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Kandidater til  
menighetsrådsvalget
Helg har spurt kandidatene hva Biskopshavn kirke/menighet betyr for 
dem, og hva de ønsker å arbeide for i menighetsrådet. Her er svarene.

1. Hilde Helen Trovåg
Eg flytta til Biskopshavn menighet for 
snart tretti år sidan og blei kjend med 
kyrkja gjennom dei aktivitetane kyrkja 
hadde å tilby borna mine. Det vart eit godt 
og trygt møte for både store og små, og 
me fann fort plassen vår her. Eg ynskjer  
å jobbe videre med at Biskopshavn kirke 
skal være eit godt møte for alle, der alle 
har betydning, blir høyrt, ynskjer å kome 

og har lik verdi. 

2. Bjørn Norstrand
Biskopshavn menighet er en raus 
menighet hvor det er lov å ha tro og tvil 
uten at en blir fordømt og føler seg utstøtt. 
Kirken er et unikt samlingspunkt for alle 
generasjoner. Alle deler hyggelige og 
åndelige stunder sammen. Enten i 
gudstjenesten, i konfirmantarbeidet, i kor 
eller i eldretreffene. Dersom jeg blir valgt 
din denne perioden så vil jeg ha fokus på:

Øke oppslutningen om gudstjenestene, hva bør vi gjøre for at 
mange flere vil ha stor glede av dette? Fortsatt styrking av 
trosopplæring. Da spesielt med fokus på kor- og 
konfirmantarbeidet, og å hele tiden jobbe for å utvikle enda flere 
frivillige. Styrke og forbedre økonomien slik at vi sikrer en god 
økonomi for Biskopshavn kirke i generasjoner framover. Vi vet 
at overføringene til kirken stadig vekk reduseres. Hva bør vi 
gjøre for å sikre stabil inntekt og hvordan skaper vi en 
formålstjenlig investering i framtiden. Stikkord: sikre langsiktige 
leieinntekter, fornuftig økonomistyring, og øke engasjementet 
funding. 

3. Sivert Kleppestø Klokk
Biskopshavn kirke er for meg et sted hvor 
jeg kan stille spørsmål, få svar, bli under-
vist og selv undervise. Dette er noe som 
Jesus vår frelser ønsket og som han også 
på la oss. Vi skal alle være disipler, og 
selv gjøre disipler. Biskopshavn kirke er et 
sted hvor vi alle er like, og alle skal kunne 
ha en følelse av tilhørighet. Jeg ønsker å 
fortsette med de gode tilbudene som 

kirken har, men også kunne videreutvikle og se etter ting som vi 
kan bli bedre på. Jeg vil gå inn for et godt samarbeid med 
misjonsprosjektet vårt i Estland, og skape et tettere bånd og 
innsikt. Jeg har også et ønske om at en senere kan lage et 
tilbud hvor vi i menigheten kan kunne reise til Estland å få et 
dypere innsikt i arbeidet som blir utført der. Hva er vi med på å 
støtte og bygge opp. Det jeg brenner mest for er å kunne gi 
kunnskap om tro, og kirke til de som ønsker. Vi har i dagens 
samfunn gått vekk i fra historien og samfunnet. Kirken blir i dag 
en mer eksotisk benevning. Dette ønsker jeg at vi skal prøve å 
endre på. At vi ikke ser på kirkebygget og menigheten som noe 
eksotisk, men heller noe en kan føle seg hjemme å trygg i. 

4. Åshild Kleppestø Klokk
Biskopshavn kirke er åpen og inklu-
derende, og et godt sted å være. Jeg 
ønsker å videreføre de gode tilbudene vi 
har med kor, Barne-og ungdomsarbeid, 
trosopplæring, tilbud til de eldre ,og et 
sosialt fellesskap, samt få til et godt 
samarbeid og gjerne utveksling med 
vennskapsmenigheten våri Estland.

5. Ingrid Utbjoe
Biskopshavn kirke/menighet har hatt stor 
betydning for meg siden jeg var liten. Jeg 
er døpt og konfirmert i kirken, og har 
sunget i kor siden jeg gikk i 1.klasse på 
barneskolen. Det er godt å alltid ha et sted 
å komme for å møte mennesker, og i 
Biskopshavn har jeg fått venner i alle 
aldre. Jeg brenner for barne- og 
ungdomsarbeidet i kirken, konfirmant-

arbeid og kor. For meg har Biskopshavn alltid vært et sted jeg 
kan komme til, uansett hva, og det ønsker jeg å vise barn og 
ungdom, at Biskopshavn er et godt sted å være. Fremtidige 
visjoner for menigheten, beholde det gode samholdet som er  
i dag mellom ulike aldersgrupper. Støtte arbeid som pågår og 
støtte kommende arbeid. Det er viktig med et godt samarbeid 
mellom de ulike aktivitetene i menigheten. Biskopshavn menig-
het har mange aktiviteter hver uke, og det er ønskelig at det 
fortsetter slik.

6. Hilde Gjerstad
For meg er det viktig med en kirke der jeg 
føler meg velkommen og ivaretatt. Barna 
mine har sunget i barnekoret, neste vår er 
begge to konfirmert her og ikke minst har 
jeg selv vært med i Biskopshavn Vokal 
siden oppstart. Kreativ kveld er også 
utrolig kjekt. 
Jeg opplever alltid møtet med kirken som 
positivt. I Biskopshavn er det stor tak-

høyde, og rom for både tro og tvil. Vi kan komme som vi er, og 
oppleve å bli sett. Jeg har ikke nødvendigvis ett område jeg 
spesielt brenner for, men er gjerne med og bidrar der det trengs. 
Ellers er jeg opptatt av kommunikasjon, relasjonsbygging og en 
grønn hverdag.

7. Anne Merete Hjønnevåg
Biskopshavn menighet betyr for meg: 
sang/kor, Kreativ kveld, kjekke 
konfirmanter og ein plass det er rom for 
alle. Eg brenner for konfirmantarbeid, 
korsang og at Biskopshavn menighet skal 
være ein plass for alle. Min visjon er å få 
flere tilbud for unge i menigheten og flere 
frivillige.
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8. Bjørn Otto Aarheim
Biskopshavn menighet har en spennende 
historie som vi må ta vare på. 
Generasjons  skiftet som forestår inne-
bærer å forstå tanken bak menig hetens 
opp rettelse og hvordan den kan utvikles 
ytterligere i en god retning, både i 
stifternes ånd samt til nytte for dem som 
skal bringe arven videre. En menig het bør 
ha plass til både nye og gamle, ledige 

hender som ønsker å delta, enten det er bare litt eller mer 
omfattende. Dette styrker menighetens mangfold.

9. Astrid Utbjoe
For meg betyr Biskopshavn menighet et 
godt fellesskap med kor, samling for 
voksne i ulike aldre og et rikt guds-
tjenesteliv, med stor takhøyde for alle som 
kommer. Jeg ønsker å jobbe for at flere 
får tilbud om et inkluderende og godt 
felleskap i kirken. Biskopshavn kirke er et 
viktig sted i nærmiljøet, som er viktig for 
barn og unge, samt de eldre voksne. Det 

er viktig å jobbe for å kunne opprettholde disse tilbudene i form 
av kor- og trosopplærings arbeid.

10. Frode Nilsson
For meg er Biskopshavn kirke/menighet 
en viktig og god møteplass for gamle og 
unge i Ytre Sandviken. Det gjøres masse 
bra for barn og ungdom, og begge mine 
barn har stor glede av å delta på 
aktivitetene i Kirken. Jeg brenner for 
barne- og ungdomsarbeid, samt å få til 
god økonomi i menigheten. At vi har fokus 
på bygningsmassen, med tanke på 

vedlikehold og utleievirksomhet. Det vil sikre arbeidsplasser i 
Kirken. Jeg ønsker at flere kommer på gudstjenester og deltar 
på aktiviteter i Biskopshavn. Det må gjøres noe med innhold i 

Gudstjenesten, sånn at flere av den yngre garde deltar. De 
fleste som går i Kirken i dag er eldre mennesker, om ikke 
mange år vil det tynnes kraftig ut i kirkegjengerne om det ikke 
gjøres noe.

11. Kalaregy Drange
Menigheten skal være et sted en kan 
hente krefter og håp. Viktig at alle blir 
inkludert.

12. Camilla N Fossdal
Biskopshavn kirke er samlende og 
inkluderende. Er en viktig del av bomiljøet 
i ytre Sandviken. Jeg vil ta vare på og 
jobbe videre med menigheten sine lange 
tradisjoner innen kor og godt 
konfirmasjons arbeid. Biskopshavn kirke 
må fortsette å fokusere på barn og unge 
som er fremtiden til menigheten.

13. Rebecca Kleppestø Fredbo
Biskopshavn menighet er et samlings-
punkt for barn og voksne i alle aldre.  
Det er en aktiv og levende kirke med en 
varm, åpen og inkluderende menighet. 
Jeg ønsker å arbeide for at menigheten 
og kirken fortsetter å være åpen og 
inkluderende og at kirken kan være et 
samlingssted. for barn, familier og enslige 
i alle aldre. Jeg brenner spesielt for at det 

skal være et godt tilbud i kirken for barna, og derfor har jeg i 
mange år deltatt i styret for Korskolen i Biskopshavn.

Babysang og babytreff

Vi inviterer alle babyer, sammen med foreldre, til babysang i Biskops havn kirke 
hver tirsdag kl. 11.00-11.30 (vi følger skoleruten). 

Etterpå er det babytreff der det blir anledning til å bli kjent med andre og ha en 
fin stund sammen. Kanskje får dere en «trillevenn»? Vi har enkel servering. Ta 
gjerne med matpakke. Inngang menigheten, ikke kirkeinngangen. Velkommen!

Kontakt: Trosopplærer Hilde Helen Trovåg  
(epost ht262@kirken.no / mobil 92408674)

Barneklubben i 
Biskopshavn 

Er du kreativ, liker å leke, synge og være 
med venner? Da er kanskje barneklubben 
i Biskopshavn noe for deg? Dette et tilbud 
til barn fra 4 år til skolealder!.

