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VISITASFOREDRAG I ÅSANE 26.-29. JANUAR OG 1. FEBRUAR 2015 

 

Kjære menighet! 

Takk for flotte dager her i Åsane. Overskriften i visitasmeldingen: Stor menighet – 
store muligheter, passer godt med det inntrykket jeg sitter igjen med etter disse 
dagene med møter både med lokalsamfunn og menigheten.  

Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt. Jeg er stolt over at vi har så gode 
medarbeidere og så godt arbeid i bispedømmet. 

Jeg har fått møte lokalsamfunnet ved besøk på Breimyra ungdomsskole og på Ulset 
sykehjem og gjennom en interessant samtale med folk fra blant annet skole - 
inkludert byråden for barnehage og skole, byplanleggingen, NLA. Og så fikk jeg 
synge med Stjernen åpen barnehage, være med på liturgisk samling med Klubb+, 
lunsj med honnørklubben, middag med ungdomslederne og samling med 
Fengselsgruppa.  

Ikke minst har jeg lært menigheten å kjenne gjennom samtaler med staben, og møtet 
med menighetsrådet på onsdag. Det var gode møter som hjalp meg med å forstå 
mulighetene som finnes i denne store menigheten. Under visitasen har det også vært 
en god hjelp å ha hatt en velskrevet og god visitasmelding.  

Etter en visitas skal biskopen oppsummere sine inntrykk i et visitasforedrag, og dette 
foredraget er skrevet sammen med kirkefagsjef Tore Skjæveland og etter samtale 
med prosten i Arna og Åsane Øystein Skauge.  

 

Stor menighet - store muligheter - strategiske handlinger 

Hovedmålet ved visitasen er: se menigheten, snakke sammen om mulighetene og 
komme med et blikk utenfra som en hjelp til å finne ut hva som er de strategisk riktige 
handlinger videre. Derfor vil jeg begynne med deres egen tittel på visitasmeldingen: 
«Stor menighet - store muligheter», og så vil jeg legge til det som må følge: 
«strategiske handlinger». 

Åsane er en stor menighet, blant landets største. Og det skjer mye. Det er 
imponerende å ha nærmere 300 frivillige når man legger sammen alle som gjør ein 
innsats i de ulike gruppene, her og i Haukås nærkirke.  

Og Åsane kan bli enda større. Vi har vært på møte med kommunen sine planleggere 
som fortalte at de planlegger for stor vekst i Åsane nord og ser for seg en 
sammenhengende liten by fra Hordvikneset til Haukås. Når det blir fart i 
utbyggingene vet vi ikke, det er avhengig av valg av veitraseer, men vi vet at 
utbyggingen får konsekvenser for kirkens ressurser og for soknegrensene opp mot 
Salhus. 

Jeg er glad for at Åsane alt for lenge siden har sett de store mulighetene og har 
startet arbeidet med Haukås nærkirke. Det er flott å ha en egen liten menighet med 
både gudstjenester og konfirmantarbeid  som har 50% diakon og 30% prest og 
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dermed har større diakoniressurs enn presteressurs.  Det er et interessant signal! 
Med tiden regner vi med både ny kirke og eget sogn.  

 

Store gudstjenester 

Det er store gudstjenester her i Åsane med 193 i gjennomsnitt.og kirken blir opplevd 
som full. Men det er en fare for å bli blind for at 193 egentlig er et lite tall i en så stor 
menighet, bare 1,1 prosent av medlemmene. En del av dette skyldes nok at mange 
av de som går i kirken regelmessig går sjeldnere enn før.   

Kristne har alltid kommet sammen for å ære Gud og styrke hverandre i troen. Jeg vil 
oppmuntre dere til gjøre det samme, ofte. Vi gir Gud ære når vi kommer til kirke. Og 
vi får med oss Guds velsignelse og forhåpentligvis en god opplevelse og et godt 
budskap.  

