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Tryller for konfirmantene
Side 4

Arven etter Luther
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JUBEL OG LEK: Barna kunne ikke snakke engelsk, 
men kommunikasjonen gikk likevel greit da 
ungdommer fra Åsane menighet besøkte 
Lovsangshjemmet i Bangkok. Side 18-19.

Vennlighet  
trenger ingen ord



ÅSANE MENIGHETSKONTOR
ÅSANE KIRKE

Åsane Senter 44, 5116 ULSET - tlf.: 55 36 22 50 - fax: 55 36 22 69
E-post: aasane.menighet@bergen.kirken.no

Sokneprest
Arne Mulen
Kontor 55 36 22 53
am453@kirken.no

Kapellan
Martin Aalen Hunsager
Kontor 55 36 22 61
mh298@kirken.no

Diakon
Rita Eldholm
Kontor: 55 36 22 57
re253@kirken.no

Kapellan
Rolf A. Rasmussen
Kontor: 55 36 22 55
rr876@kirken.no

Kantor
Gerd Inger Yddal
Kontor 55 36 22 59
gy329@kirken.no

Daglig leder
Mona Gangsøy Eide
Kontor: 55 36 22 51
me855@kirken.no

Kapellan
Jon Zimmermann
Kontor 55 36 22 54
jz925@kirken.no

Trosopplærer 
Kristine Bech-Sørensen
Kontor 55 36 22 58
mb395@kirken.no

Menighetspedagog/
kateket 
Ole Arthur Hanstveit
Kontor 55 36 22 56
oh939@kirken.no

 
Organist
Lenamaria Gravdal
Kontor: 55 36 22 64
lg996@kirken.no

Kirketjener
Tor Vilhelm Tysseland
Kontor 55 36 22 60
tt547@kirken.no

Styrer, Stjernen  
åpen barnehage
Kate Eliassen Bølstad
Kontor 55 36 22 62
kb287@kirken.no

Pedagogisk leder
Linda G. Jørgensen
Kontor: 55 36 22 62
lj624@kirken.no

Assistent, 
Stjernen åpen barnehage
Sølvi Dalsbotten
Kontor: 55 36 22 62
sd232@kirken.no

Frivillighets koordinator
Bente Lill Madsen
Kontor: 55 36 22 68
bm498@kirken.no

Assistent barnehage
Turid F. Sjursen
Kontor: 55 36 22 62
ts568@kirken.no

Prosjektkonsulent
Karoline Rossgård Salhus
Kontor 55 36 22 65
ks927@kirken.no

Telefoner:
Vakthavende prest etter kl. 17:00
og på søn- og helligdager: 954 79 157
Bank kontonr.: 3637.24.04749

For henvendelser vedrørende dåp, vielse eller  
begravelse kontakt: BKF-Kirke torget 
tlf.: 55 59 32 10, se mer  informasjon på  
http://bergen.kirken.no
For leie av lokaler i Åsane kirke: telefon 55 36 22 50

MENIGHETSRÅDET
Leder: Espen Ingebrigtsen,  
espen.ingebrigtsen@sjomannskirken.no

KIRKETORGET
Ansvarlig redaktør:
Magne Fonn Hafskor, eyecu@online.no

Redaksjonssekretær:  
Tor D. Hanson, tdhans@online.no

Redaksjonsmedarbeidere:
Karoline Rossgård Salhus
ks927@kirken.no og Rolf  A. Rasmussen
rr876@kirken.no

ANNONSEANSVARLIG
Torill Hatlebrekke Husebø
Mobil 99 55 07 87

STYRELEDER FOR MENIGHETS
BLADENE I ÅSANE PROSTI:
Bjørn Otto Aarheim,  
epost bjorn.otto.aarheim@schibsted.no

HJEMMESIDE:
http://www.aasanemenighet.no/

Kirketorget nr. 4 - 2017 kommer ut tors-
dag 14. september. Frist for levering av 
stoff er: Fredag 18. august. Redaksjonen 
avsluttes: Fredag 25. august. 
 

Prestens hjørne

Det nye livet blomstrer 

Det er sommer igjen, og ferietid! Ikke bare i 
naturen, men på Facebook, Instagram, i uke
blader og aviser. Vi deler de gode opplevelsene 
med hverandre, men blir kanskje også mindre 
aktiv på sosiale medier enn ellers. 

AV MARTIN AALEN HUNSAGER 

Sommeren er pause fra det vante, og en mulighet for å 
dele drømmene om det gode livet med hverandre, og leve 
dem ut. Hvordan ser dine drømmer for det gode livet ut? 
Hvor er dine kilder til det gode livet?

Vi mennesker har våre fortellinger om gode relasjoner. 
Fortellinger om mennesker som betyr noe for oss. Vi 
møter hverandre. På arbeidsplassen. I kirken. På turstien. 
Vi ser hverandre. Men går vi forbi, eller lytter vi til 
hverandre og deler noen av tankene våre? Hva om vi lytter 
til hverandres fortellinger og drømmer om det gode liv?

Vi har øyeblikk i livet som er verdifulle å tenke på. Gode 
glimt. Gode relasjoner. Gode fortellinger om livet. 
Fortellinger om nærhet og fellesskap. Er det ikke noe av 
dette som gir oss glimt av det gode livet? Handler ikke det 
gode livet om det å høre til sammen med noen? 

Å høre til i en sammenheng. Så enkelt, men noen ganger 
så utfordrende. Det gode livet. Handler det ikke om å 
støtte hverandre? Oppmuntre hverandre? Dele et måltid? 
Lytte til god musikk? Tenne et lys for hverandre? Be for 
hverandre?

Vi mennesker befinner oss i ulike faser i livet. Noen har et 
turbo-liv og snakker om tidsklemme. Andre nyter roligere 
dager. Mange unge er urolige for fremtiden. Opplever at 
forventningspresset er høyt. Det perfekte utseendet. Den 
gode utdanningen. Innimellom er det viktig å minne hver-
andre på at vi er gode nok. Støtte hverandre. Heie på 
hverandre.

Vi har våre forventninger til sommeren, og til fremtiden. 
Vi har våre drømmer. Vi har alle behov for trygghet. 
Mening. Tilhørighet. Vi er skapt til fellesskap. Vi trenger 
omsorg. Skjønnhet. Godhet. Og nåde. Sommeren viser oss 
hvordan naturen bretter ut sin skjønnhet. Det nye livet 
blomstrer. Jesus Kristus lytter til våre fortellinger om livet. 
Han vet hva det vil si å være menneske. Han kjenner dine 
her og nå-bilder. Han møter oss og våre drømmer om det 
gode livet. Ta vare på hverandre. Nyt sommeren og det 
gode livet!
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Stilt overfor spørsmålet «Hva feirer kirken i pinsen?» blir det ofte smått med gode svar, 
enten det dreier seg om avisens «Fem på gaten» eller et spørreark til konfirmantene. 

Hva skal vi med pinsen?

AV ROLF ARMAND RASMUSSEN

Julen har de fleste peiling på, og ikke 
så få klarer å trekke frem noe av det 
som skjedde i den innholdsrike 
påskeuken. Men pinsen – var det 
egentlig noe som skjedde da?

Det var faktisk noe som skjedde. 
Apostlene satt i Jerusalem og ble 
over veldet av et utbrudd av Guds 
kjærlighet og innsikt. Det var både 
synlig og hør bart. Derfor samlet også 
en folke mengde seg rundt dem og 
spurte: Hva er det som skjer? Og 
fiskeren Peter, som aldri hadde talt 
til en folkemengde før, sto frem som 
en uredd predikant for Jesus, og 
klarte å overbevise rundt tre tusen av 
dem om at de skulle satse sitt liv på å 
tilhøre denne Jesus-bevegelsen. 

Det skjedde uten Facebook eller inter-
nett; Peter hadde ikke så mye som en 
høyttaler til rådighet. Men folk ble 

satt i bevegelse. Nå var Jesus-troen 
ikke lenger en liten gruppe der alle 
kjente hverandre, men en bølge som 
skulle gå gjennom verden og forandre 
livet for utrolig mange.

