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Fjellet der Kristus-vinden blåser
Åsane menighet har inngått en samarbeidsavtale med misjonsorganisasjonen Areopagos, 
særlig med støtte til overarbeidete prester i Kina. – Jeg håper vi kan hjelpe noen til å bli 
sterkere og bli stående i sin tjeneste, sier prost Øystein Skauge. Side 3 og 16

Akasia er blitt aksjeselskap
Side 12-13

20 år siden nyinnvielsen
Side 4

Ja til «godhetstyranniet»
Side 5-7



Prestens hjørne
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

› › › All epost til ansatte skrives navn.etternavn@bergen.kirken.no ‹ ‹ ‹

Sokneprest
Arne Mulen
Kontor 55 36 22 53
arne.mulen@

Kapellan
Martin Aalen Hunsager
Kontor 55 36 22 61
martin.aalen.hunsager@

Diakon
Rita Eldholm
Kontor: 55 36 22 57
rita.eldholm@

Kapellan
Rolf A. Rasmussen
Kontor: 55 36 22 55
rolf.rasmussen@

Kantor
Gerd Inger Yddal
Kontor 55 36 22 59
gerdinger.yddal@

Daglig leder
Mona Gangsøy Eide
Kontor: 55 36 22 51
mona.eide@

Kapellan
Jon Zimmermann
Kontor 55 36 22 54
jon.zimmermann@

Trosopplærer 
Kristine Bech-Sørensen
Kontor 55 36 22 58
kristine.bech-sorensen@

Renholder
Aud Sissel Gulbrandsen
Mobil: 954 42 628

Menighetspedagog/
kateket 
Ole Arthur Hanstveit
Kontor 55 36 22 56
Ole.arthur.hanstveit@

 
Organist
Lenamaria Gravdal
Kontor: 55 36 22 64
lenamaria.gravdal@

Kirketjener
Tor Vilhelm Tysseland
Kontor 55 36 22 60
tor.vilhelm.tysseland@

Styrer, Stjernen  
åpen barnehage
Kate Eliassen Bølstad
Kontor 55 36 22 62
kate.bolstad@

Pedagogisk leder
Linda G. Jørgensen
Kontor: 55 36 22 62
linda.gripsgaard.jorgensen@

Assistent, 
Stjernen åpen barnehage
Sølvi Dalsbotten
Kontor: 55 36 22 62

Frivillighets koordinator
Bente Lill Madsen
Kontor: 55 36 22 68
bente.lill.madsen@

Assistent barnehage
Turid F. Sjursen
Kontor: 55 36 22 62
turid.f.sjursen@

Prosjektkonsulent
Karoline Rossgård Salhus
Kontor 55 36 22 65
KarolineRossgard.Salhus@

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
KarolineRossgard.Salhus@bergen.
kirken.no og Rolf  A. Rasmussen
rolf.rasmussen@bergen.kirken.no

ANNONSEANSVARLIG
Torill Hatlebrekke Husebø
Mobil 99 55 07 87

STYRELEDER FOR MENIGHETS
BLADENE I ÅSANE PROSTI:
Karsten Epland, kar-epla@online.no

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

Kirketorget nr. 2 - 2016 kommer ut 
torsdag 10. mars. Frist for levering av 
stoff er fredag 19. februar. Redaksjonen 
avsluttes fredag 26. februar. 

Glade tall

Der to eller tre er samlet i Jesu navn, der er det 
kirke. Der er Jesus. Og han ser den enkelte. 

AV ARNE MULEN

I disse dager jobbes det med statistikk. Noen tall er store – 
og gledelige. Over 22.000 mennesker har vært på guds-
tjeneste i Åsane kirke og Åsane gamle kirke i fjor. Haukås 
nærkirke satte ny rekord i gudstjenestebesøk i 2015. Over 
20.000 mennesker har vært i Åsane gamle kirke i for-
bindelse med bryllup eller gravferd. Langt flere giftet seg i 
gamlekirken i 2015 enn i 2014.

I gjennomsnitt var det 212 personer til stede på de mange 
ulike gudstjenestene i Åsane kirke og i Åsane gamle kirke i 
2015. På Haukås er snittet 138, en økning på 24.

Også givergleden ser ut til å øke. Det gis mer på guds-
tjenestene. Derimot ser vi at noen færre velger å døpe 
barna sine.

Et par ganger i året har vi telleuker. Da telles alle som er 
innom i kirken i løpet av en uke. Gudstjenester, begravelser, 
konserter, korøvinger, speidere, klubber, konfirmanter, 
andakter, samtaler, styremøter, komiteer. I uke 40 var det 
over 1500 mennesker til stede på alt som skjedde i regi av 
Åsane menighet for store og små. 

Tall forteller en del – men ikke alt. En av de sterkeste opp-
levelsene mine i høst var begravelsen der bare tre personer 
møtte opp i kirken. I mange menneskers fravær, opplevde 
jeg Guds nærvær.

Av og til møtte Jesus store folkemengder. Av og til var han 
sammen med noen få. Der to eller tre er samlet i mitt 
navn, der er jeg midt i blant dem, sier Jesus. Det er en 
sannhet som ikke vises i statistikken. Men det er det som 
gjør at kirken er noe annet. 

SIGNERTE SAMARBEIDSAVTALE: Misjonsavtalen mellom Åsane 
menighet og Areopagos ble signert i gudstjenesten i Åsane gamle 
kirke 4. søndag i advent. Vi ser Areopagosprest Liv Hegle og prost 
Øystein Skauge.
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Areopagos er en av de minste 
misjonsorganisasjonene som går inn 
under den fellesparaplyen som kalles 
SMM – Samarbeid mellom menighet 
og misjon. Det er et samarbeid mellom 
Den norske kirke og sju store og små 
misjons organisasjoner. Areopagos 
arbeider med religionsdialog og 
-studier, kristen åndelighet og tros-
praksis, og å vise neste kjærlighet 
gjennom bistandsprosjekter. 
Organisasjonen arbeider i Norge, 
Danmark, Hong Kong og Kina. 

Fastlandprestenes berikelses
program 
Kirken i Kina har de siste tiårene hatt 
en enorm vekst. I løpet av kort tid er det 
mange som regner med at den kinesiske 
kirken vil være verdens største nasjo-
nale kirke. Allerede har den snart like 
mange medlemmer som det kinesiske 
kommu nistpartiet. Likevel: Kirken og 
dens prester kjemper en kamp på 
mange fronter: mot overtro og sekter-

isme blant medlem mer og folk flest, 
mot kinesiske myndigheter og deres 
begrens ning av trosfriheten og mot 
vanskelige arbeidsvilkår i kirken.

Prestemangelen er veldig stor. Det er få 
plasser på de teo logiske seminarene. 
Selve utdanningen er kort og mangel-
full. Resultatet er at arbeidspresset på 
de prestene som finnes er overveld ende.  
Utbrenthet er derfor vanlig blant 
kinesiske prester. Muligheten for usunn 
og falsk teologi er også stor med så tynn 
opplæring som mange prester får.

Kristent fellesskap
Areopagos er tett knyttet opp til et stort 
kristent senter i Hong Kong som heter 
Tao Fong Shan. Dit henter man ut 
prester fra Kinas fastland for, gjennom 
det som kalles «Fastlandprestenes 
berikelsesprogram», å gi en fordypning 
av den enkelte prests personlige og 
åndelige vekst. 

Prestene deltar i et kristent fellesskap, 
blir kjent med senteret og Hong Kong, 
og får faglig undervisning ved senteret. 
Målet er å gi næring til innsikt, åndelig-
het og lederskap. For mange prester i 
Kina har dette vært helt nødvendig for 
å kunne gjøre prestetjeneste i den 
hurtig voksende kinesiske kirken.

Bakgrunnen til Areopagos
Grunnleggeren av Areopagos, den 
norske presten Karl Ludvig Reichelt, 
reiste i 1922 til Nanjing i Kina, og 
utarbeidet planer og bygget et broder-
hjem/senter. Det tok ikke lang tid før 
den første omvandrende buddhist-
munk fant veien til dette kristne 
senteret. Enkelte ble kristne og lot seg 
døpe. Det ble også drevet en skole for 
foreldreløse gutter på senteret.

På grunn av uroligheter måtte Reichelt 
og hans medarbeidere alt i 1927 flykte 
fra Kina. Gjennom sin organisasjon, 
som den gang het Den Nordiske 
Kristne Østasiamisjon, ønsket de å 
drive arbeidet videre, og flere steder i 
Asia var aktuelle for å få i gang et nytt 
senter. 

Der Kristusvinden blåser
På en offentlig auksjon i 1930 kjøpte 
Reichelt en åsrygg i Hong Kong. Det 
var et nydelig landskap nær en av 
pilegrims rutene for søkende buddhist-
munker den gang. Navnet på senteret, 
Tao Fong Shan, oversettes gjerne med 
«Fjellet der Kristus-vinden blåser».

Senteret og Areopagos har tette bånd, 
og har vært hjertet i Areopagos. På 
senteret drev Reichelt sitt banebryt-
ende arbeid med buddhistiske pile-
grimer som målgruppe. De første 
misjonærene her hadde en arbeids-
metode og en livsholdning som den dag 
i dag inspirerer og utfordrer. 

Senteret er et viktig sted for religions-
studier, kristen spiritualitet og dialog. 
Her finnes gjestehus (Pilgrims’ Hall), 
bibliotek, kunstavdeling, en vakker 
kirke (Christ Temple), og en krypt som 
brukes til gudstjenester og bønn.

Kristus-vinden blåser i Kina

AEROPAGOS’ KIRKE: Kirken på Tao Fong Shan heter Christ Temple, og er bygget i 
kinesisk tempelstil.

Åsane menighet har inngått en samarbeidsavtale med misjons
organisasjonen Areopagos. Avtalen innebærer at menigheten forplikter 
seg til å bidra med et visst pengebeløp årlig til støtte for prester fra Kina 
som arbeider under ekstraordinært vanskelige forhold.