Og det er store muligheter for gode opplevelser her i Åsane kirke med flotte kor og 
kvalitet i kirkemusikken. Her er godt tilrettelagt for alle aldersgrupper med leikekrok 
og involvering. Likevel er det noen aldersgrupper som er mindre representert, særlig 
mellom konfirmantalder og yngre voksne. Her trengs det strategisk handling: Se på 
hva som kan gjøres for at de skal komme på gudstjeneste   

 

Store dåpstall – synkende dåpsprosent 

Det er store dåpstall i Åsane, og det skal man glede seg over. Men så viser 
statistikken at også i Åsane synker dåpsprosenten blant kirkens egne medlemmer. 
Den har sunket fra 94% til 75% på 15 år, og det er alvorlig.  

Da må menigheten tenke kreativt og strategisk. Man må sette seg ned og spørre seg: 
Hvordan blir folk tatt imot i Åsane? Har vi et godt nok tilbud om dåp? Det er positivt 
med ekstra dåpsgudstjenester kl 13 når det er mange dåp på en søndag slik at 
gudstjenesten fungerer også for de vanlige kirkegjengerne.  

Så må dere se på foreldrenes første møte med kirken, hvordan er kvaliteten på 
brosjyrer og hjemmesider? Hvordan ha en best mulig dåpssamtale slik at foreldre 
føler seg sett og ivaretatt og dåpen blir en god opplevelse som de gjerne forteller om.  

Jeg vet at det er diskutert å ha dåp i Åsane gamle kirke. Dette er noe mange trolig 
ønsker, og det synes jeg dere skal prøve ut. 

 

Stor på diakoni, trosopplæring, kirkemusikk og ledertrening 

Åsane er en stor menighet når det gjelder diakoni, trosopplæring og kirkemusikk. Her 
imponerer dere, og jeg ser at dere klarer å bruke de store mulighetene i menighetens 
store kontaktflate og handler strategisk. 

Fengselsgruppa er et unikt arbeid, det fikk jeg se på torsdag. Stjernen åpen 
barnehage er også et diakonalt tilbud som treffer et klart behov i menigheten. Når 
man når barn og foreldre, ikke bare med barnepass, men også med kristen 
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opplæring så er det flott. Det var morsomt å møte honnørarbeidet i Torgstuen og se 
at kirken fungerer som et bydelshus. Dere skal også ha honnør for Klubb+ og Klubb 
ekstra, fordi dere er en inkluderende menighet. Jeg kan ikke nevne alt, men jeg vil 
trekke fram hvordan konfirmanter er med på sykehjemmet og gjør en diakonal 
innsats når det er andakt. 

Også når det gjelder kirkemusikk er Åsane en stor menighet. Dere har en lang og 
god tradisjon med korskolen med hele 7 kor, og i tillegg er det barnegospel og 
TenSing. Her er Åsane i Norgestoppen! Selv om antallet medlemmer i korene svinger 
har de betydd mye for menigheten og gudstjenestelivet og mange har fått være med i 
det systematiske korarbeidet. Takk for den flotte medvirkningen i dag, og takk for alle 
de gudstjenester der korene har vært med å løfte lovsangen. 

Trosopplæringen er et spennende og lovende felt i menigheten. Her har dere nettopp 
fått tildelt statlige midler, dere kom sent med i reformen og er derfor ennå i startfasen 
når det gjelder et helhetlig tilbud for aldersgruppen 0 – 18 år. Men allerede nå skjer 
det mye. La meg få nevne utdeling av fireårsbok som er en suksess med opptil 90% 
som møter opp og får boken. Det er uvanlig i en drabantby og det forteller noe om 
det gode og systematiske arbeidet som ligger bak. 

Siden ungdomsarbeidet særlig ligger meg på hjertet er jeg svært glad for det flotte 
lederopplæringsopplegget som finnes i Åsane med Minilederkurs (MILK) og 
lederweekend, påskeleir, nyttårsfest og gudstjeneste av og med ungdom 2. juledag. 
Jeg er særlig takknemlig for at diakonen har tatt et ansvar på dette feltet, det er ingen 
selvfølge. Her klarer dere noe som mange menigheter sliter med; å ha et tilbud etter 
konfirmanttiden. Her sier jeg så høyt jeg kan, så resten av Bjørgvin hører det: Look to 
Åsane! 

