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“Men englene talte til 
kvinnene “vær ikke redd, 
for jeg vet at dere ser etter 
Jesus, Han som døde på et 
kors. Men Han er ikke her; 

Han er oppstått, akkurat 
som Han sa at Han kom til 
å gjøre. Kom og se, her er 

stedet hvor Herren lå!” 
Matt 28,5-6

Påskens symboler
Oddbjørn Stubhaug

I påsken bruker vi mange symboler, 
noen av disse har en kirkelig bak-
grunn mens andre har ikke det. Jeg 
synes det er spennende og gøy å stadig 
lære mer om de ulike symbolene som 
preger påsken.

Egg 
Egget er gjerne et av de mest brukte 
påskesymbolene og har både en kristen 
og en førkristen bakgrunn som symbol. 
Egg var et fruktbarhetssymbol i det man 
kaller hedensk tradisjon.
I den kristne påsketradisjonen er 
egget symbol på oppstandelsen og det 
nye livet - under det harde og livløse 
skallet vokser det frem et nytt liv.
Godteriegget som vi har i påsken kan 
vi se på som symbol. Egget med alt det 
gode inni er og et symbol på det gode 
ved oppstandelsen.

Påskeharen 
Haren har som egget vært et frukt-
barhetssymbol. Påskeharen som 
legger ut egg til barna har en litt uklar 
bakgrunn. Den eldste fortellingen om 
påskeharen som legger ut påskeegg 
til barna er fra Tyskland på slutten av 
1600-tallet. Siden har denne tradisjo-
nen gått videre til blant annet England 
og USA og kom ganske seint til Norge, 
ikke før enn på siste del av 1900-tallet.

Korset 
Korset er det viktigste kristne sym-
bolet, selv om det ikke er det eldste. 
Å bli korsfestet var en de mest ned-
verdigende måtene å bli henrettet på 
i Romerriket. Korset er et symbol for 
Jesu lidelse og død. Når korset er uten 

Jesus som henger på det, symboliserer 
det nakne korset også oppstandelsen.

Påskelammet 
Påskelammet har en felles jødisk-kris-
ten bakgrunn. Under jødenes feiring 
av påske (pesach) spiser de lam. Dette 
har sin bakgrunn fra fortellingen om 
Moses som førte israelittene ut av slav-
eriet i Egypt. Moses ba hver husstand 
om å slakte et lam, steke det og smøre 

blodet på dørstolpene. Dette reddet 
israelittene fra dødsengelen som Gud 
sendte over Egypt.
I den kristne tradisjonen er Jesu død 
blitt tolket som det nye påskelammet, 
som gjennom sin død redder  
(frelser) mennesker og verden fra død 
og undergang.
 

God påske!



Det er slutt på at kirkemedlemmer som får 
barn automatisk får brev fra menigheten sin 
med invitasjon til dåp. Staten har avskaffet 
ordningen. 

Inntil i fjor var det slik at foreldrenes trossam-
funn ble registrert på fødeklinikken når ny-
fødte ble registrert, og trossamfunnet – i Den 
norske kirkes tilfelle, morens bostedsmenighet 
– fikk melding om den nyfødte. Da var det 
vanlig at menighetene sendte invitasjon til 
dåp til hjemmet. 
Også den såkalte «tilhørigordningen» er 
avskaffet av staten. Barn av kirkemedlem-
mer som ikke ble døpt, ble tidligere registrert 
som «tilhørige» frem til de var 15 år. Dvs. 
de ble inviter på lik linje med døpte barn til 
det som skjer i menighetene. Kirkens prester 
hadde også plikt til f.eks. å forrette gravferd 
for tilhørige, på lik linje med medlemmer.
Nå som begge disse ordningene er opphørt, 
har vi i menighetene ikke lenger navn på barn 
som ikke er døpt, simpelthen fordi de ikke er 
medlemmer hos oss. Derfor må foresatte som 
ønsker at barna skal bli døpt – eller konfirmert 
når alderen er der, eller få invitasjon til alt 
som skjer derimellom – kontakte kirken på 
eget initiativ. Det kommer ingen invitasjon 
fra menigheten utenom på dette viset, helt 
generelt.