AV PROST ØYSTEIN SKAUGE
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I tre år fra 1992 til 1995 stod det dessverre bare en naken 
kirkemur på Saurås etter den tragiske kirkebrannen julaften 
1992. Dette førte til at Bergen kommune ga umiddelbart 
klarsignal til bygging av den planlagte nye kirken ved Åsane 
senter - som kom opp i rekordfart i løpet av året 1993. Den 
gamle kirken var heldigvis forsikret hos Gjensidige, og vi fikk 
også denne opp igjen. Åsane menighet har derfor de siste 20 
årene hatt to flotte kirker.

Dagens kirke er 20 år, men det har sannsynligvis stått kirke 
på Saurås siden 1200-1300-tallet. Det var nok da en enkel 
stavkirke. Trekirken som brant ned var fra 1795, og det 
passet godt at den nye kom opp igjen akkurat 200 år etterpå. 

Åsane gamle kirke er veldig godt likt av folket, og svært 
mange ønsker å bruke denne til å markere store hendelser i 
livsløpet. Det er årlig over 20.000 mennesker som kommer 
til Åsane gamle kirke for å dele gleder og sorger og tilbe den 
treenige Gud. Daglig er det også mange som kommer til 
kirkegården her for å hedre sine kjære.

Mange fine gudstjenester og konserter har det vært her i 
desember. Blant annet har Bergen mannskor tradisjonen tro 
sin julekonsert kl. 22 kvelden før julaften, i sterk kontrast til 
det som skjedde her samme natt for 23 år siden. Midnatts-
messe her på nyttårsaften er en annen fin tradisjon for å 
markere årsskiftet, før det nye året ringes inn og vi kan følge 
de flotte rakettene over Åsane fra Saurås. 

20 år siden Åsane gamle  
kirke ble gjeninnviet 

I november var det 20 år siden Åsane gamle kirke ble gjeninnviet, søndag 19. november 1995, 
med fullsatt kirke både på dagtid og kveldstid. Daværende biskop Ole Danbolt Hagesæter ledet 
hovedgudstjenesten, og daværende sogneprest Magne Utle ledet kveldsgudstjenesten.

TEKST: TOR VILHELM TYSSELAND 

GJENINNVIET I 1995: Det foretas i disse dager oppgradering  
av lydanlegget og sakristiet, slik at 20-åringen (eller 220-åringen) 
skal bli enda mer funksjonell. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor).
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I
«Slår noen deg på det ene kinnet, så by 
fram det andre også. Om noen tar fra 
deg kappen, så nekt ham heller ikke 
skjorten» sier Jesus (Luk. 6, 29), en 
setning som klinger godt også i 
sosialistiske kretser, der grunnideen, 
kort oppsummert, er et samfunn som 
styres ut fra behovene til de mange i 
motsetning til profittjaget til noen få. 

Kristendom er likevel ikke sosialisme. 
Når ble det egentlig negativt å være 
god, og når ble dette noe politikkens 
venstreside har hevd på? Og hvorfor 
skal ikke Den norske kirken engasjere 
seg i vår tids største politiske debatter, 
slik Sylvi Listhaug synes å mene?

Det statsråden bedriver, er en grov 
forenkling, og helt klart en måte å mål
binde en gruppe som ikke deler hennes 

syn på innstramminger i asyl politikken 
 og muligens også Frps uttalte skepsis 
til klimakrisen. Begge deler er saker der 
Den norske kirke har engasjert seg 
bredt, og begge deler må kunne hevdes 
å være klart innenfor områder der det 
er naturlig for kirken å mene noe.

Når det gjelder klimautfordringene, går 
det på å forvalte og ta vare på skaper
verket, slik at også våre barnebarns 
barn kan være sikret et godt liv på vår 
vakre klode. Kirkens nødhjelp har der
for engasjert seg i en rekke land der 
befolkningen allerede ser konse kvens
ene av klimaendringene. 

Som de skriver på hjemmesiden, www.
kirkensnodhjelp.no: «Naturkatastrofer 
snur livet opp ned for familier over 
hele verden, som fra en dag til den 
neste mister alt: hjemmet sitt, jobben 

sin og muligheten til å leve et godt liv. 
Flommer, tørker og tyfoner røsker 
mennesker opp fra bakken, og når de 
lander, står ingenting igjen». 

Kanskje vil Parisavtalen vise seg å bli 
det vendepunktet en hel verden har 
ventet på. Vi håper derfor at Erna 
Solberg holder det hun lovet i nyttårs
talen om å «stå ved løftene vi har gitt 
til resten av verden, og til våre barn og 
barnebarn».

Så er det asyldebatten, denne evig 
tilbakevendende fanesaken for enkelte 
av Frps tillitsvalgte. Her kan det være 
betimelig å minne om at også Jesus var 
flyktning, den gangen Josef og Maria i 
all hast måtte ta det nyfødte barnet 
med til Egypt for å komme unna 
Herodes’ bødler. 

Lenge leve «godhetstyranniet»
Når tidligere landbruksminister, nå innvandringsminister, Sylvi Listhaug (Frp) angriper 
Den norske kirke for å være «sosialistisk» og for å bedrive «godhetstyranni» i asyldebatten, 
så slår hun egentlig inn åpne dører.

Redaktøren har ordet

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FREDSFYRSTE: «Om noen slår deg på høyre 
kinn, så vend også det andre til» sa Jesus. 
Illustrasjon: Kristusstatuen på fjelltoppen 
Corcovado i Rio de Janeiro i Brasil ble reist i 
1931, og er 39,6 meter høy medregnet sokkelen. 
(Foto: Artyam Sharbatyan)
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Dersom Fremskrittspartiet hadde sittet 
ved makten i Egypt den gangen, så ville 
nok både den lille familien og budet om 
nestekjærlighet gått en mer usikker 
fremtid i møte.
 

II
Man kan spørre seg om hva det egent lig 
er vi frykter. «USA er født av immi
granter» sa Barack Obama i en tale han 
holdt under en borgerskapsseremoni i 
midten av desember. Han fortsatte med 
å trekke paralleller mel lom dagens 
syriske flyktninger og jøder som flyktet 
fra holocaust, og trakk frem et mørkt 
kapittel fra amerikanernes egen 
historie: Interneringen av japansk
amerikanere under andre verdenskrig. 

«Den gangen overga vi oss til frykten, 
og sviktet dermed både våre med
amerikanere og våre dypeste verdier» 
advarte han. «Så fort vi glemmer. En 
generasjon passerer, to generasjoner 
passerer, og plutselig husker vi ikke 
lenger hvor vi kom fra». Dagens bilde 
er annerledes; rundt regnet hver 
åttende innbygger i USA er født i et 
annet land. I et større bilde er så godt 
som samtlige av dagens inn byggere i 
USA etterkommere etter inn vandrere 
gjennom de siste 523 årene.

Det har vært gjort flere forsøk på å 
beregne hvor mange innfødte det bodde 
på det nordamerikanske konti nentet da 
Christopher Columbus ankret opp uten
for Bahamas 12. oktober 1492; sannsyn
lig vis er det snakk om et sted mellom to 
og 18 mil lioner. Antallet minket imidler

tid hurtig, både takket være sykdoms
epi demier, krigføring og rene massakrer 
på sivilbefolkningen. 

På slutten av 1800tallet bodde det 76 
millioner mennesker innenfor de nord
amerikanske statene. Kun en kvart mil
lion av disse var av den opprinnelige 
befolkningen. I dag bor det 330 mil
lioner mennesker i USA, hvorav kun 
fire millioner regner seg som tilhørende 
en av de mange opprinnelige innfødte 
stammene.

De innfødte amerikanerne var aldri for
beredt på masseinnvandringen. Her 
var det ingen myndigheter som prøvde 
å demme opp for tilstrømmingen. 
Samtidig er det noe uavvendelig over 
det som skjedde i USA. Fra Norge alene 
emigrerte rundt 800.000 personer til 
USA i løpet av 1800tallet. De reiste fra 
fattigdom og religiøs forfølgelse, og 
ønsket å skape seg et nytt og bedre liv 
på den andre siden av Atlanteren.

Slik var det også i den største folke
vandringstiden i nyere europeisk 
historie, som begynte på 400tallet. 
Initiert av overbefolkning, klimafor
and ringer, pestutbrudd, hungersnød, 
plyndringer og hunnernes invasjoner 
skapte denne tiden mye av det Europa 
vi kjenner i dag: Vandalene kom til 
Andalusia (SydSpania), langobardene 
til Lombardia (NordItalia), anglerne 
til England, frankerne til Frankrike.

Det er ikke vanskelig å trekke paral leller 
til tiden i dag. Året vi nå har lagt bak oss 
har vist at vi igjen lever i en tid der folk 
flytter på seg. I tidligere tider skjedde 
dette via utstrakt plyndring og krig
føring. I dag, i humanismens og den 
kristne nestekjærlighetens navn, kan vi 
hånd tere dette på en helt annen måte. 

Det finnes ingen politiske verktøy som 
kan stoppe strømmen av migranter til 
Europa, det vil være som å demme opp 
en elv. Svaret, slik jeg ser det, er å se 

oss i dem. Hva ville vi gjort, dersom vi 
var i samme situasjon? Hvordan ville vi 
likt å bli mottatt, dersom vi ankom 
Europas yttergrenser utslitt, utsultet  
og uten annet enn det vi stod og gikk i? 
Hva ville Jesus sagt?

III
Norge viste seg fra sin beste side i det 
nasjonale samholdet etter 22. juli 2011. 
Kontrasten er dessverre stor til dagens 
situasjon, der vi har en regjering som 
henter midler fra bistandsbudsjettet for 
å hjelpe flyktninger som kommer til 
Norge. For politisk er det selvfølgelig 
enklere, som en slags omvendt Robin 
Hood, å ta fra de som har lite fra før 
heller enn å finne dekning for utgiftene 
i et sprekkeferdig oljefond. 
Menneskelig er det helt forkastelig.

