og meir fram i 
lyset, og fekk ta del i heile samfunns-
strukturen. 

I samband med at vi i år feirar at det er 500 år sidan Martin Luther spikra opp dei 95 tesene på kyrkjedøra  
i Wittenberg, blei spørsmålet i overskrifta stilt på ein konferanse i Bergen no i mars. 

AV EDVIN BRATLI

STOD OPP MOT PAVEMAKTA: Den 15. juni 1520 kom pavebullen Exurge Domine frå pave 
Leo X, der han fordømte 41 læresetningar frå Martin Luthers skrifter. 10. desember same år 
brende Luther demonstrativt bullen framom Elsterporten i Wittenberg.  
(Illustrasjon: Oljemåleri av Karl Aspelin, 1885)
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Medan nordmenn flest tenkte påskefjell og skitur, reiste 
Flaktveit-familien Odd Magne og Hildegunn Aase med borna 
Ella (6 år) og Amund (3 år) til sitt andre heimland og fekk 
oppleve landet under turistoverflata. Hildegunn og Odd 
Magne ønsker å gje borna ein større horisont og eit hjarte for 
alle som ikkje har same mulighet til liv og vekst som vi har i 
Norge.

Nepal har lenge vore prega av politisk uro, korrupsjon og 
store jordskjelv. Folk er generelt fattige. Etter det store 
jordskjelvet i april 2015, ventar framleis mange på den lova 
støtta frå staten til gjenoppbygging av hus. 

Lovsong i gatene
Hinduismen er dominerande, og trass lovleg religionsfridom, 
er det ikkje lov å skifte religion. Nyleg vart sju kristne 
arresterte, skulda for å fortelje om Jesus til born. Dei er no 
sett fri då det viste seg at dei ikkje hadde gjort noko ulovleg. 

Hildegunn og Odd Magne fortel likevel om eit synleg kristent 
engasjement i landet. Dei vakna første påskedag i 
Kathmandu til lovsong i gatene. Kristne frå ulike kyrkjer, frå 
alle bydelar, samt distrikta rundt hovudstaden valfarta inn til 
friluftsgudsteneste på ein idrettsstadion i byen. Uoffisielle tal 
seier det var 20.000 menneske tilstades. 
Det finst mange kristne kyrkjelydar, utdanningsinstitusjonar 
og sjukehus innimellom den hinduistiske dominansen. Kvar 
laurdag (offisiell fridag) høyrde dei song i mange timar frå 
kyrkja over gata frå gjestehuset der familien budde. 

I løpet av dei sju vekene vart familien Aase godt kjende med 
folka dei møtte. Sjåføren dei brukte på den elleve dagar lange 
«ferieturen» var både hindu og buddhist. Dette er ikkje 
uvanleg i Nepal. Han fortalde om sonen sin som var sjuk. 
Foreldra hadde teke han med til tempelet der presten ved 
hjelp av astrologi bad dei ofre til apeguden for at guten skulle 
bli frisk. 

TEKST: HELEN TOPPE

Med hjarte i Nepal
Som lita jente var Hildegunn Aase brevven med ei norsk jente i Nepal. Slik starta eit engasjement 
for landet som  så langt har resultert i bryllupsreise i 2009, og sju vekers familietur våren 2016.

SAMAN MED GODE VENER I BHAKTAPUR: Nepalsk gjestfridom varma norske hjarter og skapte nye venskap. (Foto: Privat utlån)
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Det gjorde stort inntrykk på Hildegunn og Odd Magne å høyre 
korleis foreldra gjorde alt dei kunne for å tilfredsstilla gudane. 
Dei viste høg moral, og var avhengig av trua si for å overleve 
fattigdomen og nauda. Men det vart aldri godt nok. Dei måtte 
konstant jobbe for å halde seg inne med gudane. For Hilde-
gunn og Odd Magne vart det ei viktig påminning om kva dei 
har i Jesus, om fridomen og barnekåret. Dei såg sprengkrafta  
i bibelvers som det vi finn i Salme 23: «Han lar meg ligge i 
grøne enger, han leier meg til vatn der eg finn kvile».

Bur i eit blikkskur
Med sjåføren køyrde dei vestover til fjellbyen Tansen. Der 
fekk dei besøke sjukehuset med mottoet «We serve, Jesus 
heals». Hit kom jordmor Ingeborg Skjervheim ridande i 1955 
og gjorde ein imponerande innsats med helseopplæring og 
fødselshjelp. Hildegunn hadde lest boka om misjonæren frå 
Ål i Hallingdalen, og fekk no sjå resultata med eigne auge. Ho 
anbefaler alle å lese boka Mor til tusen av Mirjam Bergh. 

Då Hildegunn og Odd Magne var i Nepal på bryllupsreise, 
hadde dei eigen guide. Dei har halde kontakten med han 
desse åra. Då jordskjelvet råka i fjor, mista han huset og alt 
han eigde, men han og familien overlevde. Han fortalde at  
då huset fall saman, stod dei to sønene hans i døropninga, 
12-åringen bøygd over 10-åringen for å redde han. Etter 
månader under presenning, bur dei i dag i eit blikkskur. 
Familien Aase har samla inn pengar til nytt hus blant vener, 
familie og kollegaer. No står det eit kjøkkenhus ferdig. 

