Ta kontakt

prest@haukaasmenighet.net
Mail til diakon

Leses kun av diakon!:
diakon@haukaasmenighet.net
Mail til konfirmantleder

Leses kun av konfirmantleder!:
konfleder@haukaasmenighet.net

16.06. Friluftsgudstjeneste på Almåsgårdene kl 12

Leses kun av prest!:

11.05. Konfirmasjonsgudstjeneste i Åsane kirke.

Mail til presten

28.04. Samtale gudstjeneste med nattverd og søndagsskole.

Mail til komiteen:
kontakt@haukaasmenighet.net

07.04. Gudstjeneste med søndagsskole. Haukås Musikklag deltar.

Hjemmesiden:
www.kirken.no/haukas

22. – 24.03. Menighetsweekend på Fjon Fjellkyrkje.

Web og mail:

10.03. Gudstjeneste med dåp og søndagsskole.

Vi tar med glede imot forslag og innspill til hva vi kan gjøre
for at du skal føle deg enda mer hjemme på gudstjenestene.

10.02. Familiegudstjeneste, utdeling av 4-års bok.

Tore Kristoffersen, 911 07 475
Berta Jorunn Vikesund, 995 21 523
John-Asle Stein, 480 13 702
Monika Haldorsen, 993 31 245
Otto Tuft, 909 29 421
Arne Mulen, 905 58 049
Elisabeth Stein, 476 46 558
Kari Reigstad, 404 91 267
Marit Vassbotten Olsen fra Åsane
Menighetsråd, 909 48 562

13.01. Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole.











Gudstjenester: i Festsalen på NLA kl 11:00 (hvis ikke annet er oppgitt)

Har du synspunkter, forslag, tilbakemelding, spørsmål eller
noe annet, ta kontakt med oss som sitter i kirkekomitéen:

Å bygge kirke er ikke bare å bygge et fysisk bygg, det er like
mye å bygge fellesskap.
Vi opplever at Haukås Nærkirke er ønsket i området. Med
fremtidig utbygging og utvidelse nordover mot Hordvik og
Tellevik, ligger det mange muligheter for tilvekst til Haukås
Nærkirke.
La oss sammen bygge den kirken vi ønsker at Åsane Nord skal
ha. La oss fortsette på det gode grunnlaget som allerede er lagt.
La oss tørre å ta nye skritt og få med flere i fellesskapet.
Vi er blitt en aktør i nærmiljøet som blir tatt med i høringer og
debatter, og vi vil fortsette å være synlig i området.

Hvem er Haukås Nærkirke?

Ungdom

Staben består av:
Arne Mulen, prest i 30% stilling
Elisabeth Stein, diakonarbeider i 40% stilling
Lisbeth Nymark, 25% stilling i konfirmantarbeid
og trosopplæring.
Kari Reigstad, spiller til gudstjenestene våre.

Det er gledelig at mange av de siste årenes konfirmanter har
blitt med videre i ungdomsarbeidet og tatt MILK kurs
(MIniLederKurs), og at de ønsker å være med videre som ledere
i kor, klubb og konfirmantarbeid.

Mye som skjer under en gudstjeneste er basert på frivillig
innsats.
Hvis du kunne tenke deg å være med å hjelpe til, kan du ta
kontakt med oss på en gudstjeneste, eller sende mail til
kontakt@haukaasmenighet.net.

Haukås Nærkirke er Åsane menighet sitt arbeid i Åsane Nord. Vi
dekker områdene Almås, Breistein, Haukås og Hylkje.

Oppgaver som gjøres på frivillig innsats er:
• Søndagsskole
• Gudstjenestevert
• Kirkekaffe
• Styre lydanlegget
• Forsangere
• Dekorering av scene
• Oppdatering av hjemmesiden kirken.no/haukas og
facebook siden

Vi vil være der

Barna

Vi ønsker å ha med DEG på laget til å gjøre
Haukås Nærkirke til et sterkere og bedre fellesskap
i Åsane Nord.
Hva er Haukås Nærkirke?

deg og

deg!

Giverglede
Du kan nå bli fast giver via Åsane Menighet sin
givertjeneste. Med fast givertjeneste gir man ett fast
beløp i måneden til arbeidet på Haukås. Samtidig gir
staten tilbake til giverne 28% i skattefradrag.
Gå inn på Åsanemenighet sine sider –
www.kirken.no/asane – og gå til Giverglede.
Husk å endre "Øremerking" feltet til Haukås Nærkirke.
Vi vil utfordre alle til å tenke over muligheten for å
tegne en månedlig fast giveravtale. La oss alle være
med å skape ett godt miljø rundt Haukås Nærkirke for
de vi omgås i hverdagen.

Barn og unge er en av de største ressursene vi har.
Vi ønsker at de minste skal finne seg til rette på gudstjenestene,
og vi synger alltid barnesanger sammen med barna. Vi har også
et tegnebord med tegnesaker og bøker som de kan lese i.
Når det ikke er familiegudstjeneste, har vi søndagsskole.

Konfirmanter
Vi har eget konfirmanttilbud på Haukås med
undervisningsdager, klubbkvelder, nettbasert undervisning, leir
på Dyrkolbotn og deltakelse i gudstjenester – i tillegg til
aktivitetsgrupper.
Konfirmantene deles inn i grupper, hvor hver gruppe er med og
ordner til før og etter gudstjenestene på NLA.

Vi får tilført ekstra midler til å styrke trosopplæringen på
Haukås. Dette er midler som kommer via Åsane Menighet, og
skal brukes til trosopplæring rettet mot ungdom. Midlene dekker
lønn til Lisbeth for å ha denne stillingen i 15% i 2018/19.

Menighetsweekend
Helgen 22. – 24.03.19 blir årets menighetsweekend. Da blir det
vinter weekend på Fjon Fjellkyrkje.
Ta med vinterutstyr og spenn på skiene!
Påmelding og mer info på www.weekend.haukaasmenighet.net

Bønn
Vær med å be for Haukås Nærkirke: Prest Arne Mulen,
diakon Elisabeth Stein, konfirmant- og trosopplæringsleder
Lisbeth Nymark, konfirmantene og familiene deres,
medarbeidere og alle som bor og jobber i nærmiljøet.
Vi ønsker at nærkirken skal bety noe for menneskene som
bor her. Vi ber om Guds ledelse og velsignelse.

Husgruppe
Ønsker du å være med i en husgruppe der vi møtes for uformell
samtale om liv og tro?
Ta kontakt med en i komitéen, eller send en mail til
kontakt@haukaasmenighet.net eller
prest@haukaasmenighet.net

Etterlysning
Vi trenger flere medarbeidere – særlig til å ha
søndagsskolen og å hjelpe til med lyd og lys.
Ta kontakt med en i komitéen, eller send en mail til
teknikk@haukaasmenighet.net om du har lyst og
anledning til å være med!