Det var først snakk om å kutte formi
dable 4,3 milliarder i bistandsbud sjettet 
for å finansiere den sterke asyltilstrøm
mingen. Redd barna, Care, Kirkens 
nødhjelp, Atlasalliansen og andre 
organisasjoner reagerte sterkt på for
slaget, som ville rammet millioner av 
fattige i våre bistandsland. Blant annet 
ble det anslått at 450.000 barn ikke 
lenger ville få skolegang og at 250.000 
kongolesiske kvinner og barn ville 
mistet helsetilbudet. Etter for handlin
ger mel lom regjeringen og støtte
partiene KrF og Venstre ble kuttet så 
redusert til 1,8 milliarder.

– Gitt utgangspunktet er vi veldig for
nøyd, uttalte leder Gunvor Knag 
Fylkesnes i seksjon for politikk og 
samfunn i Redd barna til Dagbladet, 
like etter at denne omprioriteringen ble 
lagt frem 23. november.

Hun stilte seg samtidig kritisk til at det 
i det hele tatt ble gjort kutt i langsiktig 
bistand. 
– Vi synes jo det er ulogisk og uklokt å i 
det hele tatt bruke penger fra bistands
budsjettet til flyktningtiltak i Norge, sa 
hun. 
For vår egen del kan vi gjerne sitere 
Jan Erik Volddiktet/sangen «Vet Oslo 
byråd hva en spade er» (fra 1989): 
«Dette er ikke å spare. Det er å stjele», 
snakkesynger han, og minner oss på at 
«Jesus tegna en fisk i sanden, så gikk 
han og veltet pengevekslernes bord».

IV
Jeg tror det er på tide å stikke fingeren i 
jorden og kjenne etter hvor vi er på vei; 

Når ble det egentlig 
negativt å være god,  
og når ble dette noe 

politikkens venstreside  
har hevd på?

TALTE TIL USAs NYE BORGERE: «USA 
er født av immigranter» sa Barack Obama i 
en tale han holdt under en borgerskaps-
seremoni i midten av desember.  
(Foto: Pete Souza)
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hvilket samfunn vi vil ha. Norge har råd 
til å opprettholde bistanden, og vi har 
råd til å ta imot de som flykter fra krig 
og nød i hjemlandet. De er men nesker 
som deg og meg, de er nesten vår. En 
gang i fremtiden kan det være vi som 
trenger hjelp, enten det er væpnede 
konflikter eller klima endringer som gjør 
oss avhengige av andre nasjoners 
omsorg og hjertevarme.

Fjorårets utdeling av Nobels fredspris 
var en god anledning til å tenke over 
dette, mens vi for en kort stund fikk en 
bit av den store verden inn i stuene 
våre. Tradisjonen tro ble denne etter
fulgt av en egen fredspriskonsert dagen 
etter tildelingen. Artistene på denne 
virker alltid noe tilfeldig sammensatt, 
som om arrangørene ønsker å tilfreds
stille alle  noe som egentlig er en god 
tanke, i verdensfredens navn.

Slik var det også denne gangen, med alt 
fra Kygotechno og Ahas retropop, til 
protestsanger fra Emel Mathlouthi, 
som deler hjemland med prisvinnerne, 
og Kurt Nilsen, som sang Kygos ballade 
Fire stone, og virkelig fikk vist frem 
hvilket sangtalent han er.

Størst inntrykk gjorde det likevel å se 
stortalentet Aurora Aksnes, Norges 
kommende internasjonale popkomet, 
fremføre to egne låter (Murder Song  
(5, 4, 3, 2, 1) og Runaway), samt hennes 
tolkning av Oasis’ Half the World Away. 
Gripende og sterkt, understreket av at 
hun, som en ung Cesaria Evora, stilte 
barføtt på scenen. 

«Jeg sang uten sko for å holde meg 
mest mulig jordet» skrev hun på Face
book etter konserten, ord som passer 
veldig godt til en konsert der den over
ordnede visjonen er å skape en bedre 
verden for alle. Kanskje det kunne skapt 
en ny verdensordning, for eksempel at 
det ble innført skoforbud når FN holder 
generalforsamling. Det skjer noe med 
deg når tærne berører underlaget du 
går på. 

V
Mahatma Gandhi gikk stort sett barføtt 
rundt på jorden, noe som har fått 
vittige tunger til å hevde at det er ham 
Julie Andrews synger om i Mary 
Poppins: «A super calloused fragile 
mystic hexed by halitosis». Den dårlige 
ånden (halitosis) skulle da skyldes hans 
vegetariske livsstil. Dem om det, men 

den indiske frigjøringslederen hadde 
nok en del forhorninger på føttene etter 
den berømte Saltmarsjen i 1930.

Gandhis budskap var at den beste 
måten å kjempe for fred er å gjøre det 
med fredelige midler, med ikkevold og 
ikkesamarbeid med okkupantene. «Øye 
for øye ender bare med at verden blir 
blind» skal han ha sagt. Strategien kalte 
han for «satyagraha», satt sam men av 
sanskritordene for sann het/kjærlighet 
og fasthet. «Jeg har også kalt det for 
kjærlighetsstyrke og sjelestyrke» sa 
Gandhi selv, som avviste ideen om at 
det er mulig å kjempe mot urettferdig
het med voldelige midler. 

Verden strever fortsatt med å ta inn 
dette budskapet, selv om det viste seg 
svært effektivt både i Indias frigjøring 
fra den britiske kolonimakten, Martin 
Luther Kings kamp for like borger
rettig heter i USA og i motstanden mot 
det urettferdige apartheidsystemet i 
SørAfrika.

2015 var preget av terror og mange 
internasjonale konflikter. Det er å håpe 
at verden snart innser at dette ikke er 
noen farbar vei for fremtiden. Fjorårets 
fredsprisvinnere, Den tunisiske kvar
tetten for nasjonal dialog, har her gått 
foran med et forbilledlig eksempel i 
kjølvannet etter «den arabiske våren». 

Kvartetten spilte en viktig rolle da 
revolusjonen i Tunisia munnet ut i 
fredelige og demokratiske valg i fjor 
høst. «Den brede nasjonale dialogen 
som Kvartetten fikk i stand, motvirket 
en voldelig utvikling i Tunisia» skriver 

Nobelkomiteen i begrunnelsen, og 
mener at dette viser «verdien av dialog 
og samhørighet i en region preget av 
konflikt».

Gandhi er død, men budskapet hans 
lever; et budskap som i bunn og grunn 
er det samme som Jesus satte ord på i 
Bergprekenen, og som vi innledet dette 
essayet med. Her er de i versjonen fra 
Matteusevangeliet (Matt. 5, 39): 

«Om noen slår deg på høyre kinn, så 
vend også det andre til».

BARFØTT OPPRØRSLEDER: Mahatma Gandhi på vandring for å besøke de overlevende  
etter muslimenes massakre av hinduer i Noakhali (Bangladesh). Den barføtte 78-åringen 
startet vandringen 6. november 1946, besøkte 47 landsbyer og tilbakela til sammen 186 
kilometer i løpet av syv uker.

Alt om 
flyktningsituasjonen

Mennesker på flukt fra krigen i Syria har nådd 
Norge, og mange lurer på hvordan man på 
best mulig måte kan hjelpe. Kirkeaktuelt har 
derfor laget en egen nettside med ulikt 
ressursmateriell.

Siden oppdateres jevnlig, og vil alltid ligge høyt 
oppe på kirkeaktuelt.nos forside. Det nyeste 
stoffet vil alltid legges øverst i lenke samlingene, 
eller merkes med publiseringsdato.

Mer informasjon:  
www.kirkeaktuelt.no/alt-om-flyktningsituasjonen

PÅ FLUKT: En tilværelse på gata i et fremmed 
land - en situasjon som ikke kan vare.  
(Foto: Kirkens Nødhjelp)
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• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800 on.abok.www ,on.abok@tsopnegreB 3005 ,mllasggerD

126 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

v/ Johannes R. Blom

E-post: aasane-b@online.no
TERTNESVEIEN 99 (Hildes Blomster AS)

55 18 90 00 Døgnvakt

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Dåp, konfirmasjon eller bryllup? 
Vi har det du trenger for å dekke

ditt nydelige festbord!

Fjøsangerveien 207
55 31 80 01

Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter, 
løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster, bordkort m.m.

Løiten Lys Bergen

www.loiten-lys-bergen.no

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 24 08 08
www.arna-gravferdsbyraa.no 
Lakslia 13 • 5261 Indre Arna

Ragnhild Th. Kristing
Marit  I. Hope 
Torstein A. Jenssen

Åsane Storsenter 42 (rulletrapp opp fra Sport1)
TLF.: 55 19 82 00

BIBLER - BØKER - MUSIKK - FILM - KORT - GAVER

Nytt institutt med stor og moderne treningssal på Stemmemyren.
God kapasitet, time på dagen. Kurs i pilates, yoga og slyngetrening.

Kontakt oss på 55 95 06 50 - www.sandvikenfysioterapi.no

Medlem av

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

     www.so l s t rands .no
post@solstrands.no

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

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
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Ny fellesrådsleder

Den nye lederen av Bergen 
kirkelige fellesråd (BKF), 
Lars Kristian Stendahl 
Gjervik, er opptatt av 
informasjonsflyten i kirken. 
Han vil styrke informa-
sjonen både innad og utad.

– Det er stor avstand 
mellom Bergen kirkelige 
fellesråd og menighetene. 
BKF har et ufortjent dårlig 
rykte. Derfor vil jeg styrke 
informasjonen, sier Lars 
Kristian Stendahl Gjervik til 
Bergen.kirken.no.
– Jeg ønsker å medvirke til 
at mer av det som skjer 
sen tralt, formidles ut til 
menig  hetene. Samtidig tror 
jeg det er viktig at BKF i 
større grad fanger opp det 
som skjer lokalt.