Hver mandag kl. 17.30-18.30 møtes vi i 
Biskopshavn kirke (menighets inn gangen). 
Vi synger, hører en bibel fortelling, leker 
mange gøye leker, vi lager noe som du kan 
ta med deg hjem, og så har vi enkel 
servering. Vi følger skole ruten, og koster 
100 kroner i semesteret. Klubben starter 
opp for høstsemesteret 16. september. 
Håper vi ser deg!

Kontakt: Trosopplærer Hilde Helen 
Trovåg (epost ht262@kirken.no /  
mobil 92408674)
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Alle medlemmer i Den norske kirke over 15 år kan stemme ved kirkevalget. Og stemmelokalet 
er på samme sted som kommune- og fylkestingsvalget – nemlig Hellen skole. 

Møt opp og stem  
i kirkevalget!

AV TOR MARTIN KOPPANG

Det er to separate valg – et til det lokale menighetsrådet og et 
til Bispedømmerådet i Bjørgvin. Vær med og stem! 

VALG TIL MENIGHETSRÅDET
Til det lokale menighetsrådsvalget er det ei god liste med 
navn på folk som gjerne vil gjøre noe for menigheten i 
Biskopshavn. Menighetsrådets hovedoppgave er å «ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke 
og nære det kristelige liv i soknet». Vil du endre på 
stemmeseddelen, kan du:

• Gi ei tilleggsstemme til inntil tre kandidater. Det gjør du 
ved å sette et merke i ruten til venstre for navnet til 
kandidaten. Kandidaten får da to stemmer.

• Du kan gi personstemme til inntil tre andre valgbare 
personer i menuigheten. Det gjør du ved å føre opp 
personnavnet på stemmeseddelen. Bruk store bokstaver. 
Personen får da ei stemme.

Andre endringer vil ikkje telle med i valgoppgjøret.  
Det er ikke mulig å stryke kandidatar.

VALG TIL BISPEDØMMERÅDET
Til bispedømmerådsvalget er det hele tre lister: Bønnelista, 
Nominasjonslista og Åpen kirkegruppe sin liste (se side 10). 
Bispedømmerådene i Norge utgjør til sammen Kirkemøtet, 
som er Kirkens storting – der blant annet ny kirkeordning og 
kirkelov skal bestemmes for den neste fireårsperioden. 

Den som stemmer kan benytte seg av retten til å stemme  
på et av valgene. Men bruk stemmeretten! Godt valg!

• Det er mulig å forhåndsstemme etter gudstjenesten i 
Biskopshavn søndag 1. september. 

• En annen mulighet er på Bergen kirkelige fellesråd sitt 
kontor (adresse: Vestre Strømkaien 7, tlf. 55593200) – 
der du kan forhåndsstemme til og med formiddagen 
fredag 6. september.

EN KIRKE, TO VALG: Kirkevalget består av to separate valg – et til det lokale menighetsrådet og et til Bispedømmerådet i Bjørgvin.
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Sånn er det ikke nødvendigvis i Av måneskinn gror det 
ingen ting. Dyrene der utstråler snarere ro, harmoni, livs
glede og en uproblematisk sammenheng med omgivelsene. 
Nærheten til naturen og slektskapet med andre arter er 
tydelig i måten det fokuseres på den drektige katten og 
sauene med lam, og det er flere underliggjørende parti der 
verden blir sett med den nyfødtes og dyrenes blikk. 

Med tilgjort uvitenhet blir dyrene liksom sett utenfra, uten 
fordommer og forhåndskunnskaper. Pluss at de blir tillagt 
menneskelige egenskaper. Det fører til en lett absurdisme, 
men har samtidig en selvsagthet i forelegget. Det blir ikke 
presentert med et «som om det var slik». Det blir presentert 
som om det virkelig var slik. 

Dette er en metode Nedreaas har suksess med flere ganger,  
i den fornøyelige novellen «Kaspersen» (som lett kunne vært 
et kåseri) skriver hun om en skjæreunge de tar inn i huset så 
ikke kattene skal få tak i den. Hun beskriver alle dens vider
verdigheter med mennesketermer, og det er ikke det minste 
høydepunktet når hun ser frem til at den en vakker dag skal 
«gifte seg og få egg». 

Når Nedreaas menneskeliggjør dyrene på denne måten, 

underliggjør hun også menneske
virkeligheten. Og det gir mulighet 
for en effektiv kontrast. Hvem er 
egentlig de dyriske? Det er 
menneskene. 

I Av måneskinn er det lenger mel
lom fornøyelsene enn i Herdis
bøkene. Men på samme måte som 
i «Miraklet», der fru Isaksen gjør 
en kuvending fra forakt og for
dømmelse overfor datterens lett
sindighet til kjærlig stolthet straks 
«synden» er født, fordamper all 
kantete misnøye, konflikter og agg 
det øyeblikk den smålige søsteren i 
Av måneskinn får barnet i armene. 
Dette er bare ett av mange 
eksempel på at også blant 
menneskene er livet et gode. Som 
det er sam funnets skyld at vi 
ødelegger. Søsteren blir ikke bare 
kjærlig og mild når hun holder den 
nyfødte. Hun blir direkte vakker. 
Et stort ord i disse omgivelsene.

At livet er verdifullt, beint ut hellig, ligger i hovedpersonen 
før hun selv opplever å bære på et nytt et. For eksempel etter 
den første natten med Johannes, når hun ligger inntil 
søsteren og kjenner det sparker i magen, og hennes egen 
kropp i kontrast «kjentes så meningsløs. Det var ingenting 
som levde i den». Når barnet er født, steiler hun over morens 
omtale av det som «skammen vår», det samme gjør hun når 
moren er glad fordi hun selv har abortert. Det er «mot 
naturens orden». 

En kveld hun står og vasker seg, hun har nettopp bestemt seg 
for ikke å ta vekk barnet, blir hun overrasket over det hun ser 
i speilet: «Jeg hadde skjøvet linnetet ned til hoftene, og jeg 
så at brystene mine var vakre. […] Jeg stod der og ble litt 
forelsket i meg selv, jeg var glad i meg selv som jeg så i 
speilet, og kjælte med skuldrene mine som var myke og faste 
mot kinnet mitt.» 

Igjen og igjen fremheves det enorme livskravet, det naturlige 
og sunne ved å være gravid. Når hun er gravid, kjenner 
hoved personen seg uovervinnelig og full av energi. Hun er 
hengitt til noe som er større enn henne selv, og kritikken er 
først og fremst rettet mot et samfunn som ikke tillater dette 
livet. Den biologiske bestemtheten gir glede og styrke; å være 

Dyret i mennesket
Vi bruker ofte ordet «dyrisk» for å beskrive noe vi tar avstand fra.  
Noe rått og brutalt, primitivt og voldelig, uhemmet, utemmet, grisete  
og usivilisert. Som forsterkende ord kan det bety svært eller veldig.  
«Det var dyrisk godt», kan vi si, og da var det kjempegodt. Men «et dyrisk 
blikk», eller at noen «er dyriske» – da kan det være de er erotisk påtent, 
grenseløst griske eller frådende av ukontrollert raseri.

AV GRETHE FATIMA SYÉD

Rett før sommeren kom Grethe 
Fatima Syéd med boken En 
sommer med Nedreaas (Solum 
Bokvennen forlag), der hun tok 
leserne med på en velskrevet, 
varm, lettlest og kunnskapsrik 
oppdagelsesferd i forfatter skapet. 
Menighetsbladet har fått tillatelse til 
å trykke et (noe for kortet) utdrag fra 
boken, og har valgt et kapittel som 
omhandler romanen Av måneskinn 
gror det ingenting (1947).

FORTSATT AKTUELL: «Ved å lese Av måneskinn i dag kan vi lettere se forbi det snevert 
politiske som så ofte hemmer. For det må sies at selv politisk korrekte kommentatorer i en 
misforstått kvinnesaks navn gjør det jeg mener er kvinnediskriminerende lesinger» skriver Grethe 
Fatima Syéd i dette utdraget fra boken En sommer med Nedreaas. (Foto: Magne Fonn Hafskor)
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gravid er «riktig». «Det er egentlig deilig å være kvinne […] 
jeg var stolt og ble het av stolthet, for dette er kvinner satt til 
å fullbyrde i verden.» 

Til og med Johannes synes at hun er penere enn vanlig – 
uten at han vet at hun er gravid. Og det er ikke vissheten om 
å være gravid som gjør henne høy på seg selv (vi kunne ellers 
tenke oss at hun så det som en mulighet for å få Johannes til 
å gifte seg med henne). Det skjer utvetydig før hun vet at hun 
er gravid. Det er naturen som synger i henne. 

Vi vet «ikke av noen annen Gud enn naturlovene, enn livet», 
sier kvinnen. «Det er nokså mye av apen i oss», sier hun 
også, og mener kanskje begge former for dyreri, både det 
ukomplisert livsutfoldende og det natig undertrykkende.

Og vi krenker livet selv. Verden er blitt bygd skjevt, med noe 
slags innretning som gjør en mengde mennesker til jagede 
dyr i tilværelsen og et fåtall som har det svimlende godt og 
ikke kan skjønne at ikke alle de andre er glade for det og 
gjerne lot seg piske til døde for det. Og selv dette er vold mot 
livet, synes jeg. Det er ikke naturens mening at det skal være 
slik. For naturen har nok til alle.

Livskravet er en sunn og naturlig kraft, i motsetning til de 
sosiale og menneskeskapte undertrykkende og utnyttende 
strukturene. Men en slik livskraft kan ikke samfunnet 
akseptere. Religionskritikken i boken er krass: Det er 
prestene som dreper de ufødte barna. Dobbeltmoralen er 
gjennomført: «de kan værsågod forby oss å ta det vekk, i 
moralens og bibelens navn! Men samtidig så tvinger de oss 
til å ta det vekk, i moralens og bibelens navn!» 