Menneskelig sett var et slikt resultat 
så usannsynlig at det nesten kunne 
kalles umulig. Det var virkelig et 
under. Det blir umulig å tro at Peters 
uprøvde talegaver skulle få slike 
kolossale følger, uten at noe annet 
spilte inn. Hva var dette andre? 
Svaret finner vi i Jesu ord i Joh. 
14,18: «Jeg skal ikke la dere bli igjen 
som foreldreløse barn, jeg kommer 
til dere». Men ikke på samme måte 
som før: «Far vil gi dere en annen 
talsmann, som skal bli hos dere for 
alltid: Sannhetens Ånd» (v.16). 

Som gode jøder kjente disiplene godt 
til hvordan Guds Ånd var skildret i 

de hellige skriftene (vårt GT). Men at 
de på pinsedagen skulle få føle hvor-
dan han fylte dem i kropp og sjel, det 
kunne de ikke ha forestilt seg i tiden 
etter Jesu avskjed.

Pinsen er en tid for å bli minnet om 
det sentrale i kristendommen er et 
person lig forhold mellom Gud og 
hver enkelt av oss. Noe mindre duger 
ikke. Pinsen viser oss hvordan noen 
mennesker som alt kjente Gud i 
Jesus og var godt opplært av ham, 
likevel får en helt ny opplevelse av 
nærhet og innsikt. Tør vi å si at de 
hadde kommet «på innsiden» av 
Gud? I alle fall er det sant at Gud 
hadde kommet «på innsiden» av 
dem. 

Jesus uttrykte det slik før påsken: 
«Den som tror på meg, fra hans 
indre skal det, som Skriften har sagt, 
renne strømmer av levende vann» 
(Joh.7, 38). Og Johannes legger til: 
«Dette sa han om den Ånd de som 
trodde på ham, skulle få» (v.39). 
Johannes visste hva han snakket om. 
Han var selv en av apostlene som 
opplevde pinseunderet. Han visste at 
virkningen ikke forsvant, men ble i 
ham resten av livet.

Så blir spørsmålet dette: Hva vil 
pinsen med oss? Paulus svarer slik: 
Bli fylt av Ånden! (Efes.5,18). La 
Guds Ånd komme på innsiden av deg 
og prege deg. Stasjoner for påfylling 
har vi i Bibelen, bønnene, nattverden 
og menig hetens fellesskap. Gå ikke 
tørr i sommer - la Guds kraft fylle 
deg, hans hellige Ånd prege deg.

DEN HELLIGE ÅND: I Matteusevangeliet (kapittel 3, vers 16) heter det: «Da Jesus var 
blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds 
Ånd komme ned over seg som en due». I kirkens tradisjonelle ikonografi har Den hellige 
ånd derfor ofte blitt framstilt som en due. (Illustrasjon: Glassmaleri av Gian Lorenzo 
Bernini, ca. 1660. Fra St. Peter-basilikaen i Vatikanet)
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Gazki er en kjent og høyt verdsatt illusjonist som satser 
for fullt på kreativ trosformidling. I Åsane har han nå to 
år på rad trollbundet 9- og 10-åringer når han har 
visualisert og fortalt om «David - Den første actionhelt». 
Og konfirmanter har sittet som på nåler under kick off-
samlingen lørdag kveld og konfirmantpresentasjons-
gudstjenestene søndag formiddag.
 
Også i år går invitasjonen ut til alle 9- og 10-åringer i 
menigheten. Ikke gå glipp av denne unike opplevelsen 
lørdag 2. september kl. 14.00. I etterkant blir det pølse-
servering, og kanskje klarer barna også å lokke frem 
enda flere fortryllende triks?
 
Samme kveld har nye konfirmanter møteplikt, men ikke 
av den sure sorten, for her lar man seg rive med. En 
sitter klistret til stolen og kjenner seg satt utenfor tid og 
sted. Noen må også møte søndag under presentasjons-
gudstjenester. Gled dere, konfirmanter. Dette blir en 
opplevelse dere sent vil glemme!

Hvem husker ikke oppglødde 9 og 10 åringer som ivrig fulgte Ruben Gazki 
med alle sine fengslende tricks sist han besøkte oss?

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN

Gazki kommer tilbake

19. april, i beste korskoletid, ble 5åringer invitert til en 
påskevandring gjennom kirkens rom sammen med 
barnekoret Spiren. 

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN

Livlige og nysgjerrige barn 
med palme grener i 
hendene og ledet av 
Hallvard, praksisstudenten 
vår, deltok ivrig under 
vandringen opp mot 
Jerusalem. For anled-
ningen var våpenhuset 
omgjort til rommet som 

disiplene hadde leiet til å feire påsken i. Her ventet kateketen 
vår med vaskefat og håndkle, og hvor barna var med på å 
dramatisere fotvaskings scenen. Påskemåltidet tok de også del i. 
Så gikk ferden videre inn i kirkerommet. Her fortalte Jon prest 
om Golgata, og lot barna få kikke inn i graven - fremme i 
korpartiet - hvor Jesus ble lagt. 
Og vandringens høydepunkt, påskemorgen, feiret vi ved å få 
oppleve den tomme graven og dekke alterbordet med nydelige 
og velduftende påskeliljer. En flott sanselig påskevandring som 
nok sitter igjen hos barna. Og selvsagt var det servering i form 
av enkel pølsemiddag til store og små.

Påskevandring i kirkerommet Samling rundt bålpannen 

22. april markerte Speidergruppen sammen med 
inviterte 12åringer St. Georgsdagen ved å gå fra 
Åsane gamle kirke og opp Den trondhjemske 
postveien til Magnusløå kapellet. 

AV KRISTINE BECH-SØRENSEN

Underveis var barna med på å synge vandresangen Deilig 
er Jorden. De fikk også jobbe med refleksjonsspørsmål 
knyttet til skapelsesberetningen, naturforvaltning og -etikk; 
hva er god og dårlig naturforvaltning, illustrert gjennom 
ulike typer natur- og kulturmiljø langs ruten. 

Fremme ved Magnusløå kapellet samlet man seg rundt 
bål pannen for å grille pølser og nyte et måltid i det fri. Turen 
sluttet av med en liturgisk samling inne i kapellet. Barna ga 
tydelig uttrykk for at dette var gøy å være med på.
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28. juni - 2. juli går NMS sin sommerfest og generalforsam-
ling av stabelen i Stavanger Forum. Form og innhold er 
variert – men intensjonen den samme: Å dele det kristne 
fellesskapet med folk i alle aldre og fra ulike deler av Guds 
verdensvide kirke. 

Temaet for årets sommerfest er «Grenseløst?», 
noe NMS begrunner med at «Guds kjærlighet er 
større enn den største synd, nåden er uten ende 
og kallet til å dele troen er grense løst».

Det blir noen dager tettpakket med variert 
program i Stavanger. Tomm Kristiansen kåserer. 
Det blir musikk, humor og grenseløs energi med 
Heine Totland og Gisle Børge Styve. 

Biskop Per Arne Dahl leder salmesang med Ole 
Paus og Helene Bøksle på Domkirkeplassen. Og 
sammen med korene Stavanger Gospel Company 
og Voice of Joy skal det synges til halsen blir sår. 
Det blir også humoristisk tilbakeblikk med 
humor gruppen «Galen i Halen» og forestillingen 
«Luther med latter». I løpet av sommerfesten 
skal NMS også drøfte sin strategiplan og velge 
nytt landsstyre.

Meld deg på ved å gå inn på www.nms.no/sommerfest – 
eller ta kontakt med NMS sitt infosenter på tlf. 51516100.

NMS fyller 175 år
I 1842 ble NMS (Det Norske Misjonsselskap) stiftet i Stavanger.  
Det skal markeres i sommer med både sommerfest, generalforsamling og 175-årsjubileum.

Ole Paus

Helene Bøksle

Heine Totland  
og Gisle Børge Styve

Foto: iStock Foto: iStock
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Det blir musikk og humor med 
Heine Totland og Gisle Børge 
Styve. Tomm Kristiansen kåserer. 
Per Arne Dahl leder salmesang 
med bl.a. Ole Paus og Helene 
Bøksle. I tillegg blir det seminarer, 
møter og utflukter.

For påmelding:  
www.nms.no/sommerfest
facebook.com/nmssommerfest 

Velkommen  
til Sommerfest  
28. juni - 2. juli i Stavanger

Per Arne Dahl Tomm Kristiansen Rita Elmounayer

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. Vi er 
frimodige nok til å vedlegge en giro i 
dette bladet i håp om mulig bidrag til 
fortsatt utgivelse. 

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!