Gjervik har vært leder i Olsvik menighetsråd og representert 
denne menigheten i BKF de siste årene. Han er utdannet 
sosionom, har masterdiplom i verdibasert ledelse ved 
Diakonhjemmets høgskole, og har arbeidet mye med barne-
vern og sosialtjeneste - de siste årene som sosionom i en 
av byens grunnskoler. 

Kyrkjemøtet klart

Her er oversikta over dei nyvalde medlemane av bispe-
dømerådet i Bjørgvin etter haustens kyrkjevalg.

Bispedømeråda utgjer samla Den norske kirkes Kyrkjemøte. 
Kyrkjemedlemane valde i september 65 av dei 77 «lekfolks-
representantane» (personar utan kyrkjeleg ansetting) til dei 
elleve bispedømeråda. I fire av bispedøma (Tunsberg, Agder 
og Telemark, Bjørgvin og Møre) har medlemane av dei nyvalde 
kyrkjelydsråda vald tre av dei sju lekfolksrepresentantane til 
sine bispedømeråd.

Kvar femte medlem av Kyrkjemøtet (23 av 116) er under 30 år. 
Gjennomsnittsalderen er 47,5 år. Dersom vi held biskopane 
utanfor, hadde kun kvar tredje av dei nyvalde kyrkjemøte-
medlemane (35 av 104 personer) plass i Kyrkjemøtet under 
forrige periode.

Bjørgvin bispedømeråd:
• Nora Sætre Baartvedt, (21), Voss, student
• Berit Nøst Dale (63), Meland, høgskolelektor
• Karl Johan Kirkebø, (65), Bønes, marknadsdirektør
• Ida Lindøe (48), Ålvik, lektor
• Inger Helene Thingvold Nordeide, (54), Førde,  

sjølvstendig næringsdrivende
• Vemund Atle Øiestad, (67), Stryn, tannlege
• Marius Økland (29), Bremnes, adminstrasjonsleiar
• Lek kyrkjeleg tilsett: Beate Husa, Sund, kyrkjeverje
• Prest: Ivar Braut, Birkeland, sokneprest

NY BKF-LEDER: – Kirken er et 
sted for fellesskap, påfyll, trøst 
og utvikling. Der kan jeg være 
med min tro og min tvil og ærlig 
oppleve at jeg hører til, sier Lars 
Kristian Stendahl Gjervik. (Foto: 
Olsvik menighet)

Rapport om trosopplæring

De siste ti årene har det vært store endringer i det tradisjonelle 
kateket-arbeidet i Den norske kirke, og undervisningen er både 
mer omfattende og viktigere enn på lenge.

Et forskerteam på fem, under ledelse 
av førsteamanuensis Morten 
Holmqvist, har nettopp levert fra seg 
rapporten Kompetanse, utdanning og 
motivasjon: en kartlegging av under-
visningstjenesten i Den norske kirke. 

Her går det frem at den typiske 
undervisningsansatte jobber deltid, 
men vil gjerne jobbe mer. Hun har 
gjennomgående høy utdanning, og 
den viktigste grunnen til at hun 
jobber i en menighet, er at hun har 
et personlig engasjement i kirken 
og det kirkelige arbeidet. Men det 
kan se ut til at mange opplever at 
de er alene om sitt fagfelt, og at det 
ikke alltid er klart hva som er opp-
gavene til den undervisnings-
ansatte.

Utlysning av prosjektmidlar

Kyrkjerådet lyser igjen ut midlar til utviklingsprosjekt i ramma av trus-
opplæringsreforma i Den norske kyrkja. Denne gongen kan også 
kyrkjelydar søke.

Organisasjonar, faginstitusjonar, kyrkjelydar og andre fagmiljø er 
invitert til å søke prosjekt i lys av reformens målsettingar og utford-
ringar. Det kan søkast om støtte til prosjekt i følgande tre kategoriar:

• Forsking og fagutvikling. Inntil kr. 200 000 pr. år i inntil tre år.
• Metode- og materiellutvikling. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år.
• Lokale utviklingsprosjekt. Inntil kr.150 000 pr. år i inntil to år.

Utviklingsmidla for 2016 skal bidra til at barn og unge gjennom dåp og 
opplæring kan leve og vekse i den kristne trua, tilsette og frivillige i 
kyrkjelydane får auka kompetanse til å tilby ei trusopplæring for alle, og 
at trusopplæringsreforma blir vidareutvikla i Den norske kyrkja – lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Det blir gitt støtte til eitt-, to- eller treårig prosjekt.

Søknadsfrist er 10. februar kl. 12.00. Dei prosjekta som blir innvilga blir 
kunngjort innan 01. april. Meir informasjon og elektronisk søknads
skjema finn du på www.kirken.no

FØRSTE RAPPORT: Kirke-
rådet har inngått en ramme-
avtale med Det teologiske 
menighets fakul tetet om å forske 
på trosopp lærings reformen i en 
treårs periode, og dette er første 
rapport. Den kan lastes ned i 
sin helhet fra Kirke rådets 
hjemmeside.

KORLEIS NÅ FRAM TIL DEI UNGE: Kva nytt kan vi gjere for dei 
unge i kyrkja? Her er i alle fall nokre av dei i målgruppa på tur med 
Nordfjord folkehøgskole. (Foto: Stian Gustafsson)
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Bergensavdelingen har noe over 100 
ansatte som utgjør rundt 70 årsverk, 
mens tallet på faste frivillige med 
arbeidere overstiger 300. De frivillige 
danner på flere måter bære bjelken i 
bymisjonens arbeid.
– Men vi trenger flere frivillige til en 
rekke ulike arbeids oppgaver, så det er 
bare å ta kontakt, oppfordrer Lynngård.

Fra Eidsvåg
51 år unge Arne Liljedahl Lynngård har 
sin oppvekst for det meste fra Eidsvåg
neset, hvor han i 2007 kjøpte seg bolig i 
Einelien. Han bodde også et par 
perioder i Kristiansand, og har tatt med 
seg sansen for det gode liv på Sør landet. 
Utdannelsen tok han på NHH, hvor han 
ble siviløkonom med spesiali sering 
innen økonomistyring. Så bar det ut til 
varierte jobboppgaver i nærings livet, 
med reiseliv, kraftbransje og eiendoms
utvikling, for å nevne noe.

– Mot nærmere 50 års alder vokste 

tanken om å finne et meningsfylt arbeid 
innen frivillig sektor. Det var på tide, 
sier Lynngård, og fortsetter:
– Bakgrunnen var delvis at jeg helt 
siden studietida har vært opptatt av 
menneskerettsspørsmål. Det var derfor 
naturlig å engasjere meg i Rafto
stiftelsen, hvor jeg fikk med meg 20 år  
i styret, flere av dem som styreleder. 

Til det lokale
Med sin kristne forankring føltes ikke 
reisen så lang fra det internasjonale 
menneskerettighetsarbeidet til det 
diakonale arbeidet for mennesker som 
opplever krevende hverdager i byen vår.
– Kirkens Bymisjons visjon om at alle 
mennesker i byen skal oppleve respekt, 
rettferdighet og omsorg er i tråd med 
mine idealer. Arbeidet i denne 
organisa  sjonen var virkelig noe jeg 
kunne identifisere meg med. 

Arbeidet i Raftostiftelsen har her vært 
en viktig bakgrunn for det lokale 
arbeidet i Bergen. 
– I forbindelse med flyktninge  strøm men 

kommer det inter nasjonale særlig inn 
ved inkluderingsarbeidet Kirkens 
Bymisjon driver for å få flyktninger på 
rett vei inn i det norske samfunnet, 
påpeker Lynngård, som ikke sterkt nok 
kan understreke viktigheten av språk
opplæring, kultur forståelse og arbeids
trening.
– Derfor har vi valgt å ansette flere 
medarbeidere med inn vandrer bak
grunn. Vi har i det hele tatt et godt 
nett verk inn i innvandrermiljøene, og 
det er viktig å spre informasjon til disse 
miljøene. 

Barn og unge
Arbeidet Kirkens Bymisjon driver i 
Bergen favner vidt, og retter seg mot 
ulike aldersgrupper. Lynngård trekker 
spesielt fram arbeid rettet mot barn og 
unge. I de åpne barnehagene møtes 
barn fra over 50 ulike kulturer og land. 
– Dette er en viktig inkluderingsarena 
hvor vi har fokus på språk gjennom 
sang, lek og samtale. Siden foreldrene 
er med, fungerer dette også som et 
viktig møtested for de voksne. 

Til familier som sliter i hverdagen eller 
har lite nettverk kan de tilby familie
veiledningsprogrammet HomeStart 
Familie kontakten. 
– Disse familieprogrammene ser vi 
som spesielt viktige, sier Lynngård.

Flerkulturelt nettverk
For ungdom som er i ferd med å droppe 
ut av skolen, og kanskje på vei inn i 
rusavhengighet og/eller kriminalitet, 
har bymisjonen klubben V13, hvor turer, 
spill, musikk og en alter nativ skoledag 
kan bidra til å gi de unge positive 
impulser. Ungdom som er i kontakt 
med V13, skal bli sett og hørt av tydelige 
voksne. De skal få oppleve tilhørighet i 
et fellesskap, få styrket sin identitet og få 
nye mestrings opplevelser.

Kirkens Bymisjon driver også Empo 
(navnet er en kort versjon av «empower
ment»), som er et flerkulturelt ressurs
senter og møtested for kvinner, menn og 

Nestekjærlighet i praksis

FELLESSKAP PÅ TVERS: – Vi er ikke en påtrengende livssynsorganisasjon, men innbyr til 
fellesskap, slik jeg fikk oppleve julaften i Korskirken med mange ulike grupper til stede. Der 
hadde vi både gudstjeneste, middag og gledelig juletregang på tvers av kultur- og religions-
grenser, forteller Arne Liljedahl Lynngård. 

– Vi er en kristen organisasjon, men vi gjør ikke forskjell på folk uansett livssyn, og vi har medarbeidere 
både med og uten tro, sier Arne Liljedahl Lynngård, som i sommer overtok roret som daglig leder i Kirkens 
Bymisjon. 

TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ
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familier med innvandrerbakgrunn. Her er språktrening, jobb
trening og arbeidsforståelse viktige stikkord. 

Holdningsskapende arbeid 
Videre finnes det en egen gruppe for jenter fra innvandrer
familier, som slites mellom to kulturer. 
– Vi er opptatt av holdningsskapende arbeid mot tvangs
ekteskap, kjønnslemlestelse og begrensning av unges frihet. 
Det er viktig å skape en generasjonsdialog mellom foreldre 
og disse jentene rundt slike problemområder. 
Målsetnin gen er å skape identitet, en følelse av tilhørighet og 
hjelpe jentene å finne den tredje veien. 

Mange forbinder også Kirkens Bymisjon med arbeidet som 
drives for rusavhengige. Et eksempel er Møtestedet i 
Hollender   gaten, et lavterskeltilbud for rusavhengige, hvor de 
kan få seg litt mat og noen å snakke med. Hos oppsøkende 
team, som holder til veggivegg med Møte stedet, kan 
rusavhengige få hjelp til sårstell og lignende. 

Ikke påtrengende
En runde rundt i Vågsbunnen med Lynngård som guide viser 
klart bredden i bymisjonens arbeid, og det er tydelig at med
arbeiderne, ansatte som frivillige, er på godfot med sjefen og 
omvendt. Korskirken er åpen, og ved lysgloben, bønnebordet 
og i samtale med frivillige medhjelpere kan mennesker bruke 
kirkerommet i stillhet og ettertanke.

– I vår midte har vi prester og diakoner som har tid og tål
modig het for både troende og tvilende, sier han.

– Så joda, det gir en ekstra dimensjon å arbeide med 
begreper som nestekjærlighet, faglighet og frivillighet som 
rettesnor.

Erfaring av menneskers ondskap og undring over 
det som er annerledes og større enn mennesket står 
på vårens program ved Bjørgvin kirkeakademi.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble 
stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, Student
menigheten og Bymisjonen i Bergen, og har som formål å være 
en bevegelse som tar kirkens kulturansvar på alvor.

Kirkeakademiet er dermed intet mindre enn et forum for 
fordypning og meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i 
kultur og samfunnsliv, så vel som om de evige spørsmål. 
Meningen er å være et fristed som skal fremme dialog og 
kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og 
samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget 
ståsted. Denne våren kan de by på to spennende 
arrangementer:

• Onsdag 17. februar kl. 19.30 på Den Nationale 
Scene: Samtale før døden: Eichmanns siste timer. 
Dette skue spillet av Adam Price, forfatteren bak TV serien 
Borgen, tar oss med til Adolf Eichmanns celle to timer før 
han skal hen rettes. Han er dømt til døden for sin medvirk
ning til at millioner av mennesker ble drept av naziregimet. 

Eichmann sier at han bare fulgte ordre og erkjente aldri sin 
skyld. Spørsmålet om tankene bak og ansvaret for onde 
handlinger er stadig aktuelt. Rabatterte billetter (250 
kroner) kan kjøpes innen 1. februar på www.dns.no eller i 
billettskranken med koden «kirkeakademi».

• Lørdag 16. april kl. 13.00 på Litteraturhuset, Østre 
Skostredet 5-7: Gud i samtidslitteraturen. Ryktene 
vil ha det til at Gud er tilbake i skjønnlitteraturen. Stemmer 
dette? Hvilket gudsbilde er det i så fall vi får presentert? 
Marta Norheim, litteraturkritiker i NRK, har sett etter spor 
av religiøsitet i den norske samtidslitteraturen.

Det blir anledning til dialog og drøfting med foredrags
holderne. Mer informasjon: www.kirkeakademiene.no

Vårsemester på Kirkeakademiet

Kirkens Bymisjon

• Kirkens Bymisjon startet sitt arbeid i Kristiania i 1855, og er en åpen 
og inkluderende organisasjon som arbeider i over 20 byer i Norge.

• På landsbasis bidrar rundt 4000 frivillige til å gjøre byen bedre der  
de bor. Kirkens Bymisjon kunne ikke drevet et så omfattende arbeid 
som de gjør uten disse. 

• Gjennom organisasjonens kafeer, møtesteder, aktivitetshus og andre 
lavterskeltilbud får folk som lever nær gata mulighet for mat, hvile og 
godt fellesskap. 

• Mange kan her få en jobb å gå til som alternativ til rus, prostitusjon, 
tigging og kriminalitet.

• Personer som er avhengige av rus kan få spesialisert og tverrfaglig 
behandling ved bymisjonens institusjoner.

• Barn, unge, foreldre og familier får samtale og støtte gjennom 
vanskelige overganger og krevende livssituasjoner. 

• Hjemløse får mulighet til varig bolig og trening i å bo godt. 

• Mennesker i akutt krise har hele døgnet tilbud om samtale på telefon 
og nett. 

• Mer informasjon: www.bymisjon.no og www.bymisjon.no/bergen

Fakta

FOREDRAG OM GUD I 
MODERNE LITTERATUR: 
«Verden er Guds» sa den 
danske teologen og filosofen 
K.E. Løgstrup. NRK-
journalist og litteraturkritiker 
Marta Norheim inviterer til 
samtale om hvordan dette 
avspeiles i vår tids litteratur.

 A R N A  O G  Å S A N E  P R O S T I  1 - 2 0 1 6 1 1



Ved nyttår overførte Bergen kirkelige fellesråd all virksomheten i Akasia til et eget aksjeselskap.  
Byens menigheter får mulighet til å kjøpe en aksje hver. 

Bergen kirkelige fellesråd vedtok på sitt møte 25. november 
å anbefale kirkevergens forslag til aksjonæravtale for eierne 
i Akasia. Avtalen slår fast at det er soknene ved menighets
råd ene i Bergen kirkelige fellesråds område som fortsatt 
skal eie Akasia. Av de 25 menighetsrådene har 18 sagt ja til 
å være eiere.

Glad for vedtaket
Det siste ble vedtatt i Fellesrådet, der alle menighetene er 
representert, på et møte 2. september. 22 stemte for, én 
stemte mot vedtaket, der det blant annet står at «Bergen 
kirkelige fellesråd vedtar at virksomheten til Akasia i BKF 
overdras til Akasia AS fra og med 1. januar 2016 i tråd med 
anbefalinger i denne sak, forutsatt at aksjonæravtalen 
tiltredes av de menighetsrådene som beslutter å eie aksje  
i Akasia AS». 

– Jeg er svært glad for dette klare vedtaket, sa kirkeverge 
Kjell Bertel Nyland til Kirken.bergen.no.

Det var på forhånd knyttet svært stor spenning til dette møtet 
i Fellesrådet. Flere av fagforeningene hadde uttrykt klar mot
stand mot endringene fordi de fryktet dårligere pensjons
ordninger for de ansatte. 30 ansatte møtte opp for å følge 
forhandlingene, noe som aldri har skjedd før.

Overtok barnehagene
– Det er ok at vi har ulike syn. Vi ønsker å gjøre det vi tror er 
best mulig for kirken, sa Fellesrådets leder Jørn Henning 
Theis da han innledet møtet.

Kirkeverge Kjell Bertel Nyland redegjorde for prosessen og 
utviklingen de siste ti år som ligger til grunn for de beslut
ningene som nå gjøres. BKF var i god tro da de tilbake i 2006 
begynte å overta menighetsbarnehagene fordi menighetene 
ba om det. I Kirkelovens paragraf 14, siste ledd står det også 

Akasia er blitt aksjeselskap

VIKTIG MØTE: Mange ansatte var møtt frem for å følge saksbehandlingen. Foran fra høyre ser vi Eva Taule og Evelyn H. Fasteland.

TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN
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Arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdannings
forbundet og Delta har stått sammen mot opprettingen av 
aksjeselskap i Akasia, og har lagt inn flere merknader på 
drøftingsmøter i møte med arbeidsgiver. 

Frykter for pensjonsordningene
– Grunnen til vår motstand har i hovedsak vært pensjons
ordningene og frykten for forverring av arbeidsvilkårene for 
de ansatte som blir berørt av dette, sier Møller.

Aksjeselskapet ble opprettet fra 1. januar. For de ansatte 
betyr dette at de mister den offentlige pensjonsordningen, 
og i stedet går inn på en innskudds basert pensjonsordning. 
Da denne saken var oppe i felles rådet, ble det vedtatt at 
ingen arbeidstakere skulle tape på innføringen.

Juridiske betenkeligheter
– Arbeidsgiver har vist vilje til å strekke seg langt både på 
den kommende pensjonsordningen og AFPordningen, sier 
Møller, som likevel stiller seg avventende til å se de praktiske 
virkningene av hvordan dette vil fungere for de ansatte. 
– Det er viktig at ord blir fulgt opp med handling, under
streker han.

De tre arbeidstakerorganisasjonene har også pekt på 
juridiske betenkeligheter ved virksomhetsoverdragelsen. 
Selv om de fleste menighetsrådene har sagt ja til å være med 
på avtalen, uttrykker Møller stor forståelse for de som har 
uttrykt usikkerhet og ikke vil være med.

Et verdivalg
Selv er han heller ikke så glad for denne måten å privatisere 
virksomheter på i en offentlig sektor, slik som kirken er. 

– Kirken i Bergen har her gjort et verdivalg. Det føles som  
å gå fra katedral til børs, sier han.

– Som en konstruktiv og 
løsningsorientert arbeids
taker organisasjon må vi nå se 
fremover, og finne løsninger 
til det beste både for BKF/
Akasia og for de ansatte. Det 
skal vi i Delta være med på.

at fellesrådet etter avtale kan overta øvrige oppgaver «når det 
blir overlatt det av det enkelte menighetsråd». 

I god tro 
KA og senere kirkedepartementet har imidlertid gjort BKF 
oppmerksom på at de har tolket Kirkeloven feil. På grunn av 
de økonomiske implikasjonene måtte alle menighetsrådene i 
Bergen spørres om dette, ikke bare menigheten som overlot 
barnehagen til BKF.