Ikke nok med det, gjennom systemet som sier at forhold 

utenfor ekteskapet er synd, dreper de kjærligheten også. For 
det er ikke slik at bare man blir gift, blir alt bra. Når man blir 
gift blir det som før var en synd, men tross alt en lystelig synd, 
til en plikt. «Men hva er det som er så moralsk ved at en 
mann skal være tvunget til å ligge med en jente han ikke er 
forelsket i lenger? Ja, hva er det med hele akten når den er 
ribbet for forelskelsen og galskapen og når den nesten øves 
med uvilje?» Kjærligheten har i det hele tatt umulige kår. 

Systemet setter også kjønnene opp mot hverandre. Kvinnens 
mor sier det er politikken som driver dem i sultedøden. Hun 
prøver altså å være apolitisk. Men det apolitiske er politisk. 
Mens faren er positiv til venstreorienterte strømninger, er 
moren, i likhet med søsteren, opptatt av at de skal ha penger 
der og da. Temaet streik fører dermed til konflikter også 
innad i familien, gjensidig respekt er umulig på grunn av de 
økonomiske forholdene. Den politiske og alkoholiserte 
organisten Morck bevisstgjør: «jo fattigere massen er, desto 
billigere får en arbeidskraften». Men han er en enslig sjel,  
og kan ikke utføre under alene. 

Likevel blir han hennes nærmeste. Etter den ene aborten 
søker hun tilflukt i et skur. Så begraver hun det som skulle 
blitt et barn i en grav der bare fornavnet på den som 
opprinnelig lå der kan skimtes. Det er Marie. 

Slik fortsetter livets hellige syklus, Guds mor og horens barn, 
i stallen vs. i redskapshuset. Som i scenen der hun var en sol, 
er det vanskelig ikke å tenke på Maria. Maria med glorien. 
Maria som også ofte har en blå kappe, eller noe rødt, det 
kvinnen har på jernbanestasjonen i bokens innledning, 
Maria har det for å knytte himmelen og jorden, ideal og 
virkelighet sammen. Alt begraves.

Nedreaas har kommet med krasse irettesettelser til den 
entydig gjørende lesemåten som sier at boken er et innlegg 
for kvinnens rett til selvbestemt abort. For selv om boken har 
blitt brukt i abortkamp og kvinnesak er det ikke et proabort
syn som forfektes i den. I gjentatte intervju nyanserer hun 
skismaene. 

I et intervju med Vinduet sier Nedreaas at hun i boken ikke tar 
stilling. Den «kan brukes av begge parter», men hun presiserer 
at den «også er en bok om barnets rett til å bli født». Etter at 
70tallet hadde gått og lagt seg uttaler Nedreaas i et intervju i 
tidsskriftet Sirene (1980) at boken var «et kampskrift for den 
ugifte mors rett til å føde sitt barn», og selv om hun på begge 
disse tidspunktene er for selv bestemt abort, understreker hun 
at det å utføre en abort, uansett i hvilken form, er naturstridig 
og ikke må fremstilles som et gode. Som i boken kaller hun det 
et mareritt (i boken kalles det også udåd, pogrom, korsfestelse 
(også av mødrene) og kreftsymptom) og mener et begrep som 
fri abort er absurd. «For finnes det noe mindre fritt enn en 
abortsituasjon?» 

Ved å lese Av måneskinn i dag kan vi lettere se forbi det 
snevert politiske som så ofte hemmer. For det må sies at selv 
politisk korrekte kommentatorer i en misforstått kvinnesaks 
navn gjør det jeg mener er kvinnediskriminerende lesinger. 
Det er for eksempel ikke få som har begått det eklatante 
overtramp å skrive at hovedpersonen blir forført av 
Johannes. Lite kunne vært mer feil, det er hun som er den 

PRISBELØNNET BERGENSFORFATTER: Torborg Nedreaas (1906-
1987) er kanskje mest kjent for romanen Av måneskinn gror det 
ingenting og den prisbelønte trilogien om Herdis, ved siden av sin 
store produksjon av noveller og radiokåserier. (Foto: Aschehoug forlag)
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aktive fra a til å. Fra det øyeblikk hun tar brillene hans og 
gjemmer dem på brystet, er de begge på kroken. 

Det er også for enkelt å si kort og godt at han utnytter henne, 
slik flere gjør. Han er også fanget i dynamikken, av sin tid og 
sitt samfunn. De som tar slike kvasifeministiske snarveier 
gjør, slik Åsa Linderborg og andre har kritisert deler av 
metoobevegelsen for å gjøre, kvinner til mer av et svakt og 
passivt offer enn de er.

I intervjuene kommer også Nedreaas’ problematiske forhold 
til kvinnebevegelsen frem. Et ord som kvinnelitteratur finner 
hun intetsigende. Pornodebatten interesserer henne ikke, 
hun tar avstand fra kvinneåret, reagerer mot «dette under
trykkelsesbegrepet» og mener det er poengløst å arbeide for 
å få flere kvinner inn i politikken.

Det sier seg selv at dette er punkt der hun er aktuell i dag.  
I motsetning til den litterære 1970tallsfeminismen, der 
graviditet ofte var den totale katastrofe og ble beskrevet med 
usikkerhet, redsel og fortvilelse, gir den biologiske bestemt
heten hos Nedreaas kvinnen en følelse av å være opphøyd og 
sterk. Om hun var feminist eller ikke skal jeg ikke mene for 
sterkt om. Men om hun var det, var hun i alle fall ikke 
likhets feminist. Vi har i stor grad begravd stoltheten over den 
biologiske kvinneligheten. Men det er denne Nedreaas feirer 
i Av måneskinn. Slik kan hun være et – viktig, mener jeg – 
korrektiv til en familiepolikk som – paradoksalt nok? – 
venstresiden har vært den største forkjemperen for. 

Morserfaringen er kanskje ikke progressiv, men den er 
universell. Kjønnet knytter oss sammen over det sosiale, over 
det nasjonale. Sier ikke bare jeg, sier Nedreaas, for eksempel 
når kvinnen i «Stoppested» drømmer at hun bærer et 
spedbarn inntil seg og hører «den lille musikken av tilfreds 
pludring som kan bre en søt varme gjennom huden på alle 
kvinner i verden», og «spedbarnslatteren som kan skinne 
med den dypeste glans i hjertet til enhver kvinne på jorden». 

Og sier Anna Akhmatova, den russiske lyrikeren som også 
mistet, når hun i sitt Requiem skriver hvordan Johannes står 
stiv som stein ved den døde Jesus, mens Magdalena gråter.  
I Halldis Moren Vesaas’ gjendikting: «Men mor hans, Maria, 
stum og fjern – på henne torde ingen sjå». Og sier Käthe 
Kollwitz i sin gripende pasifisme. Sier alle kvinner som har 
mistet, det er først da man skjønner hva man har hatt.

Er hun da en heteronormativ bakstrever som skildrer en 
tradisjonell kvinnefølsomhet? Ikke nødvendigvis. Både i 
«Bak skapet står øksen» og «Tre nye dødsdommer i går»  
er det fedre som lider tapene.

Mannskroppen kan brukes som angrepsvåpen i krig, kvinne
kroppen ikke. Den kan derimot være slagmark, i politikken 
for avgjørelser som ofte blir tatt av mannskropper, om til
stander andre mannskropper har vært opphav til. 

Få venstreradikale forsvarer biologien i dag. Jeg savner 
stemmer for eksempel når det er snakk om fosterdiagnostikk 
og tvillingabort. Det personlige er det politiske, var et av 
70tallsfeminismens slagord. Det biologiske er det i høyeste 
grad også.

Grethe Fatima Syéd holder foredrag om Torborg Nedreaas 
på formiddagstreffet i Biskopshavn kirke torsdag 12. 
september kl. 13.00. 

LETTLEST SOMMERLEKTYRE: Grethe Fatima Syéds bok om 
Torborg Nedreaas er den femte i Solum Bokvennens «En sommer 
med»-serie, der forlaget siden 2015 har presentert oversettelser fra 
fransk av bøker om Victor Hugo, Charles Baudelaire, Marcel Proust 
og Michel de Montaigne. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

Fakta

Torborg Nedreaas (1906-1987)
• Torborg Nedreaas (1906-1987) levde sine første barneår i 

Bergen, men etter at foreldrene ble skilt, bodde hun noen år 
delvis i København sammen med moren og stefaren.

• Hun giftet seg med med Nic. Kieding i 1930. De bodde i et villa-
strøk i Fana, og fikk to sønner. Ekteskapet var stormfullt, og ble 
oppløst i 1938. 

• Under krigen flyttet Nedreaas til Stord med sønnene og sin halvt 
jødiske mor for å unngå tysk forfølgelse, og forsørget familien 
blant annet med å skrive ukebladnoveller.

• Novellesamlingen Bak skapet står øksen (1945) regnes som 
hennes litterære debut. 

• På Stord traff hun Aksel Bull Njå. De giftet seg 1947 og bosatte 
seg på Nesodden ved Oslo. Samme år kom romanen Av 
måneskinn gror det ingenting (1947).

• Hennes trilogi om Herdis – Trylleglasset (noveller, 1950), Musikk 
fra en blå brønn (roman, 1960) og Ved neste nymåne (roman, 
1971) – regnes blant våre fremste realistiske klassikere.

Kilde: Artikkel skrevet av Irene Iversen i Norsk biografisk leksikon 
(nbl.snl.no/Torborg_Nedreaas)

Grethe Fatima Syéd
• Grethe Fatima Syéd (f. 1968 i Ytre Sandviken) har tidligere gitt 

ut boken «Olav Duun. Kunsten, døden og kjærlighetens dikter» 
(Vidarforlaget, 2015).

• Hun bor i Biskopshavn, og er initiativtaker til og styreleder i 
Torborg Nedreaas-selskapet (torborgnedreaas.no).

• Driver samtale- og foredragsserien Prosalong på Litteraturhuset 
i Bergen i regi av Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening.

• Står bak Solum Bokvennens satsing på ti nye utgaver av Olav 
Duuns bøker (2018–2020). 

• Aktuell med En sommer med Nedreaas (Solum Bokvennen 
2019). 
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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

129 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

v/ Johannes R. Blom

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

55 18 90 00 Døgnvakt

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

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

ditt nydelige festbord!