Familien Aase fekk besøke denne familien utanfor Kath-
mandu. Dårleg veg gjorde at dei måtte gå siste bit av vegen. 
Her vart dei møtt av heile landsbyen. Nepalsk gjest fridom 
varma norske hjarter og skapte nye venskap. Hildegunn og 
Ella vart tekne med til skreddaren og fekk sydd tradisjonelle 
jakker. Amund åt, til foreldra si store overrasking, kylling og 
linsesuppe. Han åt seg inn i vertane og spesielt bestemora sine 
hjarte. Dei hadde diska opp med det beste dei hadde. 

Underviste lærarane
Hildegunn er førskulelærar, og fekk besøke ein Montessori-
skule for 2-8-åringar. Pedagogisk kunnskap er mangelvare i 
Nepal, og lærarane på denne skulen tok imot input med 
glede.  Hildegunn fekk undervise om læring gjennom leik og 
lage eit leikemiljø der ho viste ideane i praksis. Dette fekk ho 
også gjere på ein lærarskule for barnehage og småtrinnet.

Dei sju vekene i Nepal har sett spor i fire norske hjarte. 
Horisonten er utvida, hjartene varmare og innsikta større. 
Kontrastane skjerpar sansane og etterlet seg takksemd. 
Hildegunn og Odd Magne ber med seg heim dette fargerike, 
varme og gjestfrie folket i hjartene. Deira ønske er at venene i 
Nepal skal få kjenne at dei er elska som dei er, at det er nok 
det Jesus gjorde på korset, at dei treng ikkje tilfredsstilla 
gudane lenger.

MISTA ALT I JORDSKJELVET: Kjøkenhuset som er blitt reist for 
nokre av pengane som blei samla inn til guidens familie.

SJUKEHUSET I TANSEN: Hit kom jordmor Ingeborg Skjervheim 
ridande i 1955 og gjorde ein imponerande innsats med helseopp
læring og fødselshjelp.

Nepal 

• Innbyggjartal: 31,5 millionar (2015)

• Religion: Hinduisme (81,5 prosent), buddhisme (9 prosent), 
islam (4,4 prosent), kirantisme (3 prosent), kristendom  
(1,4 prosent), animisme (0,4 prosent)

• Jordskjelva som råka landet i april og mai 2015 drepte 
nesten 12500 menneske, skada 22.000 og gjorde  
3,5 millioner av innbyggjarane heimlause.

Fakta

INNEKLEMT FJELLAND: Nepal ligg «inneklemt» mellom 
India i sør og Tibet i nord.
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Byggesettet med den barmhjertige samaritan som tema er nå 
en del av trosopplæringen «TilTro» i Åsane menighet, og ble 
prøvet ut som tiltak for første gang i mars.

– Biblo er laget for å gjøre bibelhistorier mer tilgjengelige for 
aktive barn. Når de har hørt historien og bygget ferdig Biblo-
settet, er de blitt kjent med handlingen og personene på en 
helt ny måte, og da sitter det godt i hukommelsen, forklarer 
Kristian Mellingen.

Biblobygging og foreldreseminar
Ideen bygger på det enkle prinsippet at en lærer best 
gjennom å bli engasjert. For barn gjelder det å ikke bare sitte 
stille, men å få bruke hendene, bygge, observere og leve seg 
inn i historien. Hvert byggesett inneholder brikker, figurer og 
et hefte som har både bibelteksten, en samtalestarter og 
byggeinstruksjoner.

Som en del av trosopplæringen TilTro var alle syvåringer i 
Åsane menighet nylig invitert til å lære om nestekjærlighet og 
medmenneskelighet gjennom Biblo. Dette var en kombina-
sjon av byggesamling for barna og seminar for foreldre. I år 
hadde de besøk av en representant fra IKO (Kirkelig peda-
gogisk senter), som sammen med foreldrene hadde work-
shop om fortelling og formidling til barneskolebarn. 12 enga-

Bygger barnetro med Biblo-klosser 

Etter at Legos patent på de karakteristiske byggeklossene gikk ut i 2011, er det fritt frem for å sette 
i gang egen produksjon med den tematikken en måtte ønske. Nettopp det har Åsane menighets 
Kristian Mellingen gjort, under navnet «Biblo». 

AV KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

LEVERER TIL HELE LANDET: Biblo er Lego 
med Bibeltematikk. Kristian Mellingen, som står 
bak produktet, opplever god etterspørsel fra 
menigheter i hele landet. (Foto: Biblo)
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sjerte foreldre var med, mens 18 barn vegg i vegg så nærmere 
på lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Hver sin samaritan-fortelling
Med av enkel innføring i hva en bibelfortelling er og hvorfor 
Jesus fortalte lignelser, og deretter dramatisering av den 
konkrete bibelfortellingen, var barna klare for å ta fatt på 
byggesettet. 18 barn bygget tålmodig, med hjelp og 
veiledning fra Mellingen, ungdommer i menigheten og 
TilTro-teamet. 

Etter en liten time satt barna fornøyde rundt bordet med 
hver sin fortelling i klosser foran seg, og kunne invitere inn 
foreldre som fikk se på hva de hadde bygget. Eselet med 
samaritanen, den sårede mannen, herberget, verten og tørre 
ørkenplanter  alt var på plass. Etter endt samling fikk alle 
barna ta med seg byggesettet sitt hjem, til stor begeistring.