– Vi har handlet i god tro. Vi burde ha forstått, men gjorde 
det ikke. Jeg beklager at vi er kommet i den situasjon vi er i. 
Det er mitt ansvar å rydde opp i feil. Jeg tror vi har kommet 
frem til en god løsning når vi nå overfører alle barnehagene 
og andre deler av Akasias virksomhet til et aksjeselskap, sa 
Kjell Bertel Nyland.

– Kirken har gjort et verdivalg

– Det føles som å gå fra katedral til børs,  
sier Geir Møller, hovedtillitsvalgt for Delta  
i Bergen kirkelige fellesråd/Akasia.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Akasia blir Akasia AS

• Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har gjennom enheten 
Akasia bygget seg opp til å bli en av kommunens største 
barnehageaktører. I dag eier og driver de 20 barnehager. 
Ni av disse er menighetsbarnehager. 

• Den nå vedtatte virksomhetsoverdragelsen innebærer at 
aktivitetene i dagens Akasia overdras til Akasia AS. Alle 
barnehagene samles slik i ett selskap, og de ansatte bytter 
arbeidsgiver fra BKF til Akasia AS. 

• Alle banklån som BKF har tatt opp, i hovedsak for å 
finansiere barnehageoppkjøp, overføres til det nye 
selskapet. Det dreier seg om totalt 420 millioner kroner.

• I planene ligger det også at det etter hvert skal hentes ut 
utbytte fra barnehagene.

• BKF begynte å overta menighetsbarnehagene tilbake i 
2006 etter ønske fra menighetene. I Kirkelovens paragraf 
14, siste ledd står det også at fellesrådet etter avtale kan 
overta øvrige oppgaver «når det blir overlatt det av det 
enkelte menighetsråd». 

• Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) og senere kirkede-
partementet har imidlertid gjort BKF oppmerksom på at de 
har tolket Kirkeloven feil. På grunn av de økonomiske 
implikasjonene måtte alle menighetsrådene i Bergen 
spørres om dette, ikke bare menigheten som overlot 
barnehagen til BKF.

• De fleste menighetene knyttet til BKF har takket ja til å 
kjøpe en aksje hver i det nye Akasia-selskapet pålydende 
5000 kroner. Ingen andre er tilbudt aksjer. Menighetene 
bærer bare en risiko som tilsvarer den ene aksjen. 

• Opprettelsen av aksjeselskapet er ikke avhengig av at alle 
menighetene går inn i det.

Fakta

BETENKT OVER AVTALEN: 
– Jeg er ikke så glad for 
denne måten å privatisere 
virksomheter på i en offentlig 
sektor, slik som kirken er, sier 
Geir Møller. (Foto: Privat).
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Arna kirke 150 år

Kirkejubileet i Arna ble delt opp i en 
lang rekke arrange menter fordelt  
mel  lom kulturdagene i april og en 
avslut tende jubileumsgudstjeneste  
6. desember, samme dato som kirken 
ble vigslet for 150 år siden.

Kjære artistbesøk
De yngste kirkegjengerne ble gitt god 
plass gjennom hele jubileumsåret. Det 
hele startet lørdag 18. april med snor
klipping, i et arrangement med Jarle 
Waldemar og Arna Soul Children. 

Løven Lenny var også med, slik den var 
det under mange arrangement også i 
jubileumsåret. 450 barn og voksne fylte 
kirken under dette arrangementet. 
Dagen etter ble det holdt tema guds
tjeneste med jubileet som tema. 

Bjarte Leithaug kom på besøk i helgen 
31. oktober og 1. november. Da ble det 
arrangert korverksted og konsert 
lørdagen og barnas jubileumsguds
tjeneste søndag. 

Laget Prøysen-kabaret
Ådnamarka skole med lærer Jens 
Jacob Jensen bestemte at deres bidrag 
skulle være to store bannere med Frans 
av Assisis bønn. Elevene fra 4. til 7. 
trinn klippet ut fargerike bokstaver i 
selvklebende folie, som så ble montert 
på hvit bannertekstil. Bannerne ble 
plassert i den østlige korveggen på hver 
side av alteret.

Arna menighet har i 40 år hatt en 
klubb for psykisk utviklings hemmede.  
I jubileumsåret slo Klubben på stor
tromma med en fantastisk Prøysen
kabaret med teater truppen Krabatene. 
Økonomisk støtte fra Arna og Åsane 
kulturkontor og bedrifter i Arna gjorde 
denne satsingen mulig.

Praktfull jubileumsbok
– En gudstjeneste skal være en forsmak 
på himmelen. Huset er vigslet til Guds 
ære. Der Gud er, er vårt hjem. Frem
tiden for Arna kirke er at det finnes 
mennesker der som elsker Jesus, sa 
Jan Kåre Jakobsen i sin preken under 
temagudstjenesten 18. april.

Kristen Øgaard presenterte sin 
jubileumsbok under kirke kaffien etter 
denne gudstjenesten. I boken tar han 
for seg de siste 200 årene av bydelens 
og menighetens historie. Fabrikkeierne 
i Jebsenfamilien i Ytre Arna var sterke 
pådrivere for å få reist en kirke i Arna. 
Den store befolknings utviklingen i Ytre 
Arna førte til at det ikke var plass til 
alle i kirken i Haus på Osterøy. 

Jebsenbrødrene ønsket et fullgodt 
kirkelig tilbud til sine arbeidere. 
Borger krigen i USA førte til at fabrik
ken hadde problemer med tilførselen 
av bomull. For å sikre syssel settingen 
ønsket de kirken bygget i stein, et 
byggemateriale flere av deres arbeidere 
hadde erfaring med.

Jubileumskomiteen ledet av Ingmar Ljones bestemte tidlig at de ville satse på et barnevennlig jubileum, 
blant annet ved å trekke med barnehage og barneskoler.

TEKST OG FOTO: AUDUN STØLÅS

Arna kirke (foto: Svein Harkestad).
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Til boken har Jon Tesdal tatt bilder av alt inventar og utstyr  
i kirken. Informa tive tekster og mange bilder gjør jubileums 
boka «Arna kyrkje – 150 år i kvardag og høgtid» til en særs 
flott bok, skrev journalist Tor Kristiansen i Bergen kirkelige 
fellesråd.

I båt til Haus
Før Arna kirke ble bygget, måtte alle i Arna ro over 
Sørfjorden for å komme til kirke. Dette ble markert under 
den historiske gudstjenesten i Haus kirke søndag 31. mai. 
Fem ungdommer, ledet av menighetsrådsleder Johanne 
Drag eide, gikk fra Mindegårdene i Gullfjellet og ned til 
Tunes, slik kirkeferden var før Arna kirke ble bygget.  
De brukte 2 timer og 40 minutter på turen.

Veteranbåtentusiasten Atle Vie hadde skaffet tre gamle 
kirkebåter som ble rodd med 12 passasjerer over fjorden.  
En av båtene er en kopi av båten som er avbildet på det 
kjente maleriet av Brudeferden i Hardanger. Den andre 
båten, «Klokkeren», ble brukt som kirkebåt mellom Hamre 
og Breistein i gammel tid. Den tredje båten er fra Færøyene. 
Blant passasjerene var prost Øystein Skauge og sogneprest 
Jan Kåre Jakobsen. De hadde beregnet en time på roturen, 
men god bør gjorde at turen gikk unna på en halvtime. 

Flygelet er på plass
Et varig merke etter jubileumsåret er flygelet som står i 
kirken. Sveinung Mjelde stod helt sentralt i arbeidet med å få 
det på plass. I mange år har han skaffet artister til konsertene 
som den såkalte «firerbanden» (Arna Rotary klubb, Arna 
Mål  lag, Arna/Bergen Fråhaldslag og Folkeakademiet i Arna) 
arrangerer i kirken under kulturdagene i Arna. 

Ofte var det slik at artistene spurte om at det var flygel  
i kirken. Når de fikk høre at det ikke var det, var de ofte på 
nippet til å vegre seg mot å holde konsert der. Da Sveinung 
Mjelde hørte at det var ønske om et flygel til jubi leet, slo 
han straks til. Han kontaktet først Inger Johanne Ektvedt 
på Frek haug som har finansiert flere flygler i distriktet,  
og hun la 50.000 kroner i potten. 

Gode år i menigheten
«Firerbanden» hadde et betydelig overskudd fra tidligere 
konserter, og det ble bestemt at det skulle gå til flygelet.  
Mye av det resterende beløpet ble gitt av bedrifter og privat
personer under en kronerulling i samarbeid med lokalavisen 
Bygda nytt. Flygelet ble inn viet under konserten med Ytre 
Suløen og Kim Fairchild. Dette var åpnings konserten under 
kultur dagene, holdt dagen før åpningen av kirke jubileet.

Jubileet ble avsluttet med jubileums gudstjeneste søndag  
6. desember. Gudstjenesten ble overført i NRK radio, og 
biskop Halvor Nordhaug holdt prekenen. Haukeland Songlag 
sang.  Etter gudstjenesten var det en sammen komst i Kyrkje
lyds huset for inviterte gjester. Mange av de prestene som de 
siste tiårene har gjort tjeneste i Arna deltok, og fortalte om 
gode år i menigheten. Menighetens husdikter, Inger Marie 
Osland, hadde laget en prolog som oppsummerte hele 
jubileumsåret på rim.

FOR KJÆRLIGHET OG TRO: Rebeka tenner to adventslys under 
jubileumsgudstjenesten 6. desember. Sittende: Biskop Halvor 
Nordhaug og sogneprest Jan Kåre Jakobsen. (Foto: Jorunn Dahle). 

FREMME VED HAUS KYRKJE: Tre gamle kirkebåter i kirkeskyss 
fra Tunes til Haus. (Foto: Jon Tesdal).

IMPONERTE MED PRØYSEN-KABARET: Teatertruppen 
Krabatene framførte en forrykende Prøysen-kabaret på Klubbens 
kulturkafe i april. (Foto: Audun Stølås).