Fjøsangerveien 207
55 31 80 01

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

Løiten Lys Bergen

www.loiten-lys-bergen.no

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

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

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

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

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

 

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

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

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.

www.lovaasnaturstein.no

GRAVMINNER
 

BERGEN  
GRAVFERDSHJELP 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

 

 

FANA & FYLLINGSDALEN  

 
BEGRAVELSESBYRÅ 

 VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER 
FOR SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 13 40 04 

FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Gode gaver!
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Kirken driver besøkstjeneste mye på samme måte som Røde 
Kors og Frivillighetssentralene. De frivillige besøkerne er helt 
vanlige mennesker, som liker å lytte og være sammen med 
andre, og går på besøk til mennesker som av ulike grunner 
ikke har så lett for å komme i kontakt med andre, og kjenner 
på ensomhet. 

Vi har nå flere mennesker som venter på å få besøk, og vi 
trenger flere frivillige som kan gå på besøk til disse. Sigrun 
Smørås Espelid og May Utle fra Åsane menighet har vært 
besøkere i en årrekke, og forteller at det å gjøre noe for andre 
kjennes godt. 

Begge har besøkt mange i de årene de har vært med, og alle 
har vært forskjellige. Noen har ønsket å gå en tur hver gang, 
andre har ønsket å få besøk i hjemmet eller følge til lege og 
lignende. Begge sier at det med at kjemien stemmer betyr en 
del for hvordan det oppleves å være besøker. 

– En blir som regel godt kjent med, kommer «tett på» de 
menneskene en går på besøk til, og en må være forberedt  
på å ta imot det den andre ønsker å dele, sier May. 

– Det er mange som er veldig ensomme, og det ser vi ikke før 
vi møter noen som våger å fortelle oss det. Jeg har lært veldig 
mye og på mange måter fått et annerledes perspektiv på livet 

etter møtene jeg har hatt 
med mennesker i besøks
tjenesten. Jeg ser at jeg 
gjennom livet har vært 
heldig med å ha gode venner 
og familie rundt meg. Jeg 
har hatt et godt fellesskap  
å være i. Det er ingen selv
følge. 

– Det å ha noen å dele 
hverdagens tanker og 
bekymringer med er ingen 
selvfølge, legger Sigrun til.
– Jeg har også opplevd at 
det for noen er viktig å ha 
noen å dele sin tro med. 
«Har du et ord til meg i 
dag» var det en som spurte 
om, og så ville hun at jeg 
skulle lese litt fra Bibelen, 
eller fra en andaktsbok. 

Kirkens besøkstjeneste 
organiseres litt forskjellig fra 

menig het til menighet, men i hovedtrekk følger en samme 
«mal» og har samme retningslinjer. I Åsane menighet har vi et 
besøkslederteam som organiserer og administrerer tjenesten. 
Det består av undertegnede og to frivillige medarbeidere; 
Turid Hellesøy Severinsen og Aase Ramtoft Stray. 

Noen fra besøkslederteamet gjør alltid et førstegangsbesøk 
hos dem som ønsker besøk. Etterpå prøver vi å koble ved
kommende med en besøksvenn der vi tror kjemien vil 
stemme. Noen fra teamet er med på første besøk, og følger 
siden opp med å tilby samtaler med den enkelte besøksvenn. 
Vi har også samlinger med ulike tema et par ganger i året.

Når noen ønsker å begynne som besøker hos oss har vi alltid 
en samtale med vedkommende om erfaringer og interesser 
og om retningslinjene vi har. Vi krever blant annet politi
attest og signering på avtale om taushetsplikt. Haraldsplass 
diakonale sykehus har i mange år tilbudt kurs for frivillige 
besøkere, og dette oppfordrer og tilbyr vi alle våre besøkere 
til å delta på.

Dersom du ønsker å bli besøksvenn, kan du ta kontakt  
med ditt lokale menighetskontor, diakon eller frivillighets
koordinator. Kontaktinformasjon finner du på annet sted  
i bladet.

Kirkens besøkstjeneste trenger flere besøkere

Visste du at flere av prostiets menigheter driver besøkstjeneste?  
Både Eidsvåg, Salhus, Åsane og Bruvik på Osterøy har dette tilbudet. 

TEKST: RITA ELDHOLM, SOKNEDIAKON I ÅSANE MENIGHET

BLI BESØKSVENN: – Ved å være besøker kan en få oppleve å gjøre en stor forskjell i et annet 
menneskes liv. En trenger ikke gjøre noe annet enn å være seg selv, lytte og vise at en bryr seg,  
sier May Utle (til venstre) og Sigrun Smørås Espelid (til høyre), som gjerne oppfordrer andre til å bli  
med i besøkstjenesten. I midten: Rita Eldholm. (Foto: Tor D Hanson)
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Årets kirkevalg er spennende. Det ene er at Den norske kirke står foran store endringer i løpet 
av de kommende årene. Det andre som gjør valget spennende er at det er tre ulike lister til 
bispedømmerådsvalget denne gangen. Disse handler om kirkepolitikk.

Veivalg for kirken

Kirkevalget er på samme tid som kommune og fylkestings
valget. Slik har det vært siden 2009. Stortinget har vært opptatt 
av at kirken skulle bli mer demokratisk. Det har den også blitt. 

Valgdeltakelsen har økt fra et par prosent til mellom 10 og 20 
prosent. I noen menighetsråd har den også vært over 20 
prosent. Stemmerett har alle som fyller 15 år i 2019, og som 
har fått valgkort. Dette skal være sendt alle medlemmer med 
stemmerett.

Nei til likekjønnet vielse
Du har sikkert sett dem. Listene! Det sittende bispedømme
rådet har satt ned en nominasjonskomité som har laget én 
liste. Denne listen er resultatet av innspill fra alle menighets
råd i bispedømmet. Det er lagt vekt på at listen skal represen
tere bredden i hva kandidatene mener om kirkepolitiske 
spørsmål. I tillegg legges det ut to andre lister:

Den ene av disse er Bønnelisten. De som står på denne har et 
sterkt ønske om at Den norske kirke skal være en bibeltro 
kirke. Jo Hedberg, som er interimstyreleder for listen, uttaler 
til Vårt Land (2. august 2019) at Bønnelisten er klokkeklar på 
at ekteskapet er en ordning kun for mann og kvinne. 

Av programmet ser vi at de vil arbeide for å desentralisere 
kirken enda mer, der bestemmelsesretten skal være i lokal
menigheten, og man vil styrke trosopplæringen. De er også 
opptatt av økt bemanning og at lokalmenigheten skal være 
arbeidsgiver for prestene og andre tilsatte. 
De som ønsker å stemme på kun teologisk konservative 
kandidater ved høstens kirkevalg, får mulighet til det i åtte av 
elleve bispedømmer. 
– Vi hadde klart flere om det ikke var krav om en «ungdoms
kvote», forteller initiativtakeren til «Bønnelista», Jo Hedberg 
til avisen Norge i Dag.

Ja til en bred folkekirke
Den andre listen er fra Åpen folkekirke. De jobbet aktivt for  
å få sine medlemmer valgt ved kirkevalget i 2015. Dette 
lyktes de med, og er nok mye av grunnen til at Den norske 
kirke i dag har åpnet for å vie likekjønnede. 
Gard R. SandakerNielsen sier i et intervju med Vårt Land  
(1. august 2019) at du må stemme på listen til Åpen kirke
gruppe om du vil ha en mer effektiv og demokratisk kirke  
og vil at prestene fortsatt skal kunne vie likekjønnede. 
Han ønsker at kirken skal være en bred folkekirke for alle 
som ønsker å være med, både for dem som ofte er i kirken  
og dem som bruker den sjeldnere. 
Som folkekirke er kirken der for alle gjennom livet; fødsel og 
dåp, død og gravferd, oppvekst, trosopplæring og konfirma
sjon, giftemål og familie, helg og høytid, kriser og ulykker. 
Som folkekirke har Den norske kirke et særlig samfunns
ansvar og bidrar aktivt i både den lokale og nasjonale 
offentligheten.

Ditt lokale kirkevalg
I Åsane prosti er det er det 11 menigheter/sokn. Alle har en 
liste over kandidater som er villig til å gjøre en stor innsats 
lokalt. Her er det mer praktiske oppgaver som skal løses. Det 
er her folkekirken skal vise seg som en åpen og inkluderende 
kirke, der alle føler seg velkommen. 
Du kjenner sikkert noen av dem som står på den lokale listen. 
Vil du gi noen en ekstra stemme? Du kan gi inntil tre kandi
dater på listen en ekstra stemme, om du vil. Bruk stemme
retten din!
Alle får brev med valgkort og opplysninger om stemme
lokalet og åpningstider. Også for når og hvor du kan for
hånds stemme. Bruk stemmeretten og si klart i fra hvilken 
retning du vil at Den norske kirke skal ta. 

Les om de enkelte kandidatene på  
kirken.no/nnNO/bispedommer/bjorgvinbispedome

TEKST: EDVIN BRATLI

BRUK STEMMERETTEN: I årets kirkevalg kan du si klart ifra 
hvilken retning du vil at Den norske kirke skal ta. Kirkevalget finner 
sted samtidig med kommunevalget, og med mulighet for forhånds-
stemming fra 10. august. (Arkivfoto: Kirken.no)

Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
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På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som stiller til valg.
Mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/bjorgvin eller på www.kirkevalget.no.
Informasjon om hva kandidatene og listene står for og mener om ulike saker, presenterer
de selv på egne nettsider.

Du er med på å bestemme hvem som skal sitte i Bjørgvin
bispedømmeråd og Kirkemøtet, Den norske kirken
sitt «storting» i perioden 2019 – 2023.
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I Bjørgvin bispedømme er det tre lister ved bispedømmeråds-
valget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirke. Listene er presentert alfabetisk. Kandidatene på
hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjons-
komiteens liste
Det er en nominasjonskomité som har
satt opp listen. Nominasjonskomiteen er
valgt av representanter fra menighets-
rådene, med ett medlem fra hvert prosti. 