ØNSKER ALLE VELKOMMEN: Generalsekretær Jeffrey Huseby, 
regionleder i Stavanger, Evy Torunn Nyvoll og leder for 
hovedkomiteen Helge S. Gaard. (Foto: Siv Ane Nerhus / NMS Info)
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Med hjerte for flyktninger
Marit Bjørsvik er ofte innom Asylmottaket i Ytre Arna.  
Hun har god kontakt med mange av beboerne.

TEKST OG FOTO: AUDUN STØLÅS

Marit Bjørsvik (42) har i to år vært diakon i Ytre Arna 
menighet. Hun er ansatt i en 25 prosents stilling i Ytre Arna, 
men bruker nok mer tid til arbeidet blant flyktninger. I tillegg 
har hun en stilling som diakon i Haukås nærkirke. 

Kontakten hennes med Asylmottaket i Ytre Arna begynte for 
om lag to år siden da hun oppsøkte språkkafeen. Etter hvert 
ble det arrangert en kulturfest på bedehuset i Ytre Arna for 
flyktninger og innvandrere. 

Språkkafé hver tirsdag
Kulturfesten ble starten på et internasjonalt fellesskap 
arrangert i samarbeid mellom kirken og bedehuset. På disse 
kulturfestene var det for det meste norsk kultur som ble 
presen  tert for flyktningene. Det var barnekor og annen norsk 
kultur presentert på en folkelig og lett måte i en kristen 
ramme.

På bedehuset ble det også holdt internasjonalt alfakurs,  

der flere av beboerne på Asylmottaket deltok. Flere av dem 
fikk på den måten deres første kunnskap om kristen tro. Det 
blir holdt språkkafe på Asylmottaket hver tirsdag ettermiddag. 
Det er KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) som står bak 
språkkafeen. Det er også frivillige fra Ytre Arna og Indre Arna. 

På en samling på språkkafeen kan det delta om lag 20 be-
boere og fem norske medhjelpere. Hensikten er at beboerne 
skal lære norsk. Det skjer i en lett atmosfære med høy sosial 
faktor. 

Enkeltmenneskene viktigst
Som diakon har Marit Bjørsvik en fri rolle i forhold til språk-
kafeen. Hun snakker med flyktningene om det de ønsker å ta 
opp, og det kan være mange ulike ting. Marit kan gi råd om 
fremgangsmåte for de som skal søke om familie gjen forening. 
Hun snakker med personer som får avslag på sin asylsøknad. 
Hun må kunne litt om saksgangen, og hun henviser videre til 
rette instanser.

FÅR GOD KONTAKT: Diakon 
Marit Bjørsvik bruker mye av 
sin arbeidstid på Asylmottaket 
i Ytre Arna. Shahriar til høyre 
og Himdad i midten bak.
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– Det er viktig å få en god kontakt. Vi må se alle som med-
mennesker, som hele mennesker som også inkluderer deres 
religion. Det er viktig å ha respekt. Da blir man vist respekt 
tilbake, sier Marit. 

Hun understreker at det for henne er viktig å se det enkelte 
menneske. 
– Vi kan ikke bare behandle asylsøkerne som en gruppe.  
For meg er enkeltmenneskene viktigst, sier hun.

Som diakon kommer hun tett innpå en del av beboerne på 
mottaket. Over tid lærer hun dem å kjenne. Da kommer de 
mange nyansene frem. Dette er noe som gjør at de ikke kan 
behandles som en stor, kollektiv gruppe. 

På glattcelle før utsendelse
Beboerne på mottaket har ulike problemer. Det er veldig mye 
venting for mange av dem. Ensomhet er et stort problem for 
mange. Marit prøver å lindre smerten. I høst ble hun 
intervjuet av avisen Dagen. Da fortalte hun om et tilfelle der 
en gutt fra Afghanistan ble hentet på ganske dramatisk vis av 
politiet på Asylmottaket tidlig en morgen. Han ble kjørt til 
politistasjonen i Bergen sentrum og satt på glattcelle for å bli 
sendt til Trandum for tvangsutsendelse fra Norge. 

Marit og en annen person møtte opp på politistasjonen for  
å få et siste møte med ham og gi ham trøst i den vanskelige 
situasjonen. De to fikk møte gutten på et rom på politi
stasjonen, og de sang og ba for ham.

På Ytre Arna bedehus har det vært holdt alfakurs for 
flyktninger en gang. Dette er et innføringskurs i den kristne 
tro. Noen av dem som har deltatt på kurset, hadde ikke hørt 
det kristne budskapet før. 

– Vi må sørge for at de som kommer på kurset trives der, sier 
Marit. 

De fleste deltakerne er muslimer, noen er kristne. Enkelte 
har vært innom kirken etter alfakurset. 

Ni år på Asylmottaket
På språkkafeen treffer vi Shahriar, opprinnelig fra Iran.  
Han kom til Norge som flyktning i 2009, og bodde på 
mottaket i Ytre Arna den første tiden. Nå bor og arbeider  
han i Indre Arna, og er aktiv i Arna menighet. Han deltar 
som frivillig medarbeider på språkkafeen.

Shahriar forteller at det var han som tok initiativet til 
alfakurset for flyktninger på bedehuset i Ytre Arna. Det 
gjorde han på grunn av de erfaringer han tidligere hadde hatt 
med slike kurs i Stavanger og Nærbø. Han forteller at han  
tok dette initiativet for at beboere på mottaket som var 
interes sert i det,  kunne få mer kjennskap til norsk kultur  
og kunnskap om kristendommen.

– I Norge har vi frihet til selvstendig å bestemme hvilken 
religion vi vil ha. Jeg synes det er viktig at flere blir kjent med 
kristendommen. Så kan de selv velge når de vet hva det går 
ut på. Det er mange som er interessert. Før var det ingen på 
mottaket som visste hvor bedehuset i Ytre Arna lå. Nå vet alle 
det, sier han.

Vi møter også Himdad (32), som kommer fra Kurdistan i 
Irak. Han har oppholdt seg på mottaket siden 2008, og har 
fått fire avslag på asylsøknaden. Han sier at han nå er i en 
fortvilet situasjon. Ikke kan han reise tilbake til hjemlandet, 
for der er det krig. Han kan heller ikke reise til et annet land, 
fordi han først kom til Norge. Og han får ikke lov til å arbeide 
i Norge. 

Mesteparten av dagen bruker han til å sove, sier han. Han 
har ikke råd til advokat for å få videre hjelp, og han er 
bekymret for fremtiden. Det er mange av beboerne på 
Asylmottaket i Ytre Arna som er i samme situasjon som han. 

FRIVILLIG PÅ SPRÅKKAFEEN: Lilian kom til 
Norge i 2006, og bodde i Singapore i tre år før hun 
vendte tilbake til Norge. Nå deltar ghaneseren på 
språkkafeen som frivillig for KIA en tirsdag i 
måneden, og bidrar til høy sosial faktor.
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Meninger

Var reformasjonen ein føresetnad  
for demokrati og velferd?

Professorar frå fleire fagfelt freista å 
svare. Som interessert tilhøyrar sat eg 
igjen med at svaret på spørsmålet var 
JA. Arven etter Martin Luther, som vi 
har i den evangelisk-lutherske kyrkja, 
har medverka sterkt til det velferds-
samfunnet og demokratiet vi har i dag. 
Her ligg vi langt framom katolske land 
og land som er dominerte av andre 
religionar.

Etter seks timar med foredrag, blir det 
berre nokre korte konklusjonar eg kan 
få plass til her. Mykje har skjedd på dei 

siste 500 åra i verda. Vi har opplevd ei 
rivande utvikling innan utdanning, 
opp lysning, landbruk, den industrielle 
revolusjon, helse og velferd for å 
nemne nokre hovudpunkt. 

Luther si lære og arven etter han har 
festa seg mest i Nord-Europa, Nord-
Amerika og Australia. I andre delar av 
verda er det katolikkane og dei gresk- 
og russiskortodokse som representerer 
kristendommen. Elles finn vi andre 
store religionar i Midtausten og Asia. 

Martin Luther var oppteken av at folk 
sjølv skulle kunne lese i Bibelen. Då 
blei det viktig at dei læte å lese, og at 
Bibelen, eller delar av den og andre 
skrifter, blei trykt på eit språk dei for-
stod. I dag ser vi at folk i «lutherske» 
delar av verda har den høgaste utdan-
ninga av alle.