SNOREN KLIPPES: Barnevennlig jubileumsåpning med snorklipping. 
Legg merke til Ådnamarka-elevenes banner av Frans av Assisis bønn 
på veggen bak.
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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 
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Hjelper prester i Kina

Åsane menighet har vedtatt å samarbeide med Areopagos fra og 
med 1. januar i år. Menigheten skal særlig støtte overarbeidete 
prester i Kina.

– Jeg håper folk vil se at misjon er mer enn det vi tradisjonelt 
tenker. Areopagos arbeider på en litt annen måte gjennom dialog 
og diakoni. Jeg tror mange forstår at dette er meningsfullt i vår 
tid, sier prost Øystein Skauge til Bergen.kirken.no.

Han har vært en av drivkreftene i arbeidet med å få på plass 
denne avtalen. Selv leder han en reise til Hong Kong og Kina i 
april der 20 personer fra Bergen og omegn skal få et innblikk i 
noe av det som skjer i Hong Kong og Kina.

Åsane menighet vil spesifikt støtte overarbeidede prester fra 
fastlands-Kina slik at de kan få delta på retreat og undervisning 
ved senteret Areopagos har i Hong Kong. I en svært krevende 
tjeneste får prestene et avbrekk som inneholder veiledning og 
påfyll, og det gir dem på ny krefter og pågangsmot til å fortsette 
arbeidet.

Areopagos er en av syv kristne organisasjoner som samarbeider 
med Den norske kirke under paraplyen «Samarbeid Menighet og 
Misjon» (SMM).

PRESTEMANGEL I KINA: – Kirken i Kina vokser raskest i 
verden. Jeg håper vi kan hjelpe noen til å bli sterkere og bli 
stående i sin tjeneste, sier Øystein Skauge. (Arkivfoto: Magne 
Fonn Hafskor).

Fagerdalen 4, 5039 Bergen, Tlf 55 33 36 00
www.adja.no e-post: post@adja.no
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Det var mye på plakaten i Åsane 
menig het i ukene før jul og på jule-
dagene. Allerede tidlig i desember 
startet julekonsertene både i gamle-
kirken og i Åsane kirke.  

Allsang og besøksrekord
Blant syv konserter frem mot jule-
feiringen var julekonserten med Åsane 
kirkes egne kor et høydepunkt for  
mange tilknyttet menigheten. Her får 
alle korene med unntak av de aller 

minste vist seg frem: jentekoret 
Magnficat, ungdomskoret Accord, 
blandetkoret Prima Vista og damekoret 
Cantus Sororum, både som stort felles
kor og alene med egne avdelinger. Når 
jule konserten avsluttes med «Deilig er 
jorden» som allsang sammen med 
felles koret, ringes julen for alvor inn i 
Åsane kirke.

Etter en travel advent med blant annet 
markering av ny misjonsavtale, kunne 

en på julaften glede seg over godt opp-
møte, korsang og musikerinnslag  både 
i Åsane gamle kirke og Åsane kirke. 
Spesielt hyggelig var det at Haukås 
nærkirke fikk flere deltakere på guds
tjeneste på julaften enn noen gang før.

Takkehjerter på juletreet
Andre juledag var det klart for den 
faste tradisjonen «Ungdommens jule-
gudstjeneste». Her får ungdoms-
enhetene vise seg frem og ha regien på 
gudstjenesten. Medvirkende var Ten 
Sing-gruppen Sanctus, ungdomskoret 
Accord, konfirmantenes dansegruppe, 
speidere, Haukås ungdomskor og 
ungdommer som følger vårt minileder-
kurs. Bortsett fra prest Martin A. 
Hunsagers preken, er det ungdommene 
som denne dagen er tekstlesere, med-
liturger, musikere  og forsangere. 

Med både nattverd og en omfattende 
bønnevandring er 2. juledagsguds-
tjenesten litt annerledes. En blir aktivt 
invitert med til deltakelse, og eldre som 
unge skriver takkehjerter og henger 
dem på juletreet, tenner lys, skriver og 
tegner bønner, og legger fra seg bekym-
ringer ved korset. Etter guds tjenesten 
ble samtlige bord fulle i Torgstuen 
under kirkekaffen. Vi vil takke alle som 
har vært innom Åsane gamle kirke og 
Åsane kirke i julen som har vært.

Ungdommene fikk menigheten opp av stolene

Julen 2015 i Åsane menighet har hatt mange høydepunkter, ett av dem er ungdommens 
julegudstjeneste 2. juledag, en annerledes og aktiv gudstjeneste.

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

UNGDOMMENE STOD FOR REGIEN: Haukås ungdomskor var en av mange ungdoms-
enheter i Åsane menighet som viste seg frem under Ungdommens julegudstjeneste.  
(Foto: Tor D Hanson)

Helgen 20. og 21. februar inviterer vi alle 8-åringer med adresse i menigheten til å være tårnagenter i kirken. 
Lørdag løser agentene oppdrag og mysterier, og søndag vil alle som kommer på gudstjeneste få vite litt om 
hva agentene har funnet ut.
Har du lyst å gå på symboljakt i kirken? Vet du at det står noe skrevet i alle landets kirkeklokker?  
Lurer du på hva slags mysterier du finner i bibelen? Liker du agentmat? Det er mange tårnagenter i sving 
rundt om i landet denne helgen. Blir du en av dem?
Agentene møter i våpenhuset i Åsane kirke lørdag 8.februar kl. 15.00, og holder på til kl. 20.00.  
Søndag treffes vi til frokost kl. 8.30, og holder på til kirkekaffen er ferdig, ca. Kl. 13.30. 
Påmelding. Meld deg på via hjemmesiden vår www.aasanemenighet.no innen mandag  
8. februar. Her finner du også mer info om arrangementet. Dersom du lurer du på noe, kan du ringe tros-
opplærer Kristine Bech-Sørensen (tlf. 55 36 22 58). Velkommen!

8-åringer inviteres til å være tårnagenter
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Juletrær er et kjært og selvsagt innslag i julehøytiden verden 
over. Som bibelsk symbol minner det oss om livets tre i 
Paradis som menneskene mistet adgang til ved syndefallet, 
men som vi igjen har fått tilgang til ved frelserens fødsel.

Hans Haukås kommer hver desember med fire juletrær som 
skal settes opp i åsanekirkene; tre i Åsane kirke og ett i Åsane 
gamle kirke. Treet i gamlekirken får vi alltid gratis, da Hans 
Haukås som gammel åsabuer ser på dette som sin gave til 
kirken sin. Treene skal beskjæres, settes på fot og pyntes, så 
det går noen timer fra de ankommer til vi kan nyte synet av 
et av julens store symbol i kirken. Som kirketjener er jeg 
svært takknemlig for de gode hjelperne jeg har med meg.  
Vi jobber og har det kjekt sammen de timene vi holder på. 

Når jeg har organisert alt forarbeidet med bestilling og gjort 
avtaler med alle involverte innimellom alt det andre som 
skjer i adventstiden, er det «sjefsvaktmester» Leif Sæle som 
overtar administreringen når vi tar fatt på juletrærne. Med 
sin lange erfaring er han som ellers i året til stor velsignelse 
for Åsane menighet med sin kløkt og arbeidsvilje. 

Sammen med tømrerne Øyvind Matre og Per Magne Tysse-
land sørger han for at det ikke er mangel på ekspertise og 
godt verktøy når vi tar fatt på trærne. Kirketjenerne blir her 
mest å regne som «langere». Praten og arbeidet går livlig for 
seg. Dette året savnet vi på grunn av sviktende helse Karstein 
Uthaug og Martin Matre, som også har vært trofaste og gode 
hjelpere i «juletregjengen» i flere år.

Når treet er kommet på fot, er det tid for pynting. Siri 
Brunvoll og Ingegjerd Sletten har sansen for det estetiske; 
ingenting overlates til tilfeldighetene når de instruerer oss 
om hvor pynten skal henge. Den særpregede julepynten i 
Åsane kirke er englene som Siri har laget av sider fra de 
gamle og slitte salmebøkene som ble til overs da vi fikk nye 
salmebøker i 2013. Dette er et nydelig innslag på juletrærne 
med en helt spesiell «englesang» over seg.

Tjuende dag jul samles vi igjen for å ta ned alle trærne igjen, 
og håper at juletrærne har vært med å gi glede og håp for 
mange også denne julehøytiden.

«Hit de flyver med paradisgrønt»
Advents og julehøytiden er kirkens «høysesong». Tusenvis av mennesker besøker 
kirkene våre denne perioden. Vakker sang, viktige ord og glade mennesker fyller 
kirkene våre når vi atter en gang samles for å feire det fantastiske budskapet om 
Gud som kommer til verden i en stall i Betlehem for over 2000 år siden. 

AV TOR VILHELM TYSSELAND

På ungdommens julegudstjeneste 2. juledag ble det skrevet korte 
takkebønner på røde hjerter. Disse ble hengt på treet.

Fornøyde gutter etter endt arbeid. Fra venstre: Øyvind Matre, Leif  
Sæle, Per Magne Tysseland og Tor Vilhelm Tysseland.
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Bestemor Chaiapon er en av 
mange som er takknemlig for 
Lovsangshjemmet og alle som 
jobber der. Barnehagen betyr 
mye, og fritidsklubben er en trygg 
og god plass å være.

TEKST: ANNE STORSTEIN HAUG

Chaiapon bor i slummen i Bangkok 
sammen med barnebarna. Hun elsker 
dem over alt på jord og kjemper for at 
at de skal få den muligheten hun selv 
aldri fikk. Familien hennes kom til 
Bangkok og Klong Toey-slummen fra 
landsbygda i Nordøst-Thailand da 
Chaiapon var tre år. Skolegang var det 
ikke snakk om den gangen, og kvinnen 
er i dag analfabet.