Tradisjon og hellig handling 
I Den norske kirke, som Årstad menighet 
er en del av, har vi to sakramenter, to hellige 
handlinger i gudstjenestene våre, og det er 
dåp og nattverd. Begge deler praktiserer vi 
fordi Jesus sa at hans tilhengere skulle gjøre 
det slik. Mens nattverd er noe en mottar så 
ofte en vil, blir en døpt bare én gang i livet.
Vi er en luthersk kirke, og i likhet med alle 
de store, gamle kirkesamfunnene – katolik-
ker, ortodokse, anglikanere osv. – praktiserer 
vi barnedåp. Da de første kristne ble døpt 
på pinsedagen og i tiårene og hundreårene 
etterpå, var tanken at alle i en familie hører 
sammen, og at det som er de voksnes tro og 
praksis, også er barnas tro og praksis. 
Derfor ble barn døpt, noe annet var uten-
kelig. For barn kan jo ikke leve i et tomrom: 
Det deres voksne synes er rett og viktig, det 
blir viktig og rett også for barna. De voksne 
tar mange valg for barna sine, f.eks. gir de 
dem navn, og de gir dem verdier. Noe annet 
vil være å forsømme oppdrageransvaret. Så 
blir barna tenåringer og voksne og gjør seg 
egne tanker og valg, og det må alle respektere. 
Men ingen vokser opp uten å bli påvirket av 
menneskene og samfunnet rundt seg, på godt 
og vondt, har vært den tradisjonelle tanken.

Under andre nedstenging bestemte 
jeg meg for å ta fatt på menighetens 
loft. Det loftet som ingen har rørt 
på mange år. Innerst i en skuff i en 
bortgjemt kommode fant jeg noen 
gamle bilder. Nysgjerrig som jeg er 
begynte jeg å bla i dem. Etter kort 
tid hadde jeg bestemt meg for å 
finne eierne av bildene. Det viste 
seg å være lett, og vanskelig. Blant 
bildene lå det en dødsannonse og 
noen navn. Jeg fant raskt frem pcen 
og begynte å søke på navnene. Og 
med god hjelp fra Signe fikk jeg vite 
hvem sine bilder det er. Eieren av 
bildene var tidligere beboer Lilly 
Eeg og hennes ektemann Anton 

Eeg. Jeg vet at de aldri fikk egne 
barn, men ut fra bildene hadde de 
mange nære venner og familie. 
Så var det disse bildene. Mitt mål 
er nå å finne de som er avbildet, 
eller etterkommerne deres, for å 
gi bildene tilbake til dem. Pga per-
sonvern kan jeg ikke legge ved de 
nyeste bildene som ser ut til å være 
fra 1980- og 1990- tallet. Men noen 
av de eldste bildene kan dere se her. 
Er det noen som kjenner til noen 
av disse personene?

Alle bildene vil ligge på menighets-
senteret hvis noen tror de kan 
hjelpe meg med å oppklare dette.

De glemte bilder
Margaret Aabrek Henriksen

Ikke lenger dåpsinvitasjon til nyfødte
Av Atle Moe

Registrering av dåp
* Vi anbefaler generelt at barn blir døpt i den 
menigheten de bor. Om barnet er døpt et an-
net sted, skal det likevel i årene som kommer 
få invitasjon om å ta del i hjemmemenighetens 
lokale trosopplæringstilbud. 
* Ønsker de foresatte å døpe barnet i en kirke 
som ligger utenfor Bergen kommune, må de ta 
kontakt med Kirken i Bergens servicekontor, 
Kirketorget, på telefon 55 59 32 10.
* Hvert dåpsbarn har mellom to og seks fad-
dere. Fadderne må være medlem i Den norske 
kirke eller et annet kristent kirkesamfunn som 
praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år. En 
ungdom som går til kirkelig konfirmasjon, 
kan også være fadder.
* I Årstad kirke er dåp vanligvis en del av 
den vanlige høymessen. Oversikt over mulige 
dåpssøndager og påmeldingsskjema finner en 
via nettsiden www.kirken.no/aarstad. 
* I disse koronatider, hvor mye av hva som er 
lov og mulig varierer fra uke til uke, går det 
også an å arrangere særlige dåpsgudstjenester 
for enkeltfamilier. Ta kontakt med menighet-
skontoret for mer informasjon og avtale.
* Når det gjelder praktiske spørsmål om bruk 
av skjemaet o.l., kontakt Kirketorget på telefon 
55 59 32 10.
* Og selvsagt: Den som ikke er døpt som 
småbarn, kan bli døpt som større barn, som 
ungdom, voksen eller gammel. Om det er 
aktuelt, ta kontakt med menighetskontoret 
eller en av prestene direkte.