Martin Luther kjempa mot pavemakta 
og eineveldet på fleire måtar. Innan 
jordbruk blei det difor viktig at bønd-
ene skulle vere sjølvstendige, og ikkje 
underlagt store godseigarar. Denne 
fridomstanken slo og rot innan 
industriell utvikling, og i dag ser vi at 
utviklinga innan jordbruk, industri og 
dermed og innan økonomi er komen 
lengre i dei reformerte delane av verda.

Frå 1800-talet drog mange misjonærar 
ut i verda. Dei tok med seg mykje 
kunnskap om helsestell, utdanning og 
teknisk utvikling - som dei delte med 
innfødde der dei kom. Der det kom 
misjonærar frå Nord-Europa, er 
utviklinga komen lengre enn der 
misjonærane frå katolske land drog ut.

Frå midten av 1800-talet fekk vi eit 
blomstrande organisasjonsliv innan  
dei fleste områder i samfunnet. Fleire 
tusen av desse var misjonsforeiningar. 
Her fekk ikkje minst kvinnene øving i 
styrearbeid og leiing. Organisasjons-
livet var ein sterkt medverkande faktor 
i utviklinga av både demokratiet og 
velferdsordningar vi fekk, og som er 
langt betre enn i dei fleste andre delar 
av verda. Kvinnene kom og meir fram i 
lyset, og fekk ta del i heile samfunns-
strukturen. 

I samband med at vi i år feirar at det er 500 år sidan Martin Luther spikra opp dei 95 tesene på kyrkjedøra  
i Wittenberg, blei spørsmålet i overskrifta stilt på ein konferanse i Bergen no i mars. 

AV EDVIN BRATLI

STOD OPP MOT PAVEMAKTA: Den 15. juni 1520 kom pavebullen Exurge Domine frå pave 
Leo X, der han fordømte 41 læresetningar frå Martin Luthers skrifter. 10. desember same år 
brende Luther demonstrativt bullen framom Elsterporten i Wittenberg.  
(Illustrasjon: Oljemåleri av Karl Aspelin, 1885)
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Medan nordmenn flest tenkte påskefjell og skitur, reiste 
Flaktveit-familien Odd Magne og Hildegunn Aase med borna 
Ella (6 år) og Amund (3 år) til sitt andre heimland og fekk 
oppleve landet under turistoverflata. Hildegunn og Odd 
Magne ønsker å gje borna ein større horisont og eit hjarte for 
alle som ikkje har same mulighet til liv og vekst som vi har i 
Norge.

Nepal har lenge vore prega av politisk uro, korrupsjon og 
store jordskjelv. Folk er generelt fattige. Etter det store 
jordskjelvet i april 2015, ventar framleis mange på den lova 
støtta frå staten til gjenoppbygging av hus. 

Lovsong i gatene
Hinduismen er dominerande, og trass lovleg religionsfridom, 
er det ikkje lov å skifte religion. Nyleg vart sju kristne 
arresterte, skulda for å fortelje om Jesus til born. Dei er no 
sett fri då det viste seg at dei ikkje hadde gjort noko ulovleg. 

Hildegunn og Odd Magne fortel likevel om eit synleg kristent 
engasjement i landet. Dei vakna første påskedag i 
Kathmandu til lovsong i gatene. Kristne frå ulike kyrkjer, frå 
alle bydelar, samt distrikta rundt hovudstaden valfarta inn til 
friluftsgudsteneste på ein idrettsstadion i byen. Uoffisielle tal 
seier det var 20.000 menneske tilstades. 
Det finst mange kristne kyrkjelydar, utdanningsinstitusjonar 
og sjukehus innimellom den hinduistiske dominansen. Kvar 
laurdag (offisiell fridag) høyrde dei song i mange timar frå 
kyrkja over gata frå gjestehuset der familien budde. 

I løpet av dei sju vekene vart familien Aase godt kjende med 
folka dei møtte. Sjåføren dei brukte på den elleve dagar lange 
«ferieturen» var både hindu og buddhist. Dette er ikkje 
uvanleg i Nepal. Han fortalde om sonen sin som var sjuk. 
Foreldra hadde teke han med til tempelet der presten ved 
hjelp av astrologi bad dei ofre til apeguden for at guten skulle 
bli frisk. 

TEKST: HELEN TOPPE

Med hjarte i Nepal
Som lita jente var Hildegunn Aase brevven med ei norsk jente i Nepal. Slik starta eit engasjement 
for landet som  så langt har resultert i bryllupsreise i 2009, og sju vekers familietur våren 2016.

SAMAN MED GODE VENER I BHAKTAPUR: Nepalsk gjestfridom varma norske hjarter og skapte nye venskap. (Foto: Privat utlån)
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Det gjorde stort inntrykk på Hildegunn og Odd Magne å høyre 
korleis foreldra gjorde alt dei kunne for å tilfredsstilla gudane. 
Dei viste høg moral, og var avhengig av trua si for å overleve 
fattigdomen og nauda. Men det vart aldri godt nok. Dei måtte 
konstant jobbe for å halde seg inne med gudane. For Hilde-
gunn og Odd Magne vart det ei viktig påminning om kva dei 
har i Jesus, om fridomen og barnekåret. Dei såg sprengkrafta  
i bibelvers som det vi finn i Salme 23: «Han lar meg ligge i 
grøne enger, han leier meg til vatn der eg finn kvile».

Bur i eit blikkskur
Med sjåføren køyrde dei vestover til fjellbyen Tansen. Der 
fekk dei besøke sjukehuset med mottoet «We serve, Jesus 
heals». Hit kom jordmor Ingeborg Skjervheim ridande i 1955 
og gjorde ein imponerande innsats med helseopplæring og 
fødselshjelp. Hildegunn hadde lest boka om misjonæren frå 
Ål i Hallingdalen, og fekk no sjå resultata med eigne auge. Ho 
anbefaler alle å lese boka Mor til tusen av Mirjam Bergh. 

Då Hildegunn og Odd Magne var i Nepal på bryllupsreise, 
hadde dei eigen guide. Dei har halde kontakten med han 
desse åra. Då jordskjelvet råka i fjor, mista han huset og alt 
han eigde, men han og familien overlevde. Han fortalde at  
då huset fall saman, stod dei to sønene hans i døropninga, 
12-åringen bøygd over 10-åringen for å redde han. Etter 
månader under presenning, bur dei i dag i eit blikkskur. 
Familien Aase har samla inn pengar til nytt hus blant vener, 
familie og kollegaer. No står det eit kjøkkenhus ferdig. 

Familien Aase fekk besøke denne familien utanfor Kath-
mandu. Dårleg veg gjorde at dei måtte gå siste bit av vegen. 
Her vart dei møtt av heile landsbyen. Nepalsk gjest fridom 
varma norske hjarter og skapte nye venskap. Hildegunn og 
Ella vart tekne med til skreddaren og fekk sydd tradisjonelle 
jakker. Amund åt, til foreldra si store overrasking, kylling og 
linsesuppe. Han åt seg inn i vertane og spesielt bestemora sine 
hjarte. Dei hadde diska opp med det beste dei hadde. 

Underviste lærarane
Hildegunn er førskulelærar, og fekk besøke ein Montessori-
skule for 2-8-åringar. Pedagogisk kunnskap er mangelvare i 
Nepal, og lærarane på denne skulen tok imot input med 
glede.  Hildegunn fekk undervise om læring gjennom leik og 
lage eit leikemiljø der ho viste ideane i praksis. Dette fekk ho 
også gjere på ein lærarskule for barnehage og småtrinnet.

Dei sju vekene i Nepal har sett spor i fire norske hjarte. 
Horisonten er utvida, hjartene varmare og innsikta større. 
Kontrastane skjerpar sansane og etterlet seg takksemd. 
Hildegunn og Odd Magne ber med seg heim dette fargerike, 
varme og gjestfrie folket i hjartene. Deira ønske er at venene i 
Nepal skal få kjenne at dei er elska som dei er, at det er nok 
det Jesus gjorde på korset, at dei treng ikkje tilfredsstilla 
gudane lenger.

MISTA ALT I JORDSKJELVET: Kjøkenhuset som er blitt reist for 
nokre av pengane som blei samla inn til guidens familie.

SJUKEHUSET I TANSEN: Hit kom jordmor Ingeborg Skjervheim 
ridande i 1955 og gjorde ein imponerande innsats med helseopp
læring og fødselshjelp.