Mer informasjon: biblo.no

BYGG DIN EGEN JESUS-LIGNELSE: Byggesettet med den barm
hjertige samaritan som tema er nå en del av trosopplæringen 
«TilTro» i Åsane menighet. 

Bibelhistorie som byggesett 

• Byggesettet om Den gode 
samaritanen er laget for 
menigheter og organisa
sjoner som driver med 
trosopplæring.

• Passer for barn fra 4 år - 
gutter så vel som jenter.

• Aktuelt til søndagsskole, 
temamøter, gave til et års-
kull i kirken eller andre 
aktiviteter i trosopplærings-
planen.

Fakta

LEK OG LÆR: Byggesettet inne
holder brikker, figurer og et hefte som 
har både bibel teksten, en samtale
starter og byggeinstruksjoner.

Pilotprosjekt lyktes

Det var god stemning da Bergen Kristne Bokhandel avholdt 
generalforsamling tirsdag 4. april. Regnskapet for 2016 viser 
et positivt resultat på 84.913, etter at skatt er betalt. 

Hovedgrunnen til det gode resultatet er at bokhandelen har 
minimale lønnsutgifter. Daglig leder mottar 80 prosent lønn. 
Resten er basert på ulønnet arbeid. Med sin struktur er 
Bergen Kristne Bokhandel et pilotprosjekt.

Det er mye frivillig arbeid som skal til for å få det til å gå 
rundt. Med seksdagers uke i bokhandelen er flere av skiftene 
dekket av frivillige. De kjører bøker ut til menigheter i Bergen 
og omegn, henter papp, fører regnskap, og det støvsuges og 
vaskes på skift. Bokhandelen har også etablert boksalg 
knyttet til to forsamlinger, og deltar på en rekke arrangement 
og enkeltmøter med boksalg.

Per første kvartal i år er omsetningen økt med om lag ti 
prosent siden i fjor, og hver uke er det folk som besøker 
bokhandelen på Øvre Korskirkeallmenningen for første gang, 
til tross for gravearbeider som er planlagt å vare i enda 
halvannet år i området. Slik er det å være nisjebutikk. Bergen 
Kristne Bokhandel har det brede utvalget av kristne bøker for 
alle aldersgrupper og anledninger.

KRISTEN LITTERATUR I BUTIKKHYLLENE: Bergenserne er 
glade for at det igjen er en kristen bokhandel i sentrum, etter at den 
åpnet i oktober 2015. (Foto: Kirken.no)

FØRSTE GANG MED BIBLO-BYGGING: 18 barn bygget tålmodig, 
med hjelp og veiledning fra Kristian Mellingen, ungdommer i 
menigheten og TilTroteamet.
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For vel 2000 år siden var det noen læregutter som erfarte 
akkurat det. De skulle lære å oppføre seg pent mot andre. 
Tilgivelse hørte med til pensum. Det var noe nokså nytt for 
dem. 

Historieboken de hadde hatt gjennom mange generasjoner 
snakket jo så mye om hevn: Øye for øye, tann for tann! Det 
sto til og med i boken deres at Israelsfolket, som de jo 
tilhørte, ba til Gud om at han måtte hevne og utslette hele 
folkeslag som de selv oppfattet som både deres og Guds 
fiender.

70 ganger syv ganger
De forvirrete læreguttene fikk snart nok av hele tilgivelsen. 
De gikk til læremesteren og spurte: Hvor lenge skal vi holde 
på med denne tilgivelsen? Hvor mange ganger skal jeg måtte 
tilgi min bror, er ikke syv ganger nok? De syntes selv at syv 
ganger var å ta godt i, og de regnet sikkert med at mesteren 
skulle si at syv var nok, kanskje til og med i meste laget.
De ble skuffet over mesterens sjokkerende svar: Nei ikke syv 
ganger, men 70 ganger syv ganger skal du tilgi din bror!

Nå er det ikke sikkert at læreguttene var så kvikke i 
hoderegning at de med en gang kunne finne ut at 70 ganger 

Å tilgi alle, hele tiden
Motsatsen til tilgivelse er hevn. Mennesket har mulighet til begge deler. Evne til tilgivelse er nødvendig 
hvis vi skal kunne leve i fred og harmoni med hverandre. Det kan holde hardt mange ganger.

AV NILS MAGNUS ULVIK

Å TILGI: «Ikke syv ganger, men 70 ganger syv ganger 
skal du tilgi din bror» sa Jesus, her fra den kommende 
virtual realityfilmen Jesus VR – The Story of  Christ, 
regissert av David Hansen.
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syv er 490, og det kan også hende at hvis de likevel greide 
regnestykket, og begynte å telle oppover mot 490 hver gang 
de syntes at de hadde tilgitt sin bror så pass at det skulle 
komme med på listen, så ville de komme ut av tellingen:  
Var jeg nå kommet til 27 eller var det 28?

Og det var vel ett av poengene med mesterens svar: Du skal 
tilgi så mange ganger at det ikke kan telles engang! Det skal 
være en kontinuerlig prosess i deg at du ikke dømmer noen, 
men tilgir både dine brødre og alle andre som trenger det. 
Hver gang! Kast ikke bort tid og krefter på å holde regnskap 
med hvor flink du er til å tilgi. Det er nok at du tilgir.

