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Å vår med ljose dagar,
med lengting liv og song
Du spår at Gud oss lagar,
ein betre vår eingong!
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Min Salme ved kantor Tore Hegdahl
Påskemorgen slukker sorgen
Den salmen som står meg aller nærmest, er ‘Påskemorgen slukker sorgen’. Jeg
lærte den da jeg gikk i første klasse på
barneskolen. Vi hadde en frøken som
lærte oss bibelhistorie og noen salmer, og jeg kan uten problemer gjenkalle
bildene av Jakobsstigen, Josef i brønnen,
og påskemorgen i hagen.
Dette bildet av en hage, av tidlig morgen,
og av vår, definerer fortsatt oppstandelsen for meg. Det er en sart og stille
morgen, full av nytt liv og håp for fremtiden. Sangen vekker nettopp denne
stemningen.
Melodien av Ludvig Lindeman synes
jeg er rørende. Den er mer inderlig enn
triumferende. Teksten av Grundtvig er
også veldig poetisk til en påskedagssang
å være. Hør på forskjellen mellom feks
Johan Bruns ‘Jesus lever, graven brast’:

Foto: Signe Sandberg.

«Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier»

U2-messe 29. april kl. 19.00
Bli med og syng sammen med band og forsangere
på kjente U2 sanger
m.a. «In the name of love»,
«I still haven’t found», «Beautiful day».
Ta med en venn eller tre og kom!
O.Stubhaug

og Gundtvigs ‘Påskemorgen’:
«Redningsmannen er oppstanden,
er oppstanden i morgengry!
Helvede greder,
himlen seg gleder,
himlen seg gleder med lovsang ny»
Vi barna pleide å synge: «Redningsmannen slukker brannen». Selv om det var
på tull, husker jeg at jeg så for meg den
fryktelige brannen og kjente lettelsen
over at den ble slukket. Det passet.
‘Påskemorgen slukker sorgen’ burde synges i alle begravelser. Etter hvert som
versene skrider frem, handler sangen
mer og mer om vår egen død:
«Nå ligger graven midt i gudshaven,
midt i gudshaven i Jesu vold»
Og både teksten og melodien har blikk
for smerten som hører med:
«Om enn bedrøvet smiler dog støvet,
smiler dog støvet ved englesyn»

Salmekveld

Fredag 4.mai kl.19 i Årstad kirke ved Hegdahl. Domkantor Sigurd Øgaard forteller om sine yndlingsssalmer. Allsang og ønskesalmer. Pause med lett servering.

Kafé Sokrates,

Kronstad hovedgård kl.20.00
26.4: Fra festningsslave til slavekaptein
31.5:Kreft-cellen, kroppens sosiopat

Prestens spalte:
DEBATTEN
Fredrik Solvang i NRK
har et godt smil. Det
skal han ha. Et godt
smil gjør oss fri – fra de
teiteste ting. Mange av oss som så
«Debatten» fra Kirkemøtet tenkte vel
- at det ble litt teit. Enhver hendelse,
ethvert arrangement, måltid, samtale
osv osv, ja også enhver debatt bør vel
ha en hensikt? Et mål? Jeg tror at å
diskutere «kirken» generelt, som om
én hendelse er representativ for alle;
det blir feil, uansett.
Fjernsynsdebattene er for tiden preget av en slags jakt. Programlederen /
journalisten har som oppgave «å ta» de
som står fram i debatten. Avsløre svakheter, unna-snakking og løgn. «Grille
objektet». Slik har en viktig oppgave for
media kommet til å bli vridd og vrengt
på. I stedet for å bidra til å få sannheten
frem så rettferdighet og forbedring kan
skje, så gir media sin pågående stil en
ekstrabelastning for dem som har ansvar i samfunnet, og som trenger støtte
og hjelp fra folk flest til å gjøre sitt. Det
jeg etterlyser her er:
Respekt og høflighet overfor dem som
har tungt ansvar…
Medansvar; at hver og en av oss tar på
oss oppgaver i lokale styre for idrett
og musikk, på skoler og barnehager,
velforeninger ol. Poltikken som blir ført
og som vi ofte kan være så dundrende
uenig i, blir til i disse prestisjesvake og
litt slitsomme oppgavene.
Velvilje og ydmykhet; at man venter
med å fordømme til det er helt sikkert
at noe er gjort i verste mening…