Nepal 

• Innbyggjartal: 31,5 millionar (2015)

• Religion: Hinduisme (81,5 prosent), buddhisme (9 prosent), 
islam (4,4 prosent), kirantisme (3 prosent), kristendom  
(1,4 prosent), animisme (0,4 prosent)

• Jordskjelva som råka landet i april og mai 2015 drepte 
nesten 12500 menneske, skada 22.000 og gjorde  
3,5 millioner av innbyggjarane heimlause.

Fakta

INNEKLEMT FJELLAND: Nepal ligg «inneklemt» mellom 
India i sør og Tibet i nord.
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Byggesettet med den barmhjertige samaritan som tema er nå 
en del av trosopplæringen «TilTro» i Åsane menighet, og ble 
prøvet ut som tiltak for første gang i mars.

– Biblo er laget for å gjøre bibelhistorier mer tilgjengelige for 
aktive barn. Når de har hørt historien og bygget ferdig Biblo-
settet, er de blitt kjent med handlingen og personene på en 
helt ny måte, og da sitter det godt i hukommelsen, forklarer 
Kristian Mellingen.

Biblobygging og foreldreseminar
Ideen bygger på det enkle prinsippet at en lærer best 
gjennom å bli engasjert. For barn gjelder det å ikke bare sitte 
stille, men å få bruke hendene, bygge, observere og leve seg 
inn i historien. Hvert byggesett inneholder brikker, figurer og 
et hefte som har både bibelteksten, en samtalestarter og 
byggeinstruksjoner.

Som en del av trosopplæringen TilTro var alle syvåringer i 
Åsane menighet nylig invitert til å lære om nestekjærlighet og 
medmenneskelighet gjennom Biblo. Dette var en kombina-
sjon av byggesamling for barna og seminar for foreldre. I år 
hadde de besøk av en representant fra IKO (Kirkelig peda-
gogisk senter), som sammen med foreldrene hadde work-
shop om fortelling og formidling til barneskolebarn. 12 enga-

Bygger barnetro med Biblo-klosser 

Etter at Legos patent på de karakteristiske byggeklossene gikk ut i 2011, er det fritt frem for å sette 
i gang egen produksjon med den tematikken en måtte ønske. Nettopp det har Åsane menighets 
Kristian Mellingen gjort, under navnet «Biblo». 

AV KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

LEVERER TIL HELE LANDET: Biblo er Lego 
med Bibeltematikk. Kristian Mellingen, som står 
bak produktet, opplever god etterspørsel fra 
menigheter i hele landet. (Foto: Biblo)
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sjerte foreldre var med, mens 18 barn vegg i vegg så nærmere 
på lignelsen om den barmhjertige samaritan.

Hver sin samaritan-fortelling
Med av enkel innføring i hva en bibelfortelling er og hvorfor 
Jesus fortalte lignelser, og deretter dramatisering av den 
konkrete bibelfortellingen, var barna klare for å ta fatt på 
byggesettet. 18 barn bygget tålmodig, med hjelp og 
veiledning fra Mellingen, ungdommer i menigheten og 
TilTro-teamet. 

Etter en liten time satt barna fornøyde rundt bordet med 
hver sin fortelling i klosser foran seg, og kunne invitere inn 
foreldre som fikk se på hva de hadde bygget. Eselet med 
samaritanen, den sårede mannen, herberget, verten og tørre 
ørkenplanter  alt var på plass. Etter endt samling fikk alle 
barna ta med seg byggesettet sitt hjem, til stor begeistring.

Mer informasjon: biblo.no

BYGG DIN EGEN JESUS-LIGNELSE: Byggesettet med den barm
hjertige samaritan som tema er nå en del av trosopplæringen 
«TilTro» i Åsane menighet. 

Bibelhistorie som byggesett 

• Byggesettet om Den gode 
samaritanen er laget for 
menigheter og organisa
sjoner som driver med 
trosopplæring.

• Passer for barn fra 4 år - 
gutter så vel som jenter.

• Aktuelt til søndagsskole, 
temamøter, gave til et års-
kull i kirken eller andre 
aktiviteter i trosopplærings-
planen.

Fakta

LEK OG LÆR: Byggesettet inne
holder brikker, figurer og et hefte som 
har både bibel teksten, en samtale
starter og byggeinstruksjoner.

Pilotprosjekt lyktes

Det var god stemning da Bergen Kristne Bokhandel avholdt 
generalforsamling tirsdag 4. april. Regnskapet for 2016 viser 
et positivt resultat på 84.913, etter at skatt er betalt. 

Hovedgrunnen til det gode resultatet er at bokhandelen har 
minimale lønnsutgifter. Daglig leder mottar 80 prosent lønn. 
Resten er basert på ulønnet arbeid. Med sin struktur er 
Bergen Kristne Bokhandel et pilotprosjekt.

Det er mye frivillig arbeid som skal til for å få det til å gå 
rundt. Med seksdagers uke i bokhandelen er flere av skiftene 
dekket av frivillige. De kjører bøker ut til menigheter i Bergen 
og omegn, henter papp, fører regnskap, og det støvsuges og 
vaskes på skift. Bokhandelen har også etablert boksalg 
knyttet til to forsamlinger, og deltar på en rekke arrangement 
og enkeltmøter med boksalg.

Per første kvartal i år er omsetningen økt med om lag ti 
prosent siden i fjor, og hver uke er det folk som besøker 
bokhandelen på Øvre Korskirkeallmenningen for første gang, 
til tross for gravearbeider som er planlagt å vare i enda 
halvannet år i området. Slik er det å være nisjebutikk. Bergen 
Kristne Bokhandel har det brede utvalget av kristne bøker for 
alle aldersgrupper og anledninger.

KRISTEN LITTERATUR I BUTIKKHYLLENE: Bergenserne er 
glade for at det igjen er en kristen bokhandel i sentrum, etter at den 
åpnet i oktober 2015. (Foto: Kirken.no)

FØRSTE GANG MED BIBLO-BYGGING: 18 barn bygget tålmodig, 
med hjelp og veiledning fra Kristian Mellingen, ungdommer i 
menigheten og TilTroteamet.
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For vel 2000 år siden var det noen læregutter som erfarte 
akkurat det. De skulle lære å oppføre seg pent mot andre. 
Tilgivelse hørte med til pensum. Det var noe nokså nytt for 
dem. 

Historieboken de hadde hatt gjennom mange generasjoner 
snakket jo så mye om hevn: Øye for øye, tann for tann! Det 
sto til og med i boken deres at Israelsfolket, som de jo 
tilhørte, ba til Gud om at han måtte hevne og utslette hele 
folkeslag som de selv oppfattet som både deres og Guds 
fiender.

70 ganger syv ganger
De forvirrete læreguttene fikk snart nok av hele tilgivelsen. 
De gikk til læremesteren og spurte: Hvor lenge skal vi holde 
på med denne tilgivelsen? Hvor mange ganger skal jeg måtte 
tilgi min bror, er ikke syv ganger nok? De syntes selv at syv 
ganger var å ta godt i, og de regnet sikkert med at mesteren 
skulle si at syv var nok, kanskje til og med i meste laget.
De ble skuffet over mesterens sjokkerende svar: Nei ikke syv 
ganger, men 70 ganger syv ganger skal du tilgi din bror!

Nå er det ikke sikkert at læreguttene var så kvikke i 
hoderegning at de med en gang kunne finne ut at 70 ganger 

Å tilgi alle, hele tiden
Motsatsen til tilgivelse er hevn. Mennesket har mulighet til begge deler. Evne til tilgivelse er nødvendig 
hvis vi skal kunne leve i fred og harmoni med hverandre. Det kan holde hardt mange ganger.

AV NILS MAGNUS ULVIK

Å TILGI: «Ikke syv ganger, men 70 ganger syv ganger 
skal du tilgi din bror» sa Jesus, her fra den kommende 
virtual realityfilmen Jesus VR – The Story of  Christ, 
regissert av David Hansen.
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syv er 490, og det kan også hende at hvis de likevel greide 
regnestykket, og begynte å telle oppover mot 490 hver gang 
de syntes at de hadde tilgitt sin bror så pass at det skulle 
komme med på listen, så ville de komme ut av tellingen:  
Var jeg nå kommet til 27 eller var det 28?