Listen er utarbeidet på bakgrunn av for-
slag fra menighetsråd, ungdomsrådet i
bispedømmet og forslag fra med-
lemmene i nominasjonskomiteen. 

Det er videre lagt vekt på at en skal 
representere en bredde i hva kan-
didatene mener i aktuelle kirkelige
spørsmål. 

Listen representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Sammen vil vi
arbeide til det beste for den lokale
kirken. 

Den enkelte kandidat presenterer seg
selv på nominasjonslisten.no

Stein Oltedal
f. 1952, pensjonert 
prest, Naustdal.

1

Solaug Anita
Apelthun Sæle
f. 1951, økonomisjef, 
Fjell.2

John Eivind 
Warvik
f. 1994, pioner/tømrer,
Ortnevik.3

Anne Kristine 
Torvik Christiansen
f. 1954, vernepleier, 
Fjell.4

Øyvind Skartveit
f. 1992, student, 
Tysnes.

5

Magdalena 
Steinhovden
f. 1947, pensjonert 
sykepleier, Naustdal.6

Stig Bruun
f. 1968, økonom, 
Rådal.

7

Jan Frank Leirkar
Christiansen
f. 1952, pensjonert 
vernepleier, Fjell.8

Anna Helena 
Bruun
f. 1974, regnskapsfører,
Rådal.9

Andreas Skjelde
f. 1993, student, 
Slettebakken.

10

Turid Fjose
f. 1969, overlege, 
Voss.

2

Per Hilleren
f. 1959, bonde, 
Stedje.

3

Vemund Atle 
Øiestad
f. 1948, pensjonist, 
Nordsida i Nordfjord.1

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre de bibelske
verdiene Den norske kirke ble tuftet 
på som følge av den Lutherske refor-
masjonen. Kirken må ledes av Guds
Ord og Ånd, og alle avgjørelser sam-
svare med Bibelen.

Vi ønsker optimalt selvstyre lokalt, 
der råd og medlemmer får bibel-
forankret trosopplæring og kursing i
menighetsbygging, i å leve som Jesu
etterfølgere og spre evangeliet.

Kirken skal oppmuntre alle i menig-
heten til å tjene Herren etter den
enkeltes gaver og forutsetninger.

Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer
som har Jesus som Herre, og som
søker Gud og Hans vilje gjennom 
bønn og tilbedelse.

Se kandidatene på 
www.bonnelista.no
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Mali Smemo 
Hjemdal
f. 1973, rådgiver, 
Etne.4
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Åpen folkekirke
Vi som står på listen til Åpen folkekirke vil
at Den norske Kirke skal videreutvikles
som en åpen og demokratisk kirke som
frimodig forkynner det glade evangelium
om Jesus. 

Videre vil vi arbeide for en kirke som er
åpen for alle, som fremmer menneske-
verdet og som motarbeider dis-
kriminering. 

Se ellers www.apenfolkekirke.org for 
fullstendig valgprogram.

Daniel Kydland
f. 1997, student, 
Knarvik.

6

Madli Kvamme
Hannisdal 
f. 1950, pensjonist, 
Osterøy.7

Leif Steinar Alfsvåg
f. 1959, fagseksjons-
leder, Stord.

8

Harald Berge 
Breistein
f. 1956, daglig leder,
Åsane.9

Arve Kjell Uthaug
f. 1967, 
administrasjonssjef, 
Frekhaug.10

Karl Johan 
Kirkebø
f. 1950, pensjonist, 
Bergen.1

Nora Sætre 
Baartvedt
f. 1994, teologi-
student, Voss.2

Runar Larsen
f. 1997, student, 
Sveio.

3

Line Berggreen 
Jacobsen
f. 1986, rådgiver, 
Bergen.4

Oddny Irene 
Miljeteig
f. 1954, komité-
leder, Bergen.5

Eiel Holten
f. 1968, seniorråd-
giver, Bergen. 

6

Åse Kongsvik
f. 1962, rettleiar,
Leikanger.

7

Erik Torp Nilssen
f. 1947, pensjonist, 
Førde.

8

Torill Jørgensen 
Frøise
f. 1972, gruppesekretær,
Askøy.8

Kristian Slettebø
f. 1989, revisor, 
Bergen.

11

Liv Oddlaug 
Skaaheim
f. 1948, pensjonist, 
Førde.12

Ingrid Grimstad
f. 2000, student, 
Stord.

13

Håkon Glatved-
Prahl
f. 1956, journalist,
Alversund.9

Marit Melvær 
Berge
f. 1952, pensjonist, 
Florø.10

Christian Emil 
Haugen
f. 1990, student, 
Bergen.11

Therese Nesse
Mokkelbost 
f. 1973, administrasjons-
konsulent, Bergen.12

Ann Elisabeth 
Tveit
f. 1972, lærer, 
Bergen.13
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Gerhard August
Hansen
f. 1951, pensjonist, 
Os.5
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Hva gjør kirkemøtet?

bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
 

Hva gjør bispedømmerådet?

 

ar beidet i de mange menighetene i bispe

Hva gjør soknerådet?

 
 

Ø     
 

Hvem kan stemme?

 

Når og hvor er det valg?

Hvem kan du stemme på?

Godt å vite om valget

www.kirkevalget.no
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I alle valglokaler skal det være  
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Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene

 
så ingen kan se hva du  Legg stemmesedlene  5

I avlukket Hos valgfunksjonæren
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Boktipset

Apologetikk er en spesiell retning innen teologien. Det dreier 
seg om forsvar av troen. 
Apostelen Peter, den kristne kirkes første leder, for mante de 
troende om alltid å være klare til forsvar når noen krevde 
dem til regnskap for det håp de eide. 

Det er nærliggende å tenke at dette håpet først og fremst var 
knyttet til troen på de dødes oppstandelse og det evige liv. 
Men det krevdes også forsvar når noen ville forkvakle og 
forfalske andre sider av trosgrunnlaget for kristendommen, 
eller beskylde de kristne for å være dårlige mennesker. 

På 100tallet etter vår tidsregning var det mange apologeter 
som sto fram for å forsvare kristendommen, særlig overfor 
myndighetene, men også overfor såkalte heretikere som 
spredde vranglære ved å endre fokuset i troen fra det sentrale 
gitt av Kristus og hans apostler. 

En av de mest kjente apologetene het Tertullian. I år 197 
skrev han et forsvarsskrift bestående av 50 kapitler der han 
tilbakeviste angrepene på de kristne og deres tro, og forklarte 
hva kristen tro egentlig består i (utgitt på norsk i 2012 av 
Luther Forlag i serien «Vitnesbyrd fra kirkefedrene»).

Et av Tertullians utsagn handler om de kristnes syn på 
fellesskapet og ekteskapet: «Vi er altså forenet i sjel og sinn, 
og vi har ingen betenkeligheter med å ha våre eiendeler 
felles. Vi har alt felles, unntatt våre koner. På det eneste 
området der alle deler med hverandre, gjør vi det ikke». 

I nyere tid blir den britiske litteraturprofessoren C.S. Lewis, 
som blant annet har skrevet de kjente Narniabøkene, regnet 
som en betydningsfull apologet. Blant hans mest kjente 
apologetiske bøker, oversatt til norsk de senere årene, finner 
vi «Se det i øynene», «Lidelsens problem», «Djevelen dypper 
pennen» og «Mirakler: en innledende studie». Sistnevnte 
vurderes av mange som hans teologiske hovedverk.

Her i Norden har den svenske teologen Stefan Gustavsson de 
senere årene skrevet flere interessante bøker som dreier seg 
om trosforsvar. Gustavsson regnes som en av Nordens 
ledende apologeter. Han er førstelektor ved NLA Mediehøg
skolen ved Gimlekollen i Kristiansand, og direktør for den 
svenske apologetiske foreningen Apologia. Han har også 
tidligere vært generalsekretær for Svenska Evangeliska 
Alliansen. 

I 2014 og 2015 ble Gustavssons tobindsverk «Skeptikerens 
Guide til Jesus» utgitt på norsk. I Bind 1 leser vi «Om 
evangelienes troverdighet», mens vi i Bind 2 overbevises 
«Om Jesu identitet og oppstandelse». Disse bøkene er 
skrevet for alminnelige mennesker, og det kreves ikke noen 
teologisk forkunnskap for å få stort utbytte av dem. Tvert 
imot, som tittelen indikerer, er de skrevet for alle som sitter 
med uavklarte spørsmål når det gjelder kristen tro.

I «Skeptikerens guide til Jesus, del 1» tas vi med på en reise 
gjennom historien på jakt etter hva vi egentlig kan vite om 
Jesus, hvilke kilder vi har tilgjengelig, og hvordan vi kan 
vurdere deres troverdighet. Det handler mye om hvor 
informasjonen om Jesus kommer fra, og om hvor pålitelige 
evangeliene er som historiske kilder sammenlignet med 
annen samtidig litteratur. 

I «Skeptikerens guide til Jesus, del 2» fortsetter reisen. Nå 
for å få svar på hva vi egentlig kan vite om Jesus. Hvis Jesus 
og de første kristne hadde rett i sine påstander, er Jesus ikke 
bare kristendommens, men hele menneskehetens hoved
person. Ingen ting kan derfor være viktigere enn å undersøke 
spørsmålene om Jesu identitet og oppstandelse.

Hvis Jesus og de første kristne hadde rett i sine 
påstander, er Jesus ikke bare kristendommens,  
men hele menneskehetens hovedperson.

TEKST: TOR D HANSON

Hvem var Jesus?
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Norges KFUK-KFUM har gjennom mange tiår arrangert Ten Sing-seminar i en uke 
av sommerferien. I år deltok tre unge jenter fra Sanctus Ten Sing i Åsane.

TEKST OG FOTO: KRISTIN UTLE

Sommerferie med korsang

Denne sommerens Ten Singseminar fant sted på Sunnmøre 
Folkehøgskole i Ulsteinvik. Her fikk deltakere fra Ten Sing
grupper fra hele landet opplevelser, kurs og påfyll til Ten 
Singarbeidet i den lokale menigheten. 