Jeg tror at hvis media og alle som heier
på dem hadde tatt en skikkelig dose
av denne medisinen hver dag, så ville
demokratiet blomstre og gevinsten
kunne bli at vi får de beste til ledere.
Nå er faren at bare de som gjør seg
usårbare kan tåle belastningen som
lederskap medfører.
Selv har hatt tungt ansvar i Årstad
menighet siden 1993. Jeg har vært så
heldig å aldri være alene om oppgavene;
jeg har fått respekt, og sjelden blitt mistrodd. Uten dette hadde min innsats fort
vært undergravd og uten verdi. Likevel
kan jeg se og merke at «krisemaksimeringen» som tv-programmet
«Debatten» la opp til også gjelder her hos
oss lokalt. Færre døpes, konfirmeres, og
vies i kirken. Gudstjenestefremmøtet er
slett ikke null. Folk sier at de opplever
nettopp de kirkelige handlingene som
meningsfulle. Men tallen er heller ikke
på vei oppover. Vi kommer ikke utenom analysen; Hva vil vi egentlig? Er vi
så forskjellige i det vi ønsker at det ikke
gir mening å tro at kirken er liv laga?
Jeg stopper litt ved det siste spørsmålet.
Jeg tror nemlig det er feil stilt. Jeg tror
ikke på en maksimering av enkeltpersoners gode idéer. At hvis bare den

enkelte kor-leder eller prest eller diakoni-freak klarer å «tenne» folk, så går
det bra. Hei, hvor det går, så lenge en
frisk og flott gjeng dundrer ivei….
Det er nemlig sånn; at uansett hvor vellykket og bra vi til tider kan bli som
kirke, så er det ikke det som er målet.
Jeg elsker når kor og korps fyller kirken
med vellyd! Såpass må det være når
«alle våre lemmer» skal svare for Guds
åsyn. Men det vi driver med er altså
svar på noe større, noe helt annet, som
ingen superkristen og heller ingen stjernejournalist har i sin makt. I Petter
Dass sin salme «Om alle mine lemmer»
kan vi lese hvordan saken står. Av alt
vi kommer opp med; av medfølelse og
kjærlighetens handlinger, av store glade
forsamlinger og bønn fra hjertet, så er
det den andre delen av samspillet alt
står og faller med:
«La lykkes Jesu navn, så vi vår vei kan
finne, inn i din faderfavn»
Hver søndag samles vi i Årstad kirke
for at det skal skje. Konfirmasjonsdagen 13. mai og alle dåpssøndagene
er dager hvor vi spesielt deler gleden
over Guds nåde med de som kommer
til, - de som skal være her etter oss.
Det hellige, det store ukjente, har en
forunderlig likhet med det nære og
kjære. Når et barn blir holdt,- godt og
trygt. Når en familie
er stolt og glad for
ungdommene sine.
Når en menighet er
åpen og uten frykt – for andre enn
Herren.
Signe Sandberg

Det hellige, det store
ukjente speiler seg av i
det vakre vi kjenner i vårt
eget liv

Lederkurset
MILK

Til høsten starte vi opp igjen
med lederkurs for ungdom i 10.
klasse og oppover.
Du lærer å være leder og mer
om den kristne tro.
Kontakt Oddbjørn Stubhaug:
os227@kirken.no.

Konfirmant 2019

Skal du begynne i 9.klasse til høsten? Da vil vi si: Velkommen som konfirmant
i Årstad kirke! Bruk gjerne høsten som prøvetid for å se om det er dette du
vil. Vi sender ut invitasjon til uforpliktende informasjonsmøte for interesserte
og foresatte 24.mai kl.18, sjekk: aarstad.menighet.no