Og det var vel ett av poengene med mesterens svar: Du skal 
tilgi så mange ganger at det ikke kan telles engang! Det skal 
være en kontinuerlig prosess i deg at du ikke dømmer noen, 
men tilgir både dine brødre og alle andre som trenger det. 
Hver gang! Kast ikke bort tid og krefter på å holde regnskap 
med hvor flink du er til å tilgi. Det er nok at du tilgir.

Kjærligheten er drivkraften
Og læreguttene fant fort ut at de hadde nok med å prøve å 
tilgi, mer enn nok. Da kom mesteren med et visdomsord: 
«Den som er meget tilgitt vil også elske meget». Kjærligheten 
er drivkraften til en utholdende tilgivelse. Mesteren mente 
vel at hver av læreguttene fikk se litt på seg selv: Hvor mye 
tilgivelse trenger dere selv fra andre? Det ble stille i flokken 
en god stund. De satt kanskje og tellet.

Læreguttene fikk etter hvert forstå at det bare er Gud selv, 
han som er alles gode Far, som kan tilgi alle, hele tiden. Den 
som opplever seg selv fullstendig tilgitt, opplever at vi lever 
under Guds utholdende nåde og kjærlighet. Uansett hvor 
umulige vi er, har vi nåden og tilgivelsen. Dermed er umulige 
meg godtatt og elsket av Gud. Luther så det klart da han 
startet reformasjonen for 500 år siden: «Alt av nåde».

Så er det spørsmål om det likevel er noen ekstra betingelser 
for at vi kan få tilgivelse og nåde. Der er ord i Bibelen som 
kan tyde på det: «Dersom dere bekjenner deres synder og 
angrer, skal syndene bli tilgitt». Dette «dersom» har vi bitt 
oss merke i, og bruker flittig i alle fall når vi selv skal tilgi en 
søster eller bror. Synderen må i det minste innrømme sine 
ugjerninger og feil. Og så må han angre skikkelig. Og love 
«aldri mer».

Guddommelig kjærlighet
Bare timer før Jesus døde, fjernet han den siste rest av hinder 
for fullstendig tilgivelse da han ba for folket som dømte ham 
til døden: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør». Jesus 
synes dermed å tilgi alle syndere for alle slags synder, også de 
vi ikke selv er klar over og vet om, og derfor heller ikke kan 
bekjenne og angre. Det er guddommelig kjærlighet. Det er 
ingen billig tilgivelse, ingen billig kjærlighet, den kostet ham 
livet. Dette er totalt grensesprengende. 

Hvis vi blir oss bevisst at det er akkurat i den kjærligheten vi 
lever hele tiden, vil vi også kunne forstå mer hvilken grunn vi 

har til å tilgi og elske vår ufullkomne neste. Og likevel er det 
helt menneskelig å ta et ordentlig oppgjør med den som ber 
meg om tilgivelse: Alt skal på bordet og gjøres opp, beklages 
og angres. Så kan vi bli venner igjen. Det er menneskemålt 
rettferdighet. Men ikke Guds, for han sier «Elsk dine fiender! 
Velsign den som forbanner dere!»

Her må jeg melde pass. Dette kan jeg ikke greie. «Nei vel,» 
sier læremesteren, «men du er tilgitt av vår Far i himmelen 
uansett. Du er elsket av Gud som hans barn. Det får være nok 
for deg».

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no 
Facebook-side: «Stjernen Åpen barnehage»

‣ Mandag fra kl 09.00 til 14.30 
‣ Onsdag fra kl 09.00 til 14.00 
‣ Torsdag fra kl 09.00 til 14.30 

‣ Babysang for de minste hver mandag og 
torsdag kl 12.00  

‣ Mange kjekke aktiviteter for de litt større, og 
egne grupper for 4- og 6-åringene  

‣ Fellesaktiviteter for hele familien 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

Her må jeg melde pass. Dette kan jeg  
ikke greie. «Nei vel,» sier læremesteren,  
«men du er tilgitt av vår Far i himmelen 

uansett. Du er elsket av Gud som hans barn. 
Det får være nok for deg».

I forhold til markeringa av reformasjonen, er det temaguds-
tenester i august, september, oktober og november i alle 
kyrkjelydar.
 
• Søndag 27. august. Tema: Nåden aleine
• Søndag 17. september. Tema: Skaparverket er ikkje til sals
• Søndag 15. oktober. Tema: Frelsa er ikkje til sals
• Søndag 19. november. Tema: Menneske er ikkje til sals
 
I følge brev frå preses Helga Byfuglien, er kyrkjelydane 
oppfordra til å ha søkelys på MISJON desse søndagane. 
Kyrkjelydane er også oppfordra til å invitere den misjons-
organisasjonen dei har avtale med ein av datoane, og NMS 
Bjørgvin tilbyr besøk på ein av desse sundagane. 

Haustens temagudstenester 
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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 • 26 ÅRS ERFARING

www.janus.no

KULTURSENTER 

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

En annonse i menighetsbladene når  
alle hus stander i Arna, Osterøy, Åsane,  

Salhus, Eidsvåg, Lønborg og Biskopshavn.  

 For annonsering  
- kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

995 50 787

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

 
 
 
Sommerleir på  Wallemtunet 2017 
 
Leir er spennende! 
Bli med på lek og moro, grilling, fjellturer, fotball, volleyball, sporløp, 
spennende kubbespill-kamper og mye annen moro! 
 
På leir treffer du gamle og nye venner. Det er godt fellesskap, aktiviteter og 
samlinger der vi får høre spennende fortellinger fra Bibelen.  
 
Sommerleirene på Wallemtunet er et av årets store høydepunkter, og leirstedet 
ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. 
 
Sommerleir 7-10 år 
søndag 25. til tirsdag 27. juni 2017 
Pris: 500,- 
 
Sommerleir 11-14 år 
onsdag 28. juni til løradg 1. juli 2017 
Pris: 700,- 
 
Meld dere på til: bergen@sondagsskolen.no 
eller telefon 907 72 703 
 
 
 
 
 

     

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 

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

Nå skal vi alle nyte en flott sommer, håper jeg. Tankene 
mine går likevel mot et nytt semester med nye muligheter. 
Har DU noen gang tenkt på å melde deg som frivillig i 
kirken? Hvorfor ikke ta kontakt, så finner vi sammen en 
oppgave som passer til akkurat deg. :)

Jeg vil også få rette en stor takk til alle som bidrar i frivillige 
oppgaver/tjenester her i Åsane. Spesielt ønsker jeg å takke 
alle dere som har stilt opp ekstra når jeg har hatt huller i 
mine lister. Kan vi sammen klare å finne noen nye som kan 
være med og dele på oppgavene? Husk: Hvis en person 
stiller opp en eller to ganger pr. semester, og det er 10 
stykker som melder seg, så fylles mange huller. Da slipper 
jeg samtidig å føle at jeg maser på dere om å hjelpe til. :)

Håpefull sommerhilsen fra frivillighetskoordinator Bente 
Lill Madsen, Tlf. 55362268 / mobil 95037327 / epost 
bm498@kirken.no

De fleste som har besøkt Åsane kirke til gudstjeneste eller 
annet arrangement, vet at det ikke alltid har vært særlig 
tydelig lydgjengivelse i kirkerommet. Dette skyldes rommets 
runde utforming og at etterklangstiden er veldig lang. Det vil 
si at lydbølgene reflekteres mange ganger fra alle harde 
overflater før de dør ut. Dermed blir lydsignalet som når 
ørene våre grøtete og utydelig.

Menighetsrådet ba derfor BKF om å gjennomføre 
romakustiske tiltak for å bedre forholdene. I samarbeid med 
konsulentfirmaet SWECO ble følgende tiltak gjennomført:

• Nye akustikkgardiner er hengt opp på veggflater bak 
stolområder.

• Fem felter med treullsementplater (bakenforliggende 
mineralull) er montert utenpå perforert teglstein  
(i feltene bak kirkekunsten på «orgelsiden»).

• Et sammenhengende felt med 100 mm mineral ulls absor-
benter (trukket i duk med mønster som teglstein) er mon-
tert på øvre det av bakvegg.

Konsulentfirmaet SWECO foretok måling av etterklangs tiden 
før og etter tiltakene. Fagfolkene sin anbefaling var å 
etterstrebe en etterklangstid på to sekunder. Dette er en 
etterklangstid som passer bra for orgelmusikk, men for 
kormusikk og tale kan den gjerne være enda lavere ifølge 
spesialistene, henholdsvis 1.7 og 1.4 sekunder. 