Embla Løkkevik fra Arna, Agnetha Evanger fra Osterøy og 
Tuva Utle Svartveit fra Åsane, som alle er med i Sanctus Ten 
Sing i Åsane, ble denne sommeren med på årets seminar. 
Hjemme igjen kan de blant annet fortelle at de på avslutnings
konserten lørdag 3. august hadde gjennomført et solid show 
med band, kor og solister, dans og små dramastykker. 

GIKK DIRIGENTKURS
Embla fikk mulighet til å dirigere det store felleskoret, noe 
hun gjorde med stor energi og musikalitet.

– Det var helt fantastisk! Det ga meg et innblikk i hvordan 

det er å dirigere et kor. Det var flott å se hvordan alle sam
arbeidet om å gjøre det så bra som mulig, forteller hun. 

Seminardagene var satt sammen av blant annet ulike kurs 
som deltakerne fulgte gjennom uken, kveldsprogram, fokus
timer og fysisk aktivitet. Alle de tre jentene fra Sanctus gikk 
på dirigentkurs. 
– Lederne på dirigentseminaret var så flinke å lære fra seg. 
Jeg kunne ingenting fra før, men jeg lærte veldig mye om 
noter og hvordan vi kan være ledere for ungdommer på vår 
egen alder, og samtidig være venner med dem, sier Agnetha. 

HVORDAN FORSTÅ BIBELEN
Deltakerne kunne også velge seg kortere seminarer i løpet av 
uken. Embla valgte et seminar om hvordan forstå Bibelen.

– Det er mye i Bibelen som ikke gir så mye mening, men 

FIKK DIRIGERE FELLESKORET: – Alle de små og store 
øyeblikkene og alt vi har opplevd sammen skapte en fantastisk 
uke. Men den største opplevelsen var å få synge i og dirigere 
det store koret på over 130 mennesker, sier Embla Løkkevik.
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dette kurset ga meg et nytt innblikk i hvordan vi kan forstå 
Bibelen, sier hun.

– Et annet kurs handlet om hva vi kan gjøre når de voksne 
ikke gjør det sånn som vi ungdommer synes er riktig. Da 
lærte vi om at vi har stemmerett i Kirken fra vi er 15 år og 
hvordan vi kan delta i demokratiet.

Gjennom uken var det også fokustimer som lærte deltakerne 
om KFUKKFUM sine verdier og arbeidsformer. Trekanten  
i KFUKKFUMs logo symboliserer ÅndSjelKropp som en 
beskrivelse av at vi er hele mennesker som trenger åndelig 
tilhørighet, og å bruke og utvikle alle sider av oss selv i felles
skap med andre. 

Mottoet «vær deg selv, stå opp for andre» ble også arbeidet 
med, og Embla forteller at akkurat dét oppleves veldig sterkt 
både i Sanctus og på Ten Singseminar.

– Det som er fint med Ten Sing er at du kan være deg selv og 
være åpen om den du er. Det er ingen som dømmer deg 
uansett hvem du er eller hva du gjør. Alle er veldig støttende, 
sier hun.

MINNER FOR LIVET
En uke spekket med program og fellesskap går fort, og 
jentene har fått mange nye venner. 
– Det var veldig koselig, men trist når vi skulle reise. Da fikk 
vi klemmer fra mange av de nye vennene våre, sier Agnetha. 
– Det er ikke så lett å beskrive det for dem som ikke har vært 
der og opplevd det, legger Tuva til.

Jentene skryter av de over 40 lederne som var med dem 
gjennom uken. De viste at man ikke trenger å være perfekte, 
det var plass for alle og alle fikk sjansen til å prøve på nytt om 
de gjorde noen feil. 

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og 
Stjernen Åpen barnehages Facebook-side «Stjernen 
Åpen barnehage». Her finner du info om hva som skjer i 
tiden som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer 
Kate Bølstad: 55 36 22 62 / 917 24 471.  
Hjertelig velkommen! 

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

‣ Løvegjengen (4-åringer) 
‣ Førskolegruppe 
‣ Formingsaktiviteter 

‣ Åpne familiedager 
‣ Internasjonal dag 
‣ Babymassasjekurs 

‣ Leker og materiell 
‣ Lekerom og gymrom 
‣ Snekkerbod

Aktiviteter for de større

‣ Felles samlingsstund 
‣ Karneval og julefest 
‣ Turdager/utflukter 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

NYE UTFORDRINGER VENTER: Planen er nå at (fra 
venstre) Embla Løkkevik, Tuva Utle Svartveit og Agnetha 
Evanger skal dele på å dirigere Sanctus det neste året. 
De gleder seg til å ta med seg det de har lært og 
opplevd på Ten Sing seminaret inn i et nytt Sanctus-år.
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Midt mellom Oslo og Bergen finner du den vesle Hallingdals
bygden Sudndale. Her, ved foten av Hallingskarvet, ligger 
Hermon Høyfjellssenter med 120 sengeplasser i et kristent 
og alkoholfritt miljø – og med navn hentet fra Salmenes bok: 
«Det er som dugg fra Hermon, når den faller på Sions fjell. 
For der gir Herren velsignelse, liv til evig tid»  
(Sal. 133, vers 3).

DIREKTEBUSS FRA BERGEN
At det var en perle, det visste vi fra før. Det hadde Edel 
Carlsen snakket om i et år, men at det var så vakkert og bød 
på så aldeles god mat, det visste vi ikke. Familien Håtveit har 
gjort stedet om til et paradis både for store og små; badeland 
er det også. 

Vi var 12 stykker fra Åsane kirke som deltok på Gladsang
helg der i sommer, sammen med folk fra hele Norge. Været 
var strålende, og noen gikk tur etter frokost, mens andre dro 
på busstur. I fjellet. Blant annet besøkte vi et ysteri.

Hotellet hadde dyktige profesjonelle musikere, så vi sang 
både ettermiddag og kveld. Dessuten fikk gjestene være med 

i kor, øvelser etter middag og opptreden om kvelden med 
husorkesteret. Vi hadde ønskekonsert hver kveld, der det var 
mulig å få synge yndlingssalmen. Mange var de som fikk 
ønsket sitt oppfylt.

28. juni kom vi med buss til Hermon og 2. juli dro vi hjem. 
Noen ville være der lenger, men etter oss kom en gruppe 
barnefamilier. Det var tilrettelagt for både store og små.

 «Gledessprederen»bussen går direkte fra Terminus Hotell  
i Bergen, men den plukker også opp gjester utenfor Åsane 
Terminal eller i Arna. Håper mange flere blir med oss på tur 
neste år, for dette anbefales å få med seg.

GLADSANG I FJELLHEIMEN
Gladsangdager er et opplegg Hermon Høyfjellssenter 
begynte med for 19 år siden. Gjennom fire sommeruker legger 
de spesielt vekt på kristen sang og musikk – i omgivelser som 
kunne vært hentet trett ut fra The Sound of Music. Her er det 
muligheter for å delta dersom du synger eller spiller selv eller 
i en gruppe, og du kan gjerne ta med egne instrumenter. Det 
er plass for både amatører og profesjonelle.

Familien Håtveit har skapt Hermon Høyfjellssenter etter en visjon om å være et sted hvor himmel og jord 
møtes, og hvor mennesker gjennom vandring i naturen, vennskap og hvile kunne møte Gud.

TEKST: BIBBI INGEBRIGTSEN

Gladsang på Norges tak



Ideen er å fylle oppholdet med gledesskapende opplevelser, 
god mat, god prat, godt fellesskap og ikke minst gladsang. 
Repertoaret spenner fra skolesanger, klassisk musikk, via 
salmer og bedehussang til lovsang – gammelt og nytt i skjønn 
forening. Konserter, allsang og kveldssamlinger skaper glede 
og samhold.

Dagene begynner med frokost før sangstund kl. 10.00. Etter 
dette får du tid til å slappe av eller ta en spasertur på stille 
stier i dalen eller i fjellet. Ved 14tiden er det lunsj, og 
klokken 17.00 er det Syngmedosssamling. Etter middag er 
det kveldssamling. Sangen fortsetter utover kvelden, etter en 
liten pause. 

Mer informasjon:  
hermonh.no/program/glasangdager2019/

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. 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!

Tusenvis av barn i Norge opplever at det knyter seg i magen hver dag. 

Vil du hjelpe familier som sliter med 
alkohol- og rusproblemer?

Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)

Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr 100)

Det er ingen selvfølge at 
noen ordner bursdagsgave

EN PERLE I HØYFJELLET: At det var en perle, det visste vi fra før. 
Det hadde Edel Carlsen (til venstre) snakket om i et år, men at det 
var så vakkert og bød på så aldeles god mat, det visste vi ikke, 
skriver Bibbi Ingebrigtsen (til høyre). (Foto: Privat)

«THE HILLS ARE ALIVE WITH THE SOUND OF MUSIC»: 
Gjennom fire sommeruker hvert år legger Hermon 

Høyfjellssenter spesielt vekt på kristen sang og musikk  
– i omgivelser som kunne vært hentet rett ut fra The Sound 

of  Music. (Foto: Hermon Høyfjellssenter)
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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 • 28 ÅRS ERFARING

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

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

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

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

ASTRI VÅRDAL

www.janus.no

KULTURSENTER 

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

 
• Arv/gaver • Familie • Ektepakter • Samliv  
• Kontrakter • Kjøp/salg • Trafikk- og transportrett.

15 prosent rabatt til nye klienter fra Arna, Åsane  
og Osterøy! Hjemmebesøk mulig.

Sandviksbodene 1H-Slaktehuset, 5035 Bergen • Telefon: 920 41950
E-post: bernhard.hauge@agbergen.no • www.agbergen.no 

Fagerdalen 4, 5039 Bergen, Tlf 55 33 36 00
www.adja.no e-post: post@adja.no

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

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

VI TRENG  
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å  
utvikle deg? Kvart år svarar vi samla  

kring 200 000 samtaler via telefon  
og internett, likevel er det ein av  

tre som ikkje får svar.

Les meir og meld di interesse på  
kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.

En annonse i menighetsbladet når de fleste husstander  
i Osterøy, Biskopshavn og bydelene Åsane og Arna.  