En kirke uten folk, eller et folk uten kirke?
Debatten rundt Kirkemøtet levner ingen tvil om at kirken er i endring. Det
er stor uenighet om hvilke tema kirken skal engasjere seg i, og det er svært
mange meninger om kirkens fremtid.
I «debatten» på NRK 12.april, blir det
sagt at gudstjenestene er kjedelige, og
Gud er blitt hverdagslig. Rett og slett
mangel på høytid. «Event»-aktiviteten
har imidlertid økt, ikke minst som et
resultat av trosopplæringsreformen.
Samtidig er det slik at det finnes en
stor bredde i lavkirkelige og høykirkelig
aktivitet. Og det finnes vekst hos mer
lavkirkelige bevegelser. Men pressede
økonomiske ressurser gir kirken store
utfordringer. I Oslo foreslås det nå å
legge ned 9 kirker. Kirken sitt aktivitetsmønster har også endret seg. Hverdagkirken har blitt viktigere, og mange
vil bruke søndager og høytidshelger
til fritid og familie, gjerne inkludert
reiseaktivitet.
Sterk eller svak kirke? 22.juli og tiden
etterpå, blir ofte dratt frem for å gi et
inntrykk av hvor sterkt kirken står, og
at oppslutningen er stor i livets
krisesituasjoner … Bjørn Eidsvåg
påpekte i programmet at kirkens
troverdighet ligger i deltakelse i livets
store spørsmål og menneskene sin
lidelse, lykke og hverdag. Jeg tror
hans oppsummering er svært
dekkende. Det kan hende at
kirkemøteaktivitet og annen byråkratisering bør prioriteres ned til fordel
for kirkens lokale deltaking. Det kan
bli utfordrende å få dette til. Vi håper
at vi i det kommende året, i Årstad
menighet, kan snakke sammen om
hvilke veivalg vi skal ta, og hvordan
kirken kan bli mer tilgjengelig i
lokalsamfunnet. Kanskje går vi mot
spennende tider? Åsta Årøen

Bli med til Kinn!
Vi har tidligere invitert til felles tur
til Kinnaspelet.
Dagen blir lørdag 16.juni .
Til dem som vil bli med kommer
herved praktisk informasjon:
Båten går fra Bergen kl. 8 og
returnerer 19.30
Kjøp selv båt og teaterbilletter på nettet.

Nærvær er kristen meditasjon,- i Fridalen kirke
Neste gang 3.mai kl.19

En praktikant fra NLA forteller
John Andre Vegge –
teologistudent på NLA
som har praksis denne
våren på Livskvalitet,
Troshistorie og Dialogkveld
Det har vært spennende både å få være
med og legge til rette gjennom praktiske
oppgaver knyttet til lokaler og servering, samtidig som vi selv også har fått
delta i samtalene. Gjennom samtalene
med deltagerne har jeg selv fått reflektert over viktige tanker både av åndelig
og eksistensiell karakter og fått knyttet
disse opp mot både egne og andres erfaringer.
På dialogkvelden som jeg var med på,
kom det en stor gjeng fra det somaliske
trossamfunnet i Hordaland, samt en
god gruppe kristne fra Norge. Temaet
som var satt opp denne kvelden var
internett og oppdragelse. Dialogen i de
ulike gruppene var ut fra min opplevelse
veldig bra. Det ble spennende
Prisen er 1200 for voksne og 600 for
barn under 16 år.
Når du har billettene: gi beskjed til
Åsta Å hvem dere er som blir med
på felles-turen så organiserer vi
felles måltid i løpet av dagen.
Har du problemer med
nettpåmeldingen kan Åsta hjelpe.
aa592@kirken.no eller tlf 55593296

samtaler med mennesker fra en annen
kultur og med en annen religiøs bakgrunn. Dialogkvelden var lagt opp som
en likeverdig samtale mellom kristne
og muslimer om dagsaktuelle temaer.
Mitt inntrykk fra de ulike aktivitetene
jeg har vært med på er at aktivitetene
virkelig treffer sin målgruppe. Deltagerne som har møtt opp har i stor grad
gitt uttrykk for at de har hatt stort utbytte av opplegget. Min samlede opplevelse av praksisen er at det har vært svært
lærerikt og spennende å få være med
på et opplegg litt utenom det vanlige.
Aktivitetene jeg har fått vært med på har
i stor grad gitt meg en bredere innsikt i
noen tiltak som kan brukes for å møte
mennesker i vår tid.

Livets gang
Døpte
Isolde De La Torre- Lilletvedt
Kelly Gina Grah
Sara Elise Nyberg
Ellinor Holsæter Fjellestad
Iben Hauge Svenskerud
Milian Dittmar Johansen Engan
Tobias Aabrekk
Tiril Marie Moe
Zoey Elaine Johnson

Døde
Ingrid Hansen
Johan Kaltenborn Troye
Else Belt
Borgny Øverli

Årstad Menighet
www.aarstad.menighet.no
Følg Årstad kirke på Facebook

Menighetssenter
Jonas Liesv. 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96 / Fax: 55 59 32 91
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkontonummer: 16440568126
Årstad kirke Jonas Liesvei 70
Tlf.: 55 59 32 97

Faste aktiviteter

Gudstjenester

Formiddagstreff
Det blir ikke formiddagstreff i mai.
Men; Velkommen til busstur til Eikeland
gjestegård i Eikelandsosen torsdag
7.juni! Kontaktperson Sidsel Fauske
93269333

Velkommen til Årstad kirke hver søndag
kl.11!