Tøff hverdag
Hun begynte å jobbe som bygnings-
arbeider da hun var 15 år. Det var yrket 
hennes i mange år, og der traff hun 
også sin mann. De ble foreldre til to 
jenter, men da minstejenta var nyfødt, 
døde mannen. Han hadde drukket mye 
alkohol i mange år, og da han var 30, 
tålte ikke kroppen mer.Chaiapon fikk 
det vanskelig som enke og alenemor til 

to små barn. Hun fortsatte å jobbe som 
bygningsarbeider. 

Barna begynte på skole, men måtte 
bytte skole hver gang moren byttet 
arbeidsplass. Som bygningsarbeider i 
Thailand bor du i brakke i nærheten av 
byggeplassen.Men de beholdt hele 
tiden huset i slummen. 

Nytt håp
Barna vokste til og fullførte barne-
skolen før de begynte å jobbe. Dess-
verre rotet begge døtrene seg borti 
narkotika. Den ene sitter i fengsel for 
salg av rusmiddel. Den andre, mor til 
barnebarna hennes, er narkoman. Det 
er også faren til barna. Hver dag følger 
Chaiapon to barnebarn til Immanuel 
daghjem, og hver ettermiddag kommer 
hun for å hente dem. Hver dag henter 
hun mat hos en lokal institusjon som 
deler ut mat til fattige, og hver dag ser 
vi henne gå med en vogn på leiting 
etter flasker, papir og lignende som 
hun kan selge.

Chaiapon er takknemlig for Lovsangs
hjemmet og alle som jobber der. Barne-
hagen betyr mye, og fritidsklubben er en 

trygg og god plass å være. Chaiapon kan 
ikke selv hjelpe barna med lekser, den 
hjelpen får de der. Barna får støtte til 
utdanning, og bestemor gleder seg over 
at de får den sjansen hun selv aldri fikk. 

Et hverdagsglimt fra Lovsangshjemmet

Gjennom Torsdagsklubben har noen av 
konfirmantene fått lære mer om misjons-
prosjektet i Bangkok, Thailand, som Åsane 
menighet støtter. 

3. januar deltok konfirmantene på guds-
tjenesten i Åsane kirke, hvor misjons-
prosjektet sto i fokus. Etter gudstjenesten 
arrangerte konfirmantene Misjonstivoli. 

Misjonstivoli er en morsom måte å samle  
inn penger på. En kjøper «misjonspenger», 
og bruker så disse på ulike aktiviteter og 
konkurranser. God stemning preget kirke-
stuen og menighetssalene da mange ble 
igjen etter gudstjenesten for å teste flaksen 
på lykkehjulet og konkurrere i seigmanns-
trekking, randomquiz, flaggquiz og «vinn på 
minuttet». Konfirmantene hadde ansvaret for 
aktiviteter, planlegging og gjennomføring, og 
gjorde en flott innsats!

Torsdagsklubben  
for Lovsangshjemmet 

TAKKNEMLIG: Bestemor Chaiapon er glad for at barnebarna får god oppfølging ved Lovsangshjemmet. (Foto: NMS-info)



INFORMASJON

31. januar - Kristi forklarelsesdag     
Luk. 9, 28-36 - Disiplene får se Jesu herlighet

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og organist Lenamaria Gravdal. Nattverd.
Åsane gamle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste  
v/kap. Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp.

7. februar - fastelavnssøndag
Luk. 18, 31-34 - Se, vi går opp til Jerusalem

Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/spr. Arne Mulen 
og kap. Jon Zimmermann, Prima Vista og organist 
Lenamaria Gravdal. Nattverd. Sjømannskirke-konfirmantene 
deltar. Kirkekaffe.

14. februar - 1. s. i fastetid
Matt. 26, 36-45 - Jesu bønnekamp i Getsemane

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal. Dåp 
og nattverd.

Åsane kirke kl. 13.00: Familiegudstjeneste v/kap. 
Martin Aalen Hunsager, Spiren, Li Barnegospel og kantor 
Gerd Inger Yddal. Dåp og utdeling av kirkebøker.
Haukås /NLA kl. 11.00: Gudstjeneste v/spr. Arne 
Mulen. Tale ved fengselsprest Børge Ryland. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

21. februar - 2. s. i fastetid
Jes. 55, 1-7 - Kom til meg, så dere kan leve!

Åsane kirke kl. 11.00: Høymesse v/kap. Jon 
Zimmermann, Prelud og Magnificat og kantor Gerd Inger 
Yddal. Dåp. Tårnagentene deltar. Kirkekaffe.

28. februar - 3. s. i fastetid
Luk. 22, 28-34 - Jesu seier og Peters svik

Åsane  kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann, Cantus Sororum og organist Lenamaria 
Gravdal. Dåp og nattverd. Deretter menighetens årsmøte.

6. mars - 4. s. i fastetid 
Joh. 6, 24-36 - Jesus er livets brød

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal. 
Nattverd. Diakoniens søndag. Klubb+ og Xtra deltar.
Åsane gamle kirke kl. 11.00: Gudstjeneste  
v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Tor Grønn. Dåp.

12. mars (lørdag)
Åsane kirke kl. 14.00: Barnegudstjeneste v/spr. 
Arne Mulen, Spiren og organist Lenamaria Gravdal.

13. mars
Maria budskapsdag - Luk.1, 39-45  
- Lovsang til de ringes venn

Åsane kirke kl. 11.00: Gudstjeneste med 
konfirmantdåp v/kap. Jon Zimmermann, Sanctus og 
organist Lenamaria Gravdal. Nattverd. 
Haukås/NLA kl. 11.00: Familiegudstjeneste  
v/spr. Arne Mulen. Utdeling av kirkebøker. Kirkekaffe.

SLEKTERS GANG
Døpte
8.11.2015
ALINA MJÅTVEIT DRAUGSVOLL
EMMA STENE ECKHOLM
HENRIK AUGUST GUNDERSEN
LILLY MICHELLE HANSEN
EVAN ANDRÉ MASE
ERYN AURORA MASE

15.11.2015
TROY MATHEO MARTHINUSSEN
FREDRIK TUNSBERG PAULSEN
HENRIETTE SILKJÆR
OLINE SMEBYE
ADRIAN SUNDSØY AALVIK

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER VINTEREN 2016

22.11.2015
LEON OTTERAAEN HALVORSEN
ALIDA HELLMAN HENRIKSEN
JULIAN FALKEVIK HOLE
OLEAH SIENNA MALMGREN HOLEN
JAKOB RØTHE  PEDERSEN
AMANDA JOHNSEN SALBU

06.12.2015
EIRA OELIE HAGEN GULLAKSEN
GARD HAGEN GULLAKSEN
ANDRE GAALAAS HOVDEN
NORA SMÅBREKKE ROHDE
HAAKON MYRDAL VERVIK
MATHIAS ØDEGAARD-MYRMEL

13.12.2015
NICHOLAS FRANK INGEBRIGTSEN

20.12.2015 I ÅSANE GAMLE KIRKE
DANIEL SEBASTIAN EIDE
ISAK FOLKESTAD
ELIAS AL-HATAM STURE

27.12.2015
ISAK BROSVIK SØRENSEN

Døde
22.10.2015 ANNA SEMINE SKOGNES
24.10.2015 RIKARD TUFT

27.10.2015 SOLVEIG WALDERSNES MJØS
1.11.2015 KÅRE HATLAND
1.11.2015 ODNY JOHANNE HANSEN
3.11.2015 ØYSTEIN BIRKELAND
4.11.2015 NILS JOHAN HOVLAND
11.11.2015 SIGNY GYDA FIKSDAL
14.11.2015 KJELL BENDIXSEN
16.11.2015 BIRGIT MIDTGAARD
17.11.2015 MONIKA JANNE BREKKE
25.11.2015 NORVALD KJESETH
26.11.2015 ELDBJØRG MIKKELSEN
30.11.2015 KÅRE JOHN BAKKE
2.12.2015 MARIE MJØS
5.12.2015 FRANKLIN MAGNUS TELLEFSEN
6.12.2015 NILS GJELLESVIK
8.12.2015 BØRGE JOHANSEN

Det nye året var så vidt begynt da vi fikk det 
triste budskapet om at Karstein Uthaug var 
gått bort etter sin tapre kamp mot langvarig 
sykdom. 

Karstein og kona Bjørg har vært trofaste 
kirke gjengere i mange år i Åsane. Jeg ble 
kjent med Karstein da vi gikk på Alpha-kurs 
på slutten av 1990-årene, og det var alltid 

kjekt å møte han i kirken. Han fant et godt miljø i gutteklubben i 
Åsane kirke, og var en trofast hjelper i «jule tregjengen». Hans 
gode humør, hjelpende hender og de fine samtaler vi hadde rundt 
jule treet og ellers vil vi minnes med glede. 

«Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet 
dør som ingen kan stenge. For du har liten kraft, og du har holdt 
fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn» (Johannes 
Åpenbaring, kap. 3, vers 8).

Tor Vilhelm Tysseland

Karstein Uthaug:  
En trofast hjelper og kirkegjenger

Frivillighetens hjørne

Godt nyttår!
Nytt år – nye muligheter? Kanskje du har laget et nyttårsforsett om å 
bli mer aktiv i kirken? Jeg vet av erfaring at slike forsett ofte visner hen 
utover våren… Likevel vil jeg oppfordre til at du tar kontakt, for det er 
behov for deg! Per januar 2016 mangler vi mange bud for menig-
hetsbladet (spesielt på Haukås/Ulset/Haukedalen) + noen sjåfører 
(Flaktveit/Haukedalen). I tillegg ønsker vi gjerne flere velkommen  
som kirkeskyssere. Kirkeverter er det også stort behov for.  

Hilsen fra Bente Lill Madsen,
frivillighetskoordinator, 55362268 / 95037327
bente.lill.madsen@bergen.kirken.no,

Våroppstart for alle faste aktiviteter
Det er masse som skjer i Åsane menighet, og vi har tilbud til alle 
alders grupper. Nå er alle våre enheter i gang med vårsemesteret  
og vi håper du finner noe av interesse. For nærmere infformasjon  
se menighetens hjemmeside: http://www.aasanemenighet.no/  