Kjærligheten er drivkraften
Og læreguttene fant fort ut at de hadde nok med å prøve å 
tilgi, mer enn nok. Da kom mesteren med et visdomsord: 
«Den som er meget tilgitt vil også elske meget». Kjærligheten 
er drivkraften til en utholdende tilgivelse. Mesteren mente 
vel at hver av læreguttene fikk se litt på seg selv: Hvor mye 
tilgivelse trenger dere selv fra andre? Det ble stille i flokken 
en god stund. De satt kanskje og tellet.

Læreguttene fikk etter hvert forstå at det bare er Gud selv, 
han som er alles gode Far, som kan tilgi alle, hele tiden. Den 
som opplever seg selv fullstendig tilgitt, opplever at vi lever 
under Guds utholdende nåde og kjærlighet. Uansett hvor 
umulige vi er, har vi nåden og tilgivelsen. Dermed er umulige 
meg godtatt og elsket av Gud. Luther så det klart da han 
startet reformasjonen for 500 år siden: «Alt av nåde».

Så er det spørsmål om det likevel er noen ekstra betingelser 
for at vi kan få tilgivelse og nåde. Der er ord i Bibelen som 
kan tyde på det: «Dersom dere bekjenner deres synder og 
angrer, skal syndene bli tilgitt». Dette «dersom» har vi bitt 
oss merke i, og bruker flittig i alle fall når vi selv skal tilgi en 
søster eller bror. Synderen må i det minste innrømme sine 
ugjerninger og feil. Og så må han angre skikkelig. Og love 
«aldri mer».

Guddommelig kjærlighet
Bare timer før Jesus døde, fjernet han den siste rest av hinder 
for fullstendig tilgivelse da han ba for folket som dømte ham 
til døden: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Jesus 
synes dermed å tilgi alle syndere for alle slags synder, også de 
vi ikke selv er klar over og vet om, og derfor heller ikke kan 
bekjenne og angre. Det er guddommelig kjærlighet. Det er 
ingen billig tilgivelse, ingen billig kjærlighet, den kostet ham 
livet. Dette er totalt grensesprengende. 

Hvis vi blir oss bevisst at det er akkurat i den kjærligheten vi 
lever hele tiden, vil vi også kunne forstå mer hvilken grunn vi 

har til å tilgi og elske vår ufullkomne neste. Og likevel er det 
helt menneskelig å ta et ordentlig oppgjør med den som ber 
meg om tilgivelse: Alt skal på bordet og gjøres opp, beklages 
og angres. Så kan vi bli venner igjen. Det er menneskemålt 
rettferdighet. Men ikke Guds, for han sier «Elsk dine fiender! 
Velsign den som forbanner dere!»

Her må jeg melde pass. Dette kan jeg ikke greie. «Nei vel,» 
sier læremesteren, «men du er tilgitt av vår Far i himmelen 
uansett. Du er elsket av Gud som hans barn. Det får være nok 
for deg».

I ÅSANE KIRKE

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

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

‣ Babysang for de minste hver mandag og 
torsdag kl 12.00  

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

‣ Fellesaktiviteter for hele familien 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

Her må jeg melde pass. Dette kan jeg  
ikke greie. «Nei vel,» sier læremesteren,  
«men du er tilgitt av vår Far i himmelen 

uansett. Du er elsket av Gud som hans barn. 
Det får være nok for deg».

I forhold til markeringa av reformasjonen, er det temaguds-
tenester i august, september, oktober og november i alle 
kyrkjelydar.
 
• Søndag 27. august. Tema: Nåden aleine
• Søndag 17. september. Tema: Skaparverket er ikkje til sals
• Søndag 15. oktober. Tema: Frelsa er ikkje til sals
• Søndag 19. november. Tema: Menneske er ikkje til sals
 
I følge brev frå preses Helga Byfuglien, er kyrkjelydane 
oppfordra til å ha søkelys på MISJON desse søndagane. 
Kyrkjelydane er også oppfordra til å invitere den misjons-
organisasjonen dei har avtale med ein av datoane, og NMS 
Bjørgvin tilbyr besøk på ein av desse sundagane. 

Haustens temagudstenester 
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Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

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

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

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

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

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

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 26 ÅRS ERFARING

www.janus.no

KULTURSENTER 

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

Tlf. 55 25 10 20Tlf. 55 25 10 20

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

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

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

Mail: astri@vaardal.no
Nettside: http://www.vaardal.noTlf: 55 53 14 94

ASTRI VÅRDAL

 
 
 
Sommerleir på  Wallemtunet 2017 
 
Leir er spennende! 
Bli med på lek og moro, grilling, fjellturer, fotball, volleyball, sporløp, 
spennende kubbespill-kamper og mye annen moro! 
 
På leir treffer du gamle og nye venner. Det er godt fellesskap, aktiviteter og 
samlinger der vi får høre spennende fortellinger fra Bibelen.  
 
Sommerleirene på Wallemtunet er et av årets store høydepunkter, og leirstedet 
ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. 
 