Men jeg savner et åpent lavterskeltilbud, slik dere hadde tidligere i PULS, et tilbud til 
ungdom som ikke vil være ledere. 

 

Givertjeneste gir muskler og muligheter 

Med så mange tilbud kommer vi ikke utenom spørsmålet om penger. Skal man 
handle strategisk må menigheten ha muskler. Vi kan ikke basere oss på tilskudd fra 
stat og kommune. Dere har en oppgående givertjeneste og får inn 180 000 kroner. 
Det er bra. Men det er ikke mye, menighetens størrelse tatt i betraktning.  Her er det 
rom for mer.  

Givertjenesten er på mange måter et speil på den åndelige tilstanden i en menighet. 
Den gir muligheter for å fortsette og å utvide sitt gode arbeid. Jeg tror det er klokt å 
utvikle et opplegg med mulighet for faste trekk og skattefradrag til spesifiserte formål 
som ligger folk på hjertet, enten det er diakoni, barnearbeid eller kirkemusikk. Og så 
må dere som er prester forkynne fram givertjenesten! Det går ikke av seg selv! 

 

En stor mulighet – undervisning for voksne 

Til sist vil jeg ta fram noe som menigheten selv har pekt på, nemlig behovet for 
undervisning for voksne. Det står i visitasmeldingen: «Åsane menighet bør ha et 
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tilbud til mennesker som ønsker en innføring i kristen tro og en fordypning i kristen 
tro. Gjennom vår kontaktflate kan vi tilby slike kurs og samlinger til en stor gruppe 
mennesker.»  

Til det vil jeg bare si: Amen! Gjør det! Dette er viktig for den enkelte og for 
menighetens vekst. Folk leser ikke i samme grad som før kristen litteratur, drar på 
leirer eller går på bedehuset. Den kristne kunnskapen skrumper inn, og nye som 
kommer lærer for lite om hva kristen tro og praksis er. Her er det prester og andre 
som kan undervise, så må dere sammen finne den rette type samlinger som kan nå 
ut. Dere har gjort det før, det har til og med hatt Alphakurs på engelsk for voksne. 

 

TAKK  

Til slutt vil jeg si takk for en god visitas. Takk for alle gode opplevelser. Jeg vil takke 
prestene, administrasjonsleder og stab, menighetsråd og alle som har vært med for 
god tilrettelegging. Særlig takk til kantor og dirigenter for flott musikk og korsang. Og 
takk for den store innsatsen dere alle gjør både på hverdager og søndager når jeg 
ikke er her! Åsane er en stor menighet i mange betydninger av ordet! 

Takk også til prosten som har vært med å tilrettelegge og planlegge denne visitasen 
og har vært med hele veien, og som leder prestetjenesten i prostiet gjennom året og 
også ser til menighetslivet i Åsane!  

Åsane er en stor menighet med store muligheter, derfor vil jeg til slutt utfordre dere 
på fem strategiske handlinger som en oppsummering av denne visitasen: 

 Gå til gudstjeneste regelmessig! For deres egen skyld og for å gi Gud ære! 

 Dåpsprosenten er urovekkende. Jobb konkret med kvaliteten rundt dåpen! 

 Åsane mangler et lavterskeltilbud for ungdom. Jeg utfordrer dere til å se på 

det! 

 Forkynn frem givergleden! Spiss givertjenesten så flere kan gi målrettet!  

 Få på plass en regelmessig undervisning for voksne! 

 

Og med disse utfordringene takker jeg for meg og reiser fra Åsane med gode minner 
og mange flotte inntrykk. Jeg takker for disse dagene og ønsker Guds velsignelse 
over Åsane menighet. 

 

Bjørgvin bispestol, 1. februar 2015 

 

Halvor Nordhaug 

 

 