Men for å oppnå disse etterklangstidene ville akustikk-

tiltakene gå for mye ut over de estetiske verdiene i kirke-
rommet. Det ble derfor valgt et fornuftig kompro miss, siden 
mange av de aktive kirkemedlemmene fryktet at akustikk-
tiltakene skulle gå for mye på bekostning av de visuelt 
estetiske verdiene i kirkerommet.

Vi bør også nevne den nye miksepulten som er kjøpt inn til 
høyttaleranlegget. Dette har gjort det langt lettere å styre og 
regulere lydnivået på alle mikrofonene. Så trengs det selv-
følgelig litt tid til «innkjøring og tilrettelegging» før alle kan 
si seg helt fornøyd.

Nå blir det lettere å få med seg all god forkynnelse av Guds ord i kirken vår, etter at 
Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) har gjort flere tiltak for å forbedre lydforholdene. 

AV TOR D HANSON

Akustikktiltak i Åsane kirke

REDUSERT ETTERKLANGSTID: Etterklangstiden er tiden det tar 
for utsendt lyd å bli redusert med 60 dB i rommet, dvs. «å dø helt 
ut». Jo høyere tallverdi etterklangstiden har (i sekunder), desto mer 
klangfullt er rommet. (Illustrasjon og informasjon fra SWECOs 
rapport «RIAKU Åsane kirke - måling av etterklangstid», datert  
25. april 2017).

Håndverkstreff i kirken 

Annenhver lørdag er vi en gjeng håndverksglade som treffes 
i ungdomsavdelingen i kirken mellom kl. 12 og 14. Første 
gang etter ferien er 19. august. Ta med noe å jobbe med  
+ 20 kroner per person. 

Vi serverer kaffe/te og noe å bite i. Noe av det vi lager selges 
på julemarkedet i kirken. Overskuddet fra treffene og alt fra 
julemarkedet går til misjonsprosjektet i Thailand.

Følg oss på Facebook:  
https://www.facebook.com/HaandverkstreffAasaneKirke
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Åtte voksne og 12 ungdommer fra Åsane menighet reiste 
nylig til Thailand for å se nærmere på det norske misjons-
arbeidet som drives der. 

I tillegg skulle vi gjennom å lukte, smake og kjenne på en 
kultur som er svært ulik vår egen, få viktige innspill for valg 
vi tar i livene våre. Vi ønsket rett og slett at våre ungdommer 
skulle reflektere over hva det vil si å bo på samme klode, men 
i ulike kontekster.
 
Tilbud til de fattigste
Vi reiste for å oppleve og erfare forskjeller på rikdom og 
fattigdom. Vi gikk derfor bak fasaden og startet med å besøke 
noen lokale menigheter. Deretter besøkte vi slummen i 
Bangkok, hvor rundt 300.000 mennesker lever svært tett på 
hverandre i et mildt sagt voldelig miljø. 
 
Vi traff barn og unge som har det svært vanskelig, men som 
også opplever lyspunkt, blant annet på Lovsangshjemmet i 
slummen i Bangkok, som drives av Det Norske Misjons sel-

skap (NMS). Her får barna mat, kjærlighet, venner og en 
trygg plass å hvile på dagtid. Lovsangshjemmet er et kombi-
nert barnehage- og SFO-lignende tilbud til de fattigste barna.
 
Åsane menighet har i flere år vært med på å finansiere dette 
tilbudet, og vi ønsket å vise ungdommene at det er viktig å gi 
av vår overflod til de som har mindre. Vi leste barnebøker, 
blåste såpebobler og lekte med barna i den innebygde leke-
plassen. Barna kunne ikke snakke engelsk, men kommunika-
sjonen gikk likevel greit. En såpeboble er en såpeboble. Den 
engasjerer!
 
På det ene barnehjemmet ble vi møtt av barn som hadde 
laget tegninger til oss. Selv om det var vi som var kommet for 
å gi dem noe. Slik var det overalt. Vi skulle gi, men det var vi 
som fikk.

Store kontraster
Vi reiste videre til nordøst i Thailand. Der møtte vi flere 
hundre barn og ungdommer i alderen 7-20 år, og hadde 

Thailand bak turistfasaden
Det bekymringsfrie turistlivet langs de endeløse og vakre strendene i Hua  
Hin står i stor kontrast til hvordan Thailands fattigste lever. 

AV TROND ALBERT SKJELBRED 

Å GI OG Å FÅ: Overalt hvor vi kom var det vi som fikk. 
Og det fra barn som nesten ikke hadde noe.
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engelskundervisning for dem. Disse 
skolene lå så avsides til at de ikke 
tidligere hadde hatt besøk av 
utlendinger, og det var stort for både 
oss og dem å dele noen timer sammen. 

«Det å spille ball og kommunisere med 
disse lokale barna og ungdommene var 
noe av det som gjorde sterkest inntrykk 
på meg», sier en av våre ungdommer i 
dag.
 
Om kvelden fikk vi servert varm mat av 
skoleelever ute på skoleplassen, og lot 
oss underholde av deres kunster. I stor 

kontrast til disse barnas hverdag så vi 
på luksusboligene i Bangkok og på det 
bekymringsfrie livet til de solhungrige 
turistene langs de endeløse og vakre 
strendene i Hua Hin.
 
Hver dag hadde vi samlinger hvor vi 
samtalte om hva som hadde gjort 
inntrykk. Da vi spurte våre egne 
ungdommer hvorfor vi besøkte disse 
daghjemmene og skolene, svarte en av 
dem: «Fordi vi på den måten får mer 
dybde og innsikt i kulturen. På gaten 
får vi mest overflatisk bredde -
kunnskap.» Klok ungdom.

EN EPISK FOTBALLKAMP: Det var ikke akkurat kunstgress barna spilte på i nord-øst 
Thailand. Her i duell med våre egne ungdommer.

EN MENIGHET MED EN KLAR VISJON: Her er gruppen på besøk hos en lokal kristen menig -
het nordøst i Thailand. Presten hadde en visjon om 100 medlemmer. De var kommet halvveis.

Alene i sommer? 

Mange eldre føler sommeren er vanskelig, 
siden de faste aktiviteter tar pause, og den 
nære familie ofte er bortreist. Men Åsane 
menighets honnørklubb tar ikke sommerferie! 

Hver onsdag i juli måned er det åpent hus i 
Torgstuen kl. 11.30 - både 5. juli, 12. juli, 19. juli 
og 26. juli. Det er ikke noe oppsatt program, 
men det blir mat og sang, og først og fremst 
god anledning til samtale. Kanskje treffer du en 
der som du ikke har sett på lange tider?

Kirkeskyss 

Har du behov for kirkeskyss? Ta kontakt med 
kirkekontoret for å få tilsendt en oversikt over 
når og hvem som kjører. Denne oppdateres en 
gang per halvår.

Menigheten vår har en flott gjeng med frivillige 
som stiller opp med sine private biler for å gi 
tilbud om skyss til kirken for kirkegjengere. 
Dessverre er det få av disse som har plass til 
rullestoler i sine biler. Dette ber vi om forståelse 
for. 

Leie lokale i kirken? 

Skal du feire stor dag/ konfirmasjon/dåp, eller 
kanskje du trenger rom til et møte? I kirken har 
vi ulike lokaler til disposisjon. Størrelse og 
antall bordplasser varierer. Vi leier ut kirkerom/
menighetssaler til konserter/andre 
arrangement. Ta kontakt på asane.menighet.
bergen@kirken.no for mer informasjon. 

Kortilbud for alle aldre 

Korskolen Åsane kirke har tilbud til alle alders-
grupper. Barnekorene samles på tirsdager. 
Damekoret vårt Cantus Sororum øver annen-
hver mandag, og blandakoret Prima Vista hver 
torsdag. Se aasanemenighet.no for nærmere 
info om oppstart i høst, og øvingstider.

Nye Rasteplass-
temakvelder 

Temasamlingene under fanen Rasteplass er en 
populær møteplass for faglig og åndelig påfyll i 
Åsane kirke. Høstens to første samlinger er 
onsdag 13. september og onsdag 25. oktober. 
Her ser vi nærmere på Romerbrevet sammen 
med tidligere biskop i Bjørgvin Ole D. 
Hagesæther. 