Sommerleir 7-10 år 
søndag 25. til tirsdag 27. juni 2017 
Pris: 500,- 
 
Sommerleir 11-14 år 
onsdag 28. juni til løradg 1. juli 2017 
Pris: 700,- 
 
Meld dere på til: bergen@sondagsskolen.no 
eller telefon 907 72 703 
 
 
 
 
 

     

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 

Fagerdalen 4, 5039 Bergen, Tlf 55 33 36 00
www.adja.no e-post: post@adja.no
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I følge forfatteren av boken om Biskopshavn kirke, Nils 
Agnar Eldholm, er Else Devik Rydstrøm (født Martinussen) 
den eldste som har vært aktiv i Biskopshavn menighet. 

Hun har i så måte gått i sin mors fotspor; for hun var også 
aktiv i menighetsarbeidet; blant annet med å samle inn 
penger til den nye kirken, og hjemmet ble mye brukt i 
menighetssammenheng før de fikk kirken.

– Da jeg ble født i Kirkegaten, var jeg så pekyrende liten, knapt 
syv marker, at de ikke trodde at jeg kom til å leve opp. Men 
presten som ble tilkalt for å døpe meg, han sa at jeg kom til å 
bli gammel, og leve lenge. Og presten fikk jo rett, forteller 
bursdagsbarnet, ikke lite tilfreds med å runde 100 år.
 
Savner kattene
Da hun var to år gammel, kjøpte foreldrene Lynghaugen 4, 
og der bodde enebarnet Else det meste av sitt liv, bortsett fra 
noen år i Halden, en periode i Helleveien, og nå på Røde 
Kors, der hun kan se hjem til sitt kjære Lynghaugen gjennom 
sørvinduet. På Vestveggen henger foto av kjente og kjære. 

Hun savner hagen sin  og kattene. Hun har alltid hatt katt, 
og omtaler Nikoline (oppkalt etter gemalen), Mio og Lovise i 
kjærlige ordelag. De gangene hun ikke kom seg til kirken, 
lyttet hun til gudstjenesten på NRK. Når presten til slutt lyste 
velsignelsen, pleide hun å reise seg og folde hendene. Det 
gjorde katten også! På to med forpotene mot hverandre 
(dette blir antakelig bare trodd av dem som har har katt selv).

Både kjæledegger og hagearbeid har utvilsomt vært fint for 
helsen. Men kan det være ting i tillegg til turn og andre 
aktiviteter som gjør at hun har holdt koken så lenge?  
– Gammelost, foreslår jeg forhåpningsfullt. 
Fru Rydstrøms ansiktet fortrekker seg: 
– Nei huff, gammelost fordraaar jeg ikke, kommer det med 
avsky.
– Men havregrøt er godt, nikker hun med et vennlig smil. 

På turnstevne i Halden
Hun var mangeårig leder av dameturnerne i Viking. Disse 
damene nøt stor respekt fra de yngste gutteturnerne. Så lå 
også dette med turn til Elses familie. Både faren og 
bestefaren hadde markert seg på den fronten.  

Det var for øvrig da Viking dro på landsturnstevne i Halden 
at Else traff sin tilkommende; Athur Nikolai Rydstrøm. Også 
han en habil turner, blant annet deltaker i den norske 
olympiatroppen i Antwerpen i 1932, der de tok sølvmedalje. 
Han var enkemann med tre barn, og disse tre med etter

kommere har alltid kalt henne tante Else. Hun betrakter dem 
som sine barnebarn og oldebarn, og nå er det til og med 
kommet et lite tippoldebarn på familieveggen.

Bursdagsfest med ordfører og prest
Hun var tanntekniker før hun giftet seg, og hørte ellers til 
drivkreftene i Biskophavns menighetskor, senere i kantoriet, 
og hun stiftet Pensjonistkoret. Hun var også med i Kirke
ringen, som hadde ansvar for menighetens eldretreff, og 
blant de frivillige som brakte mat til eldre og syke, i tillegg til 
at hun deltok i diakonatets besøkstjeneste. Dessuten er hun 
den glade giver av Krybben vi hver jul kan glede oss over i 
Biskopshavn kirke. 

På Røde Kors har hun det, etter eget utsagn, så godt som hun 
kan ha det, med alt hun trenger, og greie folk om seg hele 
tiden. Da hundreårsdagen opprant 30. mai, vaiet flaggene 
over hele Røde Kors, blomstene florerte, og både «de fra 
Østlandet» og hele seks fra Amerika kom på bursdagsfesten. 
Selvsagt kom familien fra Bergen, og vår søte, blide ordfører i 
egen person, pluss lensmann og prest, hadde jeg nær sagt.  
I hvert fall flere utgaver av sistnevnte. 

Langbordet var dekket med et fantastisk nydelig service i 
lyseblått, norske flaggservietter og deilig mat, og inn kom åtte 
søte småpiker fra Hellen skole og sang bursdagssangen på 
både norsk og engelsk. Tale ble også fremført, på begge 
tungemål. Kort sagt: en flott og verdig feiring.

100-åringen Else Rydstrøm er så menn ikke «skåret for tungebåndet». «Gøy på landet» er hennes 
faste, lett sarkastiske uttrykk hvis vi berører emner hun ikke bryr seg med å utdype. Nylig tilbake 
fra Haraldsplass etter et lårhalsbrudd er det en livsfrisk jubilant som tar imot oss, selv om hun 
må holde seg til rullestolen en stund til.