Babysang. Hver mandag kl.11

Sogneprest Signe Sandberg
98 05 95 34 ss224@kirken.no
Kapellan Oddbjørn Stubhaug
55 59 32 93 os227@kirken.no
Kantor Tore Hegdahl
938 12 507 th877@kirken.no
Kirketjener Ville Schjørn-Koivula
55 59 32 97 vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
941 19 229 mm359@kirken.no

Middagskafè
3.mai og 31.mai kl.16-18 i menighetssenteret Jonas Liesvei 55

Vikar for trosopplærer:
Odd Ivar Frafjord
of396@kirken.no
Administrasjonsleder &
frivillighetskoordinator Åsta Årøen
aa592@kirken.no
Neste nummer av menighetsbladet
kommer 6.juni Innleveringsfrist 28.mai

Årstad kirkes barnekor:
Hver onsdag i kirken: 1-3 klasse
kl.15.15-16. 4-6 klasse kl.14.15-15

Samfunnsdiakoni
I Årstad menighetssenter, Jonas Liesvei 55.
Ta kontakt med diakon Marianne Magnussen i forkant av samlingene pga
innkjøp/matservering tlf 94119229.
9.juni: Retreat
Livskvalitet kl.19-21 et samtaleforum
med innledning og grupper
28. mai: Stå opp for deg selv
Kafé Dele kl.16.30-19, sunn, selvlaget
mat kombinert med samtale
25. april: «Kom mai, du skjønne, milde»
Hvordan feirer vi fridagene i mai?
6. juni: Utflukt med grilling

Knøttekor:
kl.17.15 samme dager som middagskafeen
Barnekor (1-2.klasse)
Hver onsdag i kirken: kl.14.15-15: 4-6
klasse Kl.15.15-16: 1-3 klasse
Menighetskor
Lavterskelkor! Kontakt kantor Tore H

Årstad Ten Sing:
I kirken hver onsdag kl.18-20
Årstad kantori:
Hver tirsdag kveld i kirken
KorrKorr:
Annenhver torsdag kveld. Et kor for
unge voksne. Kontakt iversen.lene@
gmail.com
Ungdomsklubb / Freak:
Hver fredag kveld i Fridalen kirke

29.april kl.19: Kveldsgudstjeneste
med nattverd v/Stubhaug, forsangere
og band. Basert på U2-sanger
6.mai kl.11: Diakonigudstjeneste
dåp og nattverd. Sandberg og diakon
Marianne Magnussen
Torsdag 10.mai kl.11, Kristi
himmelfartsdag
i Solheimsviken; Utegudstjeneste fells
for flere menigheter. Ta med nistemat.
13.mai kl 11
Konfirmasjonsgudstjeneste
Stubhaug, Ten Sing
20.mai kl 11 Pinsedag –
Høytidsgudstjeneste
dåp og nattv
21.mai kl.12 2.pinsedag
Kristkirketomten bak Håkonshallen;
Økumenisk fellesgudstjeneste.
Før dette: Samling med frokost i
Johanneskirken kl.9. Pilgrimsvandring til
Holmen
27.mai kl 19 – Kveldsgudstjeneste
Stubhaug, Korrkorr. Bønnevandring,
mulighet for personlig forbønn

Åpen kirke
for stillhet, bønn, lystenning og
kontakt. Se skilting på fortauet. Som
oftest kl.17-20: hver mandag, og også
torsdag el fredag.

3.juni kl.11: Familiegudstjeneste
barnekor, dåp. Sandberg

Er du voksen og har lyst til å bli døpt?
Er du mer enn 15 år og ble ikke konfirmert? Velkommen til å kontakte én
av prestene

17.juni kl.11: Gudstjeneste
med sommersang og spill. Sandberg,
Hegdahl m/ensemble

10.juni kl.11: Gudstjeneste
med dåp og nattverd, Sandberg