 For annonsering - kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

M: 99550787
epost: thh@bkkfiber.no
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• Onsdag 11. september: Islam og kristendom, 
likheter og ulikheter ved Yvonne Margaretha 
Wang. Vi møter stadig flere muslimer i vårt samfunn, 
og vi kan lure på hva som er forskjellen på disse to 
religionene. Har vi også noe å lære av muslimene?

• Onsdag 2. oktober: Leirbålskveld. Dette blir en 
«bli bedre kjent-kveld». Vårt årlige yatzy-mesterskap 
blir avholdt, en quiz gir hjernetrim, mens allsang og 
kaffekos skaper den rette leirbålstemningen.

• Onsdag 13. november: Hvem var Elias Blix? ved 
Bjørg Eriksen. Elias Blix ble både biskop, salmedikter 
og statsråd, men tale i sin hjembygds kirke fikk han 
ikke. Hvem var denne personen som i dag er kjent for 
mange flotte salmer?

• Fredag 6. desember: Adventfest. Vi inviterer 
Askøy YMC til fest i Storsalen vår. Magne Utle blir 
kveldens festtaler, og det blir også musikk, god mat og 
tid til en hyggelig prat med våre naboer fra andre siden 
av fjorden.

Hvis du aldri har vært på 
samlingene våre: Vær ikke 
redd for å ta en tur innom, 
vi har et godt program og 
trivelig miljø! Klubben er 
knyttet til KFUK-KFUM, 
nasjonalt og internasjonalt 
(YMCA). Møtene er åpne 
for alle interesserte. De 
fleste møtene holdes i 
Biskopshavn kirke, 
Småsalen, og begynner kl. 19.30.  I tillegg til et foredrag 
blir det kaffekos og tid til en hyggelig prat. 

Vil du vite mer, så kan du kontakte styret: Solveig Skaar 
(55330088),  Astrid Johansson (48112362), Bjørn 
Nygaard (9386.8040) eller Nils Agnar Eldholm 
(9283.7577).

Biskopshavn YMCs høstprogram

Blir du 4 eller 6 år i 2019?
Da er du spesielt invitert til familiegudstjeneste i 
Biskopshavn kirke søndag 29. september kl. 17! 

Biskopshavn Menighet har lang tradisjon for å dele ut 4- og 
6-årsbok. Nå er turen kommet til deg og familien din, og vi 
ønsker dere hjertelig velkommen til familiegudstjeneste søndag 
29. september kl. 17.00. Vi får besøk av klovnene Tipp og Topp!

Denne dagen feirer vi også høsttakkefest, barna i aspirantkoret 
vårt skal synge og alle inviteres på saft, kaffe og kaker etter 
gudstjenesten. Korskolen vil holde basar på kirkekaffen. For 
4-åringene blir det gudstjenesteverksted etter gudstjenesten. 
Vi håper å se deg i kirken!      

Påmelding skjer til trosopplærer Hilde Trovåg  
(innen 24. september) – på epost: ht262@kirken.no

Biskopshavn kirkes 
formiddagstreff

Program for høsten 2019: 
• 12. september: Grethe Fatima Syéd: Forfatter Torborg 

Nedreaas – engasjert livsnyter fra Møhlenpris. Se side 5-7.

• 26. september: Jan Spurkeland forteller om Ivar Medaas.

• 17. oktober: Rune Mjanger: Resepten på fysisk og psykisk 
god alderdom.

• 31. oktober: Linn Kristin Høisæther: Brannsikring i hjemmet.

• 14. november: Dag Sandnes kåserer: Fra St. Olavsvei til 
Betlehem.

• 28. november: Utlodning

• 5. desember: Advent med barnehagen

Treffene starter med formiddagsgudstjeneste kl. 11.30. 
Deretter følger god lunsj og kulturprogram i Storsalen. 
Velkommen!

Bli med på  
onsdags-trimmen

Onsdag 11. september starter «trimmen» opp igjen i Storsalen 
i Biskopshavn kirke. Trimopplegget holder et nivå der alle kan 
delta på sine egne premisser. Det er en glad og positiv gjeng 
som samles til disse treningsøktene hver onsdag. Bli med du 
også! Trimmen begynner kl. 10.30 – møt opp litt før!
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Kristi Himmelfartsdag på «Stallane»

REGNTUNG FRILUFTSGUDSTJENESTE: Kapellan 
Håkon Ø. Kinsarvik står helt til venstre, Jostein Buanes 
(som fortalte om Stallane) er nr. 4 fra venstre, mens 
dagens helt Kirsten Magerøy står som nr. 6 fra venstre 
(med grønn ryggsekk foran bena).

Men på flaten før siste oppstigning hørtes en intens breking. Og 
der løp en stor hvit søye med to svarte lam. Mammaen og det 
ene lammet på en side av gjerde – og tvillingen på den andre. 

Et bortkommet lam
Ikke begrep jeg hvordan de hadde fått det til. Men det må ha 
vært en stund siden; jeg syntes det lille ensomme lammet 
virket tynnere enn det andre. Alle breket fortvilet i kor, den 
lille ganske ynkelig. Den kunne jo bare se og ikke få tak i 
noen ting – mens den andre hadde tilgang til melken. 

Jeg konsentrerte meg om å få lammet ut til de andre. Prøvde 
å snakke til dem, prøvde å lokke med min mildeste røst. 
Fortet meg forsiktig så jeg ikke skulle skremme – men de 
begrep jo ikke at jeg sprang der med de beste hensikter. 

Klokken ventet ikke på meg denne dagen heller. Mitt 
påbegynte gjenforeningsprosjekt ble dermed utsatt til etter 
gudstjenesten.

Fikk kulturvernprisen
Vi var 12 som innfant oss i tunet på Stallane. Der var bare 
Vetlehuset åpent; nydelig skrubbet treverk og utrolig trivelig 
innredet. Foruten de absolutte nødvendigheter var der trinn 
til føttene, bilder på veggene, lampetter og lesestoff. Hadde 
det vært bare litt større, så kunne vi kanskje hatt 
gudstjenesten vår der.

Først orienterte Jostein Buanes om Stallane i nyere tid; om 
familien med to barn som bodde på gården til 1952. Etter 
forfall i 40 år tok en engasjert Bjørn Fossen bokstavelig talt 
saken i egne hender. 

Med kreativitet, kunnskap, uendelig tålmodighet og tusenvis 
av arbeidstimer restaurerte han Stallane i den grad at det i 
2006 innbragte ham Arna og Åsanes kulturvernpris.

Med tretroll som prekestol
Så kom virkelig regnet! Menigheten bakket skyndsomt inn 
under hovedhusets takskjegg. Kapellanen, som tappert 
hadde belaget seg på å forrette ansikt til ansikt med menig-
heten slik prester pleier, ble trukket inn til oss andre. 

Med vertstrollets treskalle som prekestol kunne vår kapellan 
i ly av takskjegget – som han nesten stanget opp i – både 
holde sin preken og unngå å bli dagens våteste prest. 
Prekenen var artig og fikk oss til å spisse ørene. Kapellanen 
var så avslappet og personlig at først trodde vi det var seg 
selv han snakket om. Men så begrep vi jo at det han sa passet 
perfekt på noen hver av oss. 

Det handlet nemlig om hvordan vi iler gjennom tilværelsen 
med en nærmest manisk ide om at vi må fylle alle øyeblikk 
med noe «nyttig» – og skulle der være noen minutter til 
overs, så presser vi inn ekstra gjøremål –og har «alibi» for 
den tiden også. Men er det så bra? 

Dagens helt
Assosiasjonene gikk til Marta og Maria. Skjønt sangen var 
spinkel – tross organistens tilstedeværelse – så var der ingen 
ting å si på stemningen. Kanskje opplevde vi litt felleskap på 
grunn av været. Det ble en fin stund. 

Men nede på første flaten sprang sauene fremdeles, og alle 
breket fortvilet. Slik kunne vi bare ikke gå fra dem. Kirsten 
Magerøy fra Eidsvåg trådte til, fant på mirakuløst vis en port 
i innhegningens sør-ende – og et lettet lam ilte ut! Familie-
gjenforeningen var et faktum. Hvilken lykke! Ikke bare for de 
tre på fire – men også for oss på to. Det hadde vært en 
strålende Kristi Himmelfartsdag! Og så lettet regnet.

Turen opp var fin. Det var som å gå gjennom en frodig salat – grønn i alle nyanser. Det er 
mange år siden jeg var der sist og landskapet hadde grodd til så jeg ikke kjente meg igjen. 

TEKST OG FOTO: THRUDE DEISZ



Synspunkt i margen

Sommersøndag og 
solskinnspreken

Den blideste prestestemme jeg noen gang har hørt 
snakket over Matt. 18, 12-18, og forkynte håp, 
overbærenhet og nåde – slik at vi gikk ut av kirken glad 
og lett og trygge i troen: vi var inkludert.

AV THRUDE DEISZ

Det er kjekt å gå i kirken. Jeg setter pris på ritualene – prekenen er 
dagens spenningsmoment – og barnedåpen og salmene slutter visst 
aldri å røre meg. 

Jeg kjenner meg igjen i foreldrene, som står der oppe i en ny 
situasjon – litt keitete og sjenerte, men mest stolte og høytidelige. 
Soknepresten vår – Tor Martin Koppang – er så god og beroligende 
på sin hjemmebane; jeg tror alle i kirken setter pris på det øyeblikket 
han «låner» dåpsbarnet – holder det opp, og presenterer det og 
synger «Kjære Gud jeg har det godt»- foran en smilende menighet.

Ikke desto mindre; det er inspirerende å få besøk av vikarer også. 
Spesielt kommer jeg til å huske 14. juli i sommer. Den blideste 
prestestemme jeg noen gang har hørt snakket over Matt. 18, 12-18, 
og forkynte håp, overbærenhet og nåde – slik at vi gikk ut av kirken 
glad og lett og trygge i troen: vi var inkludert. Presten heter Hanne 
Zimmermann-Ølberg.