TEKST OG FOTO: THRUDE DEISZ

Else Rydstrøm gir seg ikke

ORDFØREREN KOM: Tradisjonen tro fikk jubilanten besøk av ordfører 
Marte Mjøs Persen på 100årsdagen.
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Det er kommet svært mange positive tilbakemeldinger 
både om teksten og om bildene. Boken er skrevet av 
lektor Nils Agnar Eldholm, med god hjelp av mange av 
menighetens medarbeidere.

Billedstoffet er omfattende, med blant annet bilde av 
bydelen for 100 år siden, «Guleskolen» i 1930årene,  
Gospel 1970, livet på Sætregården, friluftsliv med 
speiderne og mye mer, fram til syngespillet om St. 
Sunniva i 2016.

Boken inneholder også en mengde spesielle historier:  
Ble Norges første streik gjennomført i Biskopshavn i 
1165? Har du hørt om den gang menigheten solgte 
«orgel brus»? Visste du at Amors piler fløy rundt sammen 
med sangen i ungdoms koret Dektos? Har en av prestene 
vært norgesmester sammen med Kniksen? Er det kjent at 
menighetsrådsformannen har fått refs fra biskopen? 
Dette og mye annen «unyttig kunnskap» finner du svar 
på i boken.

Boken koster 300 kroner, og fåes kjøpt på preste kontoret 
og vanligvis ved arrangementer i kirken. Den kan også 
bestilles på tlf. 55 36 22 30 eller epost biskopshavn.
menighet@kirken.no. I nærområdet kan boken bli levert 
på døren, lenger vekke må den sendes per post.

Mange er vel kjent med at det nå er utgitt en bok om Biskopshavn, 
med stoff både om menighetens og bydelens historie. 

Boken om Biskopshavn

Biskant er et blandakor med 27 aktive medlemmer i 
alderen 18-60 år. Vi er et ganske ungt kor som startet 
opp i 2011, og har en svært dyktig dirigent som heter 
Kathrine Bachmann Thorstensen. 

De fleste i koret kommer fra området rundt Biskopshavn, 
men vi har også noen som kommer fra andre steder.  Vi 
øver i menighetssalen i Biskopshavn kirke hver mandag kl 
.18.45-21 (inngang på baksiden av kirken). Det sosiale i 
koret settes veldig høyt, og vi drar gjerne til utlandet på 
kortur. I 2017 skal vi til Roma. Det er ingen opptaksprøve 
for å være med i koret, og nye medlemmer er velkommen 
hele året. Du trenger ikke å ha korerfaring for å være med. 

Biskant søker sopraner 
«Er Gud for meg, så trede meg 
hva der vil imot»

Salme 338 vers 5 synes jeg samler det vesentlige i det 
kristne budskap. 

AV ATLE RONESS                                                      
 

Denne salmen er skrevet i 1653 av Paul Gerhardt, melodien er  
av Melchior Teschner. Den er oversatt av Hans Adolph Brorson i 
1735. Selv om dette er en gammel salme, er den like aktuell i dag 
som den gang. Vers 5 handler om det vesentlige i det kristne 
budskap, nemlig hva Jesus har gjort for oss. Jesus er den 
grunnen jeg kan bygge mitt liv på:

Den grunn hvorpå jeg bygger, 
er Kristus og hans død.                                                                                                            
I i Kristi korses skygger,                                                                                               
forsvinner all min nød.                                                                                                             
Der har jeg funnet livet,                                                                                                          
selv er jeg intet verd; .                                                                                                           
hva Jesus meg har givet,                                                                                                       
gjør meg for Gud så kjær.                                                                                                      

Jeg ønsker å utfordre Kathrine Bachmann Thorstensen til  
å skrive om sin salme i neste nummer av Helg.

Min salme
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PÅSKESANG I KIRKEN: Alle korene var med, fra de minste i 
Aspirantkoret til Biskant.

Velkommen til en spesiell gudstjeneste 

Musica Sacra er en forening som holder kurs og 
seminarer spesielt rettet mot kantorer, organister, 
prester og kirkesangere. Hver sommer inviterer de 
til leir for barn og voksne. I år skal den være på 
Bildøy bibelskole på Sotra, og avsluttes med guds
tjeneste i Biskopshavn kirke. Dette er foreningens 
57. sommer kurs!

Så langt er det rundt 90 påmeldte til kurset, og dere 
som kommer til gudstjeneste denne dagen, kan 
forvente dere å få høre både voksenkor, barnekor og 
orgelelever. Det vil bli fremført en Bachkantate i 
gudstjenesten, med orkester og profesjonelle solister, 
så det er mye å glede seg til! Dirigent er domkantor i 
Bergen domkirke, Sigurd Melvær Øgaard.

Musica Sacra sitt sommerkurs har også en heders
gjest på kurset i år, og det er kirkemusikeren og 
kompo nisten Kjell Mørk Karlsen, som fyller 70 år. 
Han kommer også til å være til stede på guds
tjenesten.

Vi håper mange vil komme til gudstjeneste denne 
dagen!