Håpets høytid
Brit Rønningen

For Rasmus M. Lassen er påsken familie 
og friluftsliv og gudstjeneste 1. påskedag, 
men den er først og fremst håp. 

– Jeg tilhører dem som reiser til fjells og 
går på ski i påsken, og 1. påskedag går vi 
til gudstjeneste i Tomaskirken på Filefjell, 
sier Rasmus.  
Menighetsbladet treffer ham på kontoret 
på Årstad menighetssenter for å snakke 
om påske og hva den betyr. Rasmus er 
teolog, pensjonist og leder i husstyret for 
menighetssenteret og han er innom for å 
ordne med noe i den forbindelse. 

Korona og gudstjeneste
I fjor ble påsken spesiell, koronapande-
mien satte en stopper for både tur til fjells 
og til gudstjeneste 1. påskedag. 
– Det er fint at en kan følge med gud-
stjenester på NRK. Det var viktig i den 
første tiden med korona. Men det er noe 
annet å være til stede i kirkerommet. Vi 
mister fellesskapet når vi ikke kan samles. 
Å følge påskedagenes rytme er like fullt 
mulig.
– Hva er planen for årets påske? 
– I år er planen å reise til fjells. Jeg tror ikke 
det blir noe hytteforbud i år. Men om det 
blir gudstjeneste i Tomaskirken  
1. påskedag er jo usikkert. Slik situasjonen 
er nå kan forholdene fort endre seg. 

Håp
– Hva betyr påske for deg?
– Påskedagene forbinder jeg med vår, 
samvær med familien og friluftsliv. Det er 
den ene biten, begynner Rasmus. 
–  Men det som betyr mest med påsken, 
er håpet. Det er årstiden, at det blir lysere 
og at det blir skapt nytt liv igjen. Der er 
mye å håpe på. I denne koronatiden blir 
håpet spesielt viktig, det er mange som 
kjenner trykket av isolasjonen. For oss er 
det viktigste å ha håp, fortsetter han. 
Så går han til bokhylla, finner frem Norsk 
Salmebok, blar opp salme 190 «Som den 
gyldne sol frembryter» som er skrevet av 
Kingo i 1689, og leser siste verset: «Takk 
for all din fødsels glede, takk for alt ditt 
guddomsord. Takk for dåpens hellig 
væte, takk for nåden på ditt bord! Takk 
for dødens bitre ve, takk for din oppstan-
delse, takk for himlen du har inne. Der 

skal jeg deg se og finne.» 
– Det er håpets salme, og det er sterke 
vers, slår han fast. 

På tross
Men han har mer å si om håpet. 
–  Noen ganger lever vi med håp knyttet 
til det nye livet, våren er i anmarsj, et 
barn blir født, en vaksine gir hjelp. Andre 
ganger håper vi på tross av, på tross av 
sykdom og lidelse. Ikke minst håper vi 
på tross av mange destruktive krefter. 
Påsken rommer det sentrale i livet – liv 
og død. Mens julen er gleden over barnet 
som blir født, Gud som trer inn i livet, 

følger vi i påsken Jesu lidelse og død. Vi 
finner at Jesus identifiserer seg med det vi 
møter i livet. Det som er tungt i livet, ink-
ludert våre egne svik og nederlag. Påsken 
rommer alle sider ved menneskelivet.
Til slutt kommer Rasmus inn på 1. 
påskedag som høydepunktet som viser at 
påske er håp:
–  Det som skjer påskemorgen i oppstan-
delsens lys, er utenfor vår fatteevne. 
Døden har ikke det siste ordet. Det er 
livet som har det, konkluderer han. 