Broren Jon Zimmermann var i Eidsvåg kirke søndagen etter. Han 
tok for seg Markus kapittel 3, vers 13-19, og hvor merkverdig det var 
av Gud å velge seg ut et sånt menneske som Saulus. Han snakket om 
lyset – og visshet uten å forstå – på en logisk og begripelig måte. 

Etterpå måtte jeg spørre om han og søsteren hadde gått i samme 
skole. Jon Zimmermann smilte lunt og svarte at de hadde samme 
far – og slik sett hadde gått «i samme skole». Faren deres er 
dessuten også prest!  

Offerliste
06.01: Normisjonens internasjonale arbeid ....................1599,25
13.01: Menighetsarbeidet .....................................................490,-
20.01: Misjonsprosjektet i Estland...................................1818,90
27.01: Menighetsarbeidet ................................................ 1124,36
03.02: Kirkens SOS .........................................................2112,99
10.02: Menighetsarbeidet ................................................1885,12
17.02: Bibelmisjonen i regi av Bibelskapet .....................1554,18
24.02: Menighetsarbeidet ...................................................1513,-
03.03: Bjørgvin KFUM/K .................................................1789,50
10.03: Misjonsprosjektet i Estland.................................10592,60
17.03: Menighetsarbeidet ................................................1109,15
24.03: Bridgebuilders i regi av Israelsmisjonen ..............2066,50
31.03: Menighetsarbeidet ................................................1639,12
07.04:   Kirkens SOS ............................................................1160,-

14.04: Menighetsarbeidet ................................................1073,25
18.04: Menighetsarbeidet ................................................1017,62
21.04: Stefanusalliansen .................................................2139,12
28.04: Menighetsarbeidet ................................................4763,88
05.05: Menighetsarbeidet  ..................................................1805,-
12.05: Misjonsprosjektet i Estland.................................21161,43
19.05: Menighetsarbeidet  ...............................................2697,87
26.05: Det norske Misjonsselskap ..................................2638,87
02.06: Menighetsarbeidet ................................................1419,37
09.06: Bjørgvin KFUM/K .................................................1738,61
16.06:  Kirkens SOS  ..........................................................981,12
30.06: Menighetsarbeidet ................................................1596,62
14.07: Menighetsarbeidet ...................................................1157,-

Vigsler :
18.05. Vegard Bugten Svendsen og Ina Bråthen
25.05. Lars Ringdal og Mari-Gunn Skomedal
29.06. Stig Vermdal Brundtland og Tzu-Ting Chiu

Døpte:
19.05. Knut Erik Toresen Djuvik            
19.05. Sondre Olafsson Harnes              
26.05. Sebastian Varden Riis            
02.06. Elias Trollebø Draugsvoll           
02.06. Karen Elea Schmidberger Jordal      
09.06. Levi Steen-Olsen Luedy               
16.06. Charlie Bastian Storøy Bergsvik       
28.07. Adrian Dahle Naalsund                
11.08. Lukas Andreassen Tyssebotn           
 

Døde:
01.05. Inger Rostrup Gundersen         
17.05. Preben Andersen        
22.05. Gunhild Teige          
27.05. Anders Johan Skarsten  
28.05. Nina Rønshof           
26.06. Anny Dorthea Berge     
01.07. Kjellaug Torvik Nilsen 
02.07. Tor Tyse               
06.07. Sven Torbjørn Christian Hertzberg      
08.07. Arne Bjørn Lovik       
09.07. Else Helen Askeland Kjøsnes
13.07. Egil Størkson          
14.07. Aud Irene Langhelle    
24.07. Olaf Aron Nepstad      
28.07. Hans Konrad Skarsvåg   

SLEKTERS GANG
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Vi møtes i kirken
1. september- 5. desember

IN
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Hvem • Hva • Hvor

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

Tirsdager: 
11.00-12.15  Babysang/babytreff 
Speidere starter opp når vi får ledere.

Onsdager:
10.30-11.30: Trim.  

14.30-15.15: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 1. trinn)

15.15-16.00: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 2. trinn)

17.00-18.00:  Biskopshavn jentekor (3.-5. trinn)

18.00-19.30:  Ungdomskor (6. trinn +) 

Torsdager:
14.30-15.30: Biskopshavn guttekor  

(fra 1. trinn og oppover)

2. hver torsdag:
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste og 

eldretreff
 Formiddagstreffene våren 2019:
 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 

25.04, 09.05, 23.05 (vårtur)

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

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

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

Kantor 
Tonje Eriksen 
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.

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

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

Redaksjonskomite: 
Thrude Deisz, Lise McKinnon.  
Nadine Larsen.
Epost: helgredaksjonen@gmail.com

Nettside Biskopshavn menighet: 
www.biskopshavnmenighet.no

Nettside Bergens Kirkelige Fellesråd: 
www.bkf.no

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

Helg nr. 5 kommer ut torsdag 14.  
november. Frist for levering av stoff lokalt 
er fredag 25. oktober. Redaksjonen blir 
avsluttet fredag 1. november.

Faste aktiviteter

01. sept. 12. søndag i treenighetstiden
Joh. 4, 27-30 og 39-43: «Vi har selv hørt ham»
4. Mos. 13, 17-27. Rom. 1, 16-17
Kl. 11.00:  Gudstjeneste v/ Koppang. Dåp. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

08. sept. 13. søndag i treenighetstiden
Apostelgj. 6, 1-7: «De første diakonene velges»
2. Mos. 18, 13-24. og Joh. 15, 13-17
Kl. 11.00: Presentasjonsgudstjeneste v/ 
Koppang. Sang ved Biskopshavn Vokal. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Estland

Torsdag 12. sept. kl. 11.30: 
Formiddagsgudstjeneste med etterfølgende treff

15. sept.Vingårdssøndag 
14. søndag i treenighetstiden
Matt. 19, 27-30: «Arbeidernes lønn». Jer. 9,23-24; 
Fil. 3, 7-14
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Jon Abelsæth. Dåp. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

22. sept., 15. søndag i treenighetstiden
Joh. 15, 9-12: «Dere skal elske hverandre».Rut 1, 
7-11.16-19A; 1. Kor. 13, 7-13
Kl.11.00: Gudstjeneste v/ Koppang Takkoffer: 
Normisjonens internasjonale arbeid

Torsdag 26. sept.
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste med 
etterfølgende treff

29. sept. 16. søndag i treenighetstiden
Lukas 11,3: «Gi oss daglig brød». Salme 104, 
24-30; Jakob brev 1, 17-18
Kl. 17.00: Gudstjeneste v/ Koppang. 
Høsttakkefest. 4- og 6-årsbok. Aspirantkoret 
deltar. Besøk av klovnene Tipp og Topp. Basar 
på kirkekaffen. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

06. okt., 17.s. i treenighetstiden
Fil. 1, 20-26: «Min lengsel og mitt håp». Esekiel 
37, 1-5.10-14; Markus 5, 35-43
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Koppang. Dåp. 
Nattverd. Takkoffer: Kirkens SOS

13. okt., 18. s. i treenighetstiden
Markus 1, 40-45: «En spedalsk blir helbredet».
Salme 38,10-16; 1. Joh. 4,11-16.
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Koppang. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet

Torsdag 17. okt. 
Kl. 11.30:  Formiddagsgudstjeneste 
med etterfølgende treff.

20. okt., 19. s. i treenighetstiden
Lukas 9, 57-62: «Kall til tjeneste». 1.Sam. 3,1-11; 
1.Kor. 9, 19-23 kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Ida 
Elisabeth Greve. Takkoffer: TV-aksjonen i regi av 
Sanitetsforeningen                  

27. okt., bots – og bønnedag
Lukas 15, 11-32: «Faren og de to sønnene». 
Mika 7,18-19; 2. Kor. 13, 5-8
Kl. 11.00: Skriftemålsgudstjeneste v/ Jon 
Abelsæth. Takkoffer: Menighetsarbeidet. 
Kl. 16.00: Treff for 3-åringer med foreldre, 
faddere og familie

Torsdag 31. okt. 
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste med 
etterfølgende treff

03. nov., Allehelgensdag
Joh. 11, 19-27: «Den som tror på Jesus, skal 
leve». Salmene 139, 1-18.23-24; 1:kor. 15, 51-58
Kl. 18.00: Kveldsmesse v/ Koppang. Nattverd. 
Sang av Biskopshavn Vokal.  Vi minnes de 
døde siden forrige Allehelgensdag. Takkoffer: 
Kirkens SOS

MILJØMERKET

2041  Trykksak  0960

Grafisk produksjon: Molvik Grafisk

10. nov., 22. s. i treenighetstiden, 
Lukas 10, 25-37: «Den barmhjertige samaritan». 
3. Mos. 19, 1-2.16-18.33-34; Jakob , 1-9
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Koppang. Nattverd. 
Takkoffer: Ung kirkesang Vest. Regionalt 
ungdomskor i Biskopshavn

Torsdag 14. nov. 
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste med 
etterfølgende treff

15. – 17. nov. 
Konfirmantleir på Fjell-ly

17. nov.,23. s. i treenighetstiden
Matteus 24, 35-44: « Vær våkne». Jesaja 51, 
11-16; 1. Tess. 4, 13-18
Kl. 11.00: Gudstjeneste v/ Jon Abelsæth. 
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

24. nov., Domssøndag/Kristi kongedag
Johannes 9, 39-41: «Blind eller seende». 5.Mos. 
30,15- 20; 1. Kor. 15, 22-28
Kl. 11.00: Gudstjeneste  v/Ida Elisabeth Greve. 
Takkoffer: KFUK/KFUM. Guttekoret har 
overnattet i kirken og er med på gudstjenesten

Torsdag 28. nov. 
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste med 
etterfølgende treff

Lørdag 30. nov.
Julemarked i kirken

01.des., 1. søndag i advent, 
Joh. 8,12: «Verdens lys». Salme 89, 12-18; Åp. 
22, 1-7
Kl. 18.00: Lysmesse v/ Koppang. Konfirmantene 
og ungdomskoret deltar. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Estland

Torsdag 05. des. 
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste med 
etterfølgende treff