Søndag 2. juli får Biskopshavn kirke besøk av foreningen Musica Sacra 
og deltakere på foreningens sommerkurs.

AV TONJE ERIKSEN ASKELAND

BLI MED PÅ SOMMERKURS: Musica Sacras sommerleir for barn og voksne 
holdes i år på Sotra/Bildøy bibelskole, og avsluttes med gudstjeneste i 
Biskopshavn kirke. Bildet ble tatt på Musica Sacra sitt sommerkurs i fjor.

Søndag 23. april var det påskefestgudstjeneste  
i Biskopshavn kirke. Alle korene våre var med, 
fra de minste i Aspirantkoret til Biskant. 

NADINE LARSEN

Påskefestgudstjeneste i Biskopshavn

Da rundt 80 sangere sang velsignelsen, traff det alles 
hjerter. Alle koristene synes det er gøy å synge sammen, og 
det er et verdifullt samarbeid, ledet av kantor Tonje.

Talen for dagen var det Kristin Dancke Molvik som sto for, 
og de som nå ikke vet hva som skjedde i påsken, var ikke 
tilstede på gudstjenesten. Kristin hadde oss alle i sin hule 
hånd.

Til postludium sang alle koristene «No stig vår song», av 
Edvard Hoem. Det var så vakkert! Etter gudstjenesten 
inviterte Biskant til kirkekaffe og basar i storsalen.
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Vi møtes i kirken
18. juni - 24. september 2017
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Hvem • Hva • Hvor

Mandager:
17.30-18.30: Barneklubb 4-7 år
18:45-21:00 Biskant

Tirsdager: 
11.00-12.15  Babytreff 

Onsdager:
10.30-11.30: Trim.  

14.30-15.30: Biskopshavn aspirantkor 
(jenter 1.-2. trinn)

17.00-18.00:  Biskopshavn barne- og 
ungdomskor (fra 3. trinn og 
oppover)

18.00-19.00:  Korskolen+ (for medlemmer  
i barne- og ungdomskoret fra  
6. trinn og oppover) 

18.00-19.30: Speiderne I

Torsdager:
14.30-15.30: Biskopshavn guttekor  

(fra 1. trinn og oppover)

2. hver torsdag:
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste og 

eldretreff

Én onsdag i måneden
...har Y’s Men’s Club (YMC) møter i 
”Småsalen”. 

Én onsdag i måneden øver Biskopshavn 
forsangergruppe i Biskopshavn kirke.  
Mer informasjon i neste nr.

Ledere: Elise Thue Øyen (elisethueoyen@
gmail.com) og Tonje Eriksen Askeland  
(tonje.askeland@bergen.kirken.no). 

Menighetskontoret: 
tlf. 55 36 22 30, 
e-post: biskopshavn.menighet@bergen.kirken.no

Sokneprest
Tor Martin Koppang
tlf.:47481272
e-post: tk258@kirken.no 

Kapellan
Johnny Leikvoll
920 12 643
e-post: jl555@kirken.no

Kantor 
Tonje Eriksen Askeland, 
tlf. 55 36 22 34 / 900 98 551
e-post: ta749@kirken.no

Kirketjener/ 
frivillighetskoordinator
Nadine Larsen, 
tlf. 55 36 22 35 (priv. 45 80 84 43),
e-post: nh728@kirken.no

Administrasjonsleder 
Jan Erik Tangen, 
tlf. 55 59 71 66,
e-post: jt684@kirken.no

Leder for menighetsrådet: 
Trosopplærer
Hilde Helen Trovåg, 
tlf. 924 08 674
e-post: ht262@kirken.no

Diakonatet: henv. Menighetskontoret.

Kirkens Familierådgivning, Biskopshavn: 
Mandag-fredag kl. 09.00-15.00. 
Ettermiddag etter avtale. 
Tlf. 55 25 11 50.

Redaktør: Magne Fonn Hafskor
Mobil: 922 94 877
e-post: eyecu@online.no

Annonseansvarlig: Torill Hatlebrekke Husebø
Mobil: 99550787/ epost: thh@bkkfiber.no

Redaksjonskomite: 
Torbjørg Færøyvik, Thrude Deisz, Lise McKinnon.  
Nadine Larsen, Nils Magnus Ulvik.
Epost: helgredaksjonen@gmail.com

Nettside Biskopshavn menighet: 
www.biskopshavnmenighet.no

Nettside Bergens Kirkelige Fellesråd: 
www.bkf.no

Vakthavende prest etter kl. 17.00 og 
på søn- og helligdager: 954 79 157

Kirkens SOS: tlf.: 22 40 00 40  
www.kirkens-sos.no

Helg nr. 4 - 2017 kommer ut torsdag  
14. september. 
Frist for levering av stoff er:  
Fredag 18. august. 
Redaksjonen avsluttes: Fredag 25. august.  

Faste aktiviteter

Søndag 18. juni, 2. søndag i treenighetstiden
Matteus 3, 11-12: «Han skal døpe med Den 
Hellige Ånd og ild» 2. Mos. 14,15-22; Titus 3, 4-7
kl. 11.00: Høymesse ved Koppang. Dåp. 
Nattverd. Takkoffer: Norges KFUM/K 

Søndag 25. juni, 3. søndag i treenighetstiden  
kl. 11.00: Gudstjeneste ved Børge Ryland i 
Eidsvåg kirke. Takkoffer.