Onsdag 15. nov får vi besøk av Arve Brunvoll, 
som forteller oss om bruk av liturgi, og den 
bibelske bakgrunnen for at vi feirer guds-
tjenestene som vi gjør i Åsane menighet.
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INFORMASJON

18. juni - 2 s. i treenighetstid
Matt. 3,11-12 - Han skal døpe med hellig Ånd og ild
Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Arne 
Mulen og organist Lenamaria Gravdal.  Nattverd.

25. juni - 3. s. i treenighetstid
Luk. 14,15-21 - Gud innbyr til gjestebud 
Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Martin Aalen 
Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp. 

2. juli - 4. s. i treenighetstid
Mark. 10,17-27 - Rikdom kan stenge for evig liv
Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Martin Aalen 
Hunsager og organist Lenamaria Gravdal. Dåp og nattverd.

9. juli - 5. s. i treenighetstid 
Jeremia 23,16-24 - Guds dom over løgnprofetene
Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Arne 
Mulen og kantor Gerd Inger Yddal.  Nattverd.

16. juli - Aposteldagen
Luk. 5,111 - Guds kall til tjeneste
Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp og nattverd.

23. juli - 7. s. i treenighetstid
Luk. 15,1-10 - Gud leter etter dem han mistet
Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/seniorprest Rolf 
Armand Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp.

30. juli - 8. s. i treenighetstid
Matt. 6,19-24 - La ikke Mammon være din skatt!
Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og organist Lenamaria Gravdal. Dåp og nattverd.

6. august - 9. s. i treenighetstid
Matt. 11,28-30 - Jeg vil gi dere hvile
Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/seniorprest Rolf 
Armand Rasmussen og organist Lenamaria Gravdal. Dåp og 
nattverd.

13. august - 10. s. i treenighetstid
Luk. 5,27-32 - Han kom for å kalle syndere
Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/sokneprest Arne 
Mulen og organist Lenamaria Gravdal. Dåp og nattverd.

20. august - 11. s. i treenighetstid
Matt. 23,37-39 - Herrens by vil ikke ta mot frelse!
Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Martin Aalen 
Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp.

27. august - 12. s. i treenighetstid 
Efes. 2,1-10 - Av nåde er dere frelst, ved tro
Åsane kirke kl. 11.00: Temagudstjeneste v/sokneprest 
Arne Mulen, kantor Gerd Inger Yddal og organist Lenamaria 
Gravdal. Tema: Nåden alene! Nattverd.

2. september (lørdag) 
Åsane kirke kl. 14.00: TilTro-gudstjeneste v/prestevikar 
Håkon Kinsarvik og illusjonist Ruben Gazki.

3. september - 13. s. i treenighetstid
Matt.25,14 30 - Gud krever regnskap av oss
• Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste m/

konfirmantpresentasjon v/prestevikar Håkon Kinsarvik og 
kantor Gerd Inger Yddal, Cantus Sororum og illusjonist 
Ruben Gazki. 

• Åsane  kirke  kl. 13.00  Gudstjeneste m/ 
konfirmantpresentasjon v/ prestevikar Håkon Kinsarvik og 
kantor Gerd Inger Yddal, Cantus Sororum og illusjonist 
Ruben Gazki. 

• Åsane gamle kirke  kl. 11.00  Gudstjeneste v/ 
kap. Martin Aalen Hunsager.  Dåp.

10. september – Vingårdssøndag
Matt. 20,1-16 - Felles lønn i Guds vingård
• Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste m/

konfirmantpresentasjon v/kap. Martin Aalen Hunsager, 
Sanctus og organist Lenamaria Gravdal. 

• Åsane kirke kl. 13.00: Familiegudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen, Prima Vista og organist 
Lenamaria Gravdal. Dåp.

• Haukås/NLA kl. 11.00: Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Kirkemiddag. 

SLEKTERS GANG

Døpte
ÅSANE KIRKE
5.3.2017 
LIANA TILIA FOSS
ELLA JACOBINE HAGEN
DIDRIK HELLAND
MARIELL HELLAND
JOAKIM ANONSEN NES
SOFIE SANDTORV TVEDT
ASTRID ZUWENA LID USSI
MAGNUS MUNDAL VELSVIK

12.3.2017
OLIVER PETTERSEN KAVLI
NORA MIDTTUN MEYER
EMRE RUTLEDAL TROHJELL

19.3.2017 
SIVERT ASKVIK-HANSEN
NIKOLAI CAMILO LARSEN HORDVIK
SANDER LANGØY
ISABELL LILLEMOEN LYGRE
MARCUS HENRIKSEN REFSETH

26.3.2017 
SOFIE LOUISE AMUNDSEN
RIKKE SKARE
JIA XU

2.4.2017
ADAM HECKMANN FOSSE
OLIVIA HECKMANN FOSSE

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER I ÅSANE MENIGHET

JØRGINE AMELIE SØRHAUG
DØPT I HAUKÅS NÆRKIRKE 2.4.2017:
OLAVA LILLESTØL

9.4.2017
EIRA HEGGERNES PEDERSEN
SOFIE TUFT SLETTEBAKKEN

16.4.2017 
MIO ÅSEBØ KARLSEN
MAKSIMILIAN MONS NEPSTAD

17.4.2017 
EMIL FER

DØPT I ÅSANE GAMLE KIRKE
30.4.2017
HÅKON BOLAND
SARA JOAKIMSEN EKNES
SOFIA DALEN-SEIME GJERDE
JONAS HELLAND GRAM
DANIEL HERNAR
FILLIP STANDAL AASE

7.5.2017
MIA SÆTRE HAYES
MARTINUS FAVNEBØE HOLMAR
SIGURD BLINDHEIM KRISTIANSEN
NICKLAS HOLMEDAL PRESTTUN
SOPHIE ELISE ZUPPA
ASTRID SOFIE 
ROHDE ØSTEBØ

14.5.2017
CATHALINA LANDQUIST GRØNSDAL
EMRIK JOHAN GULLAKSEN
ELINE EMILIE KROGSRUD
TOBIAS HALLAND SYVERSEN

DØPT I ÅSANE KIRKE
28.5.2017
OLIVER INSTEFJORD KILÅS
ABEL NILSEN REMME
VIKTORIA VOGNSTØLEN-GULLAKSEN
ALVA KRISTINA FROST WIDNES

Vigde
25.03.2017 
KIM-DANIEL HEKLAND ERIKSEN OG TRUDE LARSEN

06.05.2017 
KRISTIAN TOFTING OG SILJE TONNING

20.05.2017 
ERLEND AUDIN GRØNER OG CATHRINE JUNE FAYE 
WARBERG

27.05.2017 
ASBJØRN BIRKELAND OG JANNE LITLESKARE
SONDRE SOGNNES HAUGEN OG ANNE SÆTERSDAL 
MYKLESTAD
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Døde
26.2.2017 SVEN HARALD JAUNN
26.2.2017 KAREN MARGRETHE LARSEN
01.3.2017 JAN PETTER LARSEN
03.3.2017 GUNNAR MONSEN
05.3.2017 INGA HALDORSEN
07.3.2017 KARLY WILLIAM JENSEN
09.3.2017 JOSEFINE DAAE
09.3.2017 KIRSTEN BRATTEN
14.3.2017 ELSA MELLINGEN
18.3.2017 ANNA ANGELTVEIT
31.3.2017 EINAR LARSEN
02.4.2017 SOLVEIG SVANFRID OLSEN
02.4.2017 KJELL PETTERSEN
03.4.2017 GEIR ÅGE RØDSAND
04.4.2017 GRETHA CARINA WIIK
05.4.2017 BJØRG LIAN
06.4.2017 LISBETH MYHRE KNUTSEN
12.4.2017 EINAR PEDERSEN
12.4.2017 JUDITH MOLLY SALTSKÅR
19.4.2017 INGOLF AUSTGULEN
25.4.2017 TERJE BØRHOLM
28.4.2017 MARY ANN BJØRNSETH
28.4.2017 STÅLE FYLLINGSLID
29.4.2017 PETER DESSINGTHON
01.5.2017 HARALD HERMOD LARSEN
03.5.2017 ANFINN ONARHEIM
06.5.2017 INGEBRIGT TOPPE
09.5.2017 JOHANNES MORVIK
11.5.2017 BJØRN-ARNE BARESEL
14.5.2017 ERNA FJELD
14.5.2017 SONJA KETH COSMI
15.5.2017 TROND ARILD YSTEBØ
18.5.2017 MAGNHILD ANLAUG HÅRVIK
20.5.2017 THORLEIF HOVDEN