Årstad Menighet
Nettside: www.kirken.no/aarstad
Følg Årstad kirke på Facebook

Gudstjenester

Dette er programmet vi håper å 
kunne gjennomføre

21. mars – kl. 11.00 og 12.00 
Maria budskapsdag/Ung Messe
28. mars – kl. 19.00 
Palmesøndag
1. april – kl. 19.00 
Skjærtorsdag
2. april – kl. 19.00 
Langfredag
4. april – kl. 11.00 
Påskedag
11. april – kl. 11.00 
2. søndag i påsketiden
18. april – kl. 11.00 
3. søndag i påsketiden
25. april – kl. 19.00 
4. søndag i påsketiden
2. mai – kl. 11.00 
5. søndag i påsketiden
9. mai 
Konfirmasjonsgudstjenester
16. mai – kl. 11.00 
Søndag før pinse
23. mai – kl. 19.00 
Pinsedag
6. juni – kl. 11.00 
Treenighetssøndag
13. juni – kl. 11.00 
3. søndag i treenighetstiden
20. juni – kl. 11.00 
4. søndag i treenighetstiden
27. juni – kl. 19.00 
5. søndag i treenighetstiden
11. juli – kl. 11.00 
7. søndag i treenighetstiden
25. juli – kl. 11.00 
9. søndag i treenighetstiden
8. august – kl. 11.00 
11. søndag i treenighetstiden
15. august – kl. 11.00 
12. søndag i treenighetstiden
22. august – kl. 11.00 
13. søndag i treenighetstiden
29. august 
Konfirmasjonsgudstjenester

FINN NETTSIDEN OG MELD DEG PÅ 
GUDSTJENESTENE!
På grunn av krav til avstand mellom 
folk er det for øyeblikket påmelding 
til gudstjenester og arrangement i 
menigheten.
Du kan møte opp uten sikker plass, 
men vil du slippe å gå forgjeves åpner 
du nettsiden, ser om arrangementet er 
lagt ut, og melder på deg og andre fra 
din husstand. På grunn av muligheten 
for avmelding, kan du sjekke senere 
hvis det kommer melding om ingen 
ledige plasser.
Vi ønsker tidlige påmeldinger, som gjør 
at vi kan vurdere flere arrangement.
Ved avmelding, og også for dem 
som ikke har internett, kontakt Inger 
90950070.

ALLE SOM ØNSKER NYHETSBREV m/
MENIGHETSBLAD PÅ MAIL:
Gi beskjed til: 
arstad.menighet.bergen@kirken.no

Menighetssenter
Jonas Lies Vei 55, 5053 Bergen
Tlf.: 55 59 32 96
arstad.menighet.bergen@kirken.no
Bankkonto nr: 1644.05.68126
Kirken
Jonas Lies Vei 70
Administrasjonsleder og 
frivillighetskonsulent Inger Kilen
Tlf.: 90 95 00 70
ik735@kirken.no
Vikarierende sogneprest
Oddbjørn Stubhaug
Tlf.: 90 86 34 41
os227@kirken.no
Vikarprest Atle Otto Moe
Tlf.: 92 45 54 03
am962@kirken.no
Kantor Tore Hegdal
Tlf.: 93 81 25 07
th877@kirken.no
Kirketjener Ville Koivula
Tlf.: 92 06 88 96
vk874@kirken.no
Diakon Marianne Magnussen
Tlf.: 94 11 92 29
mm359@kirken.no
Diakonmedarbeider Tatiana Olsen
Tlf.: 40 52 84 01
ts353@kirken.no
Diakonmedarbeider Grace Milijasevic
Tlf.: 92 06 47 16
gi844@kirken.no
Menighetspedagog Kristine Osberg
Tlf.: 94 11 11 95
ko684@kirken.no
Menighetsråds leder og babysang 
leder Grethe Borge
Tlf.: 90 53 91 10
grethe.agcaoili@gmail.com
Barnekor leder Zsuzsa Zseni-Clausen
Tlf.: 91 26 48 23
zsuzsa.zseni@gmail.com
Tensing leder Kristiane Koch
Tlf.: 91 24 67 68
kristiane.koch@hotmail.com

ÅRSMØTET
Vi har foreløpig satt årsmøtet 
til søndag 2. mai. På grunn av 
smittesituasjonen er det usikkerhet 
rundt gjennomføringen.

KONKURANSE!

Lego-påske
For mer info gå inn på våre nettsider 
www.kirken.no/aarstad