Søndag 2. juli, 4. søndag i treenighetstiden
Markus 10,17-27: «En skatt i himmelen»  
1. Mos. 25, 27-34; 1. Kor. 9,24-27
kl. 11.00: Høymesse ved Koppang i Biskops-
havn kirke. Dåp. Nattverd. Musica Sacras 
sommerkurs deltar på gudstjenesten.  
Takkoffer: Ung kirkesang.

Søndag 9. juli, 5. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00: Høymesse ved Leikvoll i Eidsvåg 
Kirke.

Søndag 16. juli, aposteldagen, 6. søndag  
i treenighetstidaen
Lukas 5,1-11: «Du skal fange mennesker»  
1. Mos. 12,1-4; Rom. 1,1-7
kl. 11.00: Høymesse ved Leikvoll i Biskopshavn 
kirke. Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

Søndag 23. juli, 7. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00: Høymesse ved Arvid Fosse i Eidsvåg 
kirke. Takkoffer.

Søndag 30. juli, 8. søndag i treenighetstiden    
Matt. 6, 19-24: «Dere skal samle skatter i him-
melen» 2. Mos. 32, 1-4.30-35; 1. Joh. 2, 15-17
kl. 11.00: Høymesse i Biskopshavn kirke ved 
Arvid Fosse. Nattverd. Takkoffer: KRIK.

Søndag 6. aug., 9. søndag i treenighetstiden
kl. 11.00: Høymesse i Eidsvåg kirke ved 
Koppang. Takkoffer.

Søndag 13. aug., 10. søndag i treenighetstiden        
Lukas 5, 27-32: «Følg meg» Salme 32, 1-11;  
1. Peter 3, 8-13
kl. 11.00: Høymesse i Biskopshavn kirke ved 
Koppang. Dåp. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

Søndag 20. aug., 11. søndag i treenighetstiden
Matteus 23, 37-39: «Ville samle barna dine som 
en høne samler kyllingene under vingene» 
Jesaja 64, 6b-65, 2; Rom. 9,2-5;10,1-4
kl. 11.00: Høymesse i Biskopshavn kirke ved 
Leikvoll. Dåp. Nattverd. Takkoffer: Menighets-
arbeidet.

Søndag 27. aug., 12. søndag i treenighetstiden
Matt. 6, 24-34: «Vær ikke bekymret» Nehemja 
9,19-21; Hebr. 13,5-6
kl. 11.00: Høymesse ved Koppang og prost 
Skauge. Nattverd. Prostebesøk. Tema: Nåden 
alene (reformasjonsjubileet). Takkoffer: 
Normisjon.

Søndag 3. sept., 13. søndag i treenighetstiden
Matteus 25, 14-30: «Talentene» Salme 92, 
2-6.13-16; 1. Kor. 12, 4-11
kl. 11.00: Høymesse ved Leikvoll. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Søndag 10. sept., vingårdssøndagen,  
14. søndag i treenighetstiden
Matteus 20, 1-16: «Himmelriket er lik en 
jordeier»  Jesaja 27, 2-6; 1. Kor. 1, 1-3
kl. 11.00: Gudstjeneste ved Koppang. 
Konfirmantpresentasjon. Sang av Biskant. 
Takkoffer: Konfirmantprosjektet.

17. sept., høsttakkefest
Markus 6, 35-44: «Alle spiste og ble mette»                                                                                                      
1. Kong. 17, 1-16 
kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store. 
Høsttakkefest. 4- og 6-årsbok. Aspirantkoret 
deltar. Tema: Skaperverket er ikke til salgs. 
Takkoffer: IKO-forlaget.

24. sept., 16. søndag i treenighetstiden
Markus 7, 31-37: «Han får døve til å høre og 
stumme til å tale». Salme 40, 2-6; Rom. 8, 19-23
kl. 11.00: Høymesse ved Koppang. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

MILJØMERKET

2041  Trykksak  0960

Døpte:
05.02. Trygve MidthjellOsmundsen
12.02. Sunniva Emilie Berg Haveland
12.02. Elliot Johan Schmidberger Jordal
26.02. Oline ByrknesVasset
26.02. Embla Hjorth Frantzen
26.02. Ailo Krey Kemi
26.02. Elliot Werner Eidevik Schmidt
26.03. Lars Akselberg Sætre Fjeldstad
26.03. Julie Haaland HuusIversen
01.04. Albert Jacobsen Lillesalt
17.04. Sonja Rødseth Nykrem
14.05. Leo Garcia de Vinuesa Birkenes

Døde:
01.03. Reidar Thormodsen
06.03. Birger Schroll
06.03. Helge Nils Teigland
18.03. Oddbjørg Carlsen
02.04. Thor Arthur Pedersen
09.04. Ruth Inger Johansen
16.04. Catarina Gustavson
19.04. Agnar Jensen
24.04. JanErik Pedersen
26.04. Einar Lars Endresen
01.05. Per Walter Kristiansen
02.05. Peter Frølich
04.05. Inger Marie Brudvik
04.05.  Gjertrud Karlsen
21.05. Jan Knutsen Monstad
23.05: Tor Aasmul

SLEKTERS GANG


