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En rose for håp

Gud er raus  
Side 10-11

Livsskole for menn
Side 8-9

Synger for tv-aksjonen
Side 15

Nå har vi lagt den våteste og sureste 
sommer i manns minne bak oss.  
Likevel blomstret rosebusken vakkert  
i husveggen. Det gir håp. Rosen 
symboliserer kjærlighet. Rosen kan  
også symbolisere Jesus Kristus,  
han som ble tornekronet og korsfestet 
for at hver dem som tror på ham ikke 
skal gå fortapt, men få evig liv.
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Gud ble hud

Hva ville de, disse som kom med barna sine til 
Jesus for at han skulle røre ved dem? 

Søndag 5. juni arrangerte Åsane menighet den tradisjonelle 
friluftsgudstjenesten på Hjortland. Det falt seg slik at 
teksten for dagen var om Jesus og barna, denne kjente 
teksten som brukes hver gang et barn bæres til dåpen: «De 
bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men 
disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa 
til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem 
ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg 
sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite 
barn, skal ikke komme inn i det» Og han tok dem inn til seg, 
la hendene på dem og velsignet dem.» (Mark. 10,13-16).

Seniorprest Rolf A. Rasmussen ledet gudstjenesten denne 
søndagen. Vi har valgt å dele med leserne et utdrag av 
prekenen han holdt:

Hva ville de, disse som kom med barna sine til Jesus for at 
han skulle røre ved dem? Det dreier seg kanskje om noe 
som skjedde på jødenes store forsoningsdag, Yom Kippur. 
Da ble barn i alle aldre ført frem for en rabbiner, for at han 
skulle velsigne dem, og de skulle være forsonet med Gud. Vi 
vet ikke når de kom, og Jesus var ingen rabbiner, for melt 
sett. Men de må ha opplevd, som så mange andre, at han 
var en som virkelig brakte Guds ord med seg. Det fulgte 
velsignelse med ham der han var. Det var nok det de ønsket 
for sine barn.

Men jeg vil gjerne stoppe opp litt for de ordene Markus 
bruker: de ville at han skulle røre dem. Berøring er jo noe 
av det beste som kan skje! Alle setter vi pris på når noen vil 

Seniorprest Rolf  A Rasmussen talte over teksten «La de små 
barna komme til meg».
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røre oss: et håndslag, en hånd over skulderen, et kinn mot 
kinn, en klem, en omfavnelse - vi tar imot dem med glede. Og 
barna er våre fremste eksempler på hvor viktig berøringen er. 
Å blåse på såret, å få sitte på fanget, å gi og å få kjempegode 
klemmer! Barn er født til berøring. Nyfødte legges de på 
mors bryst. Der skal de siden hente ikke bare næring, men 
også trygghet. Stolt tar far dem i armene for første gang, og 
ofte siden. Barnet vokser og trives ved å bli berørt. Det er 
livsviktig.

En av de nyere dåpssalmene uttrykker akkurat dette: «Det 
skjer et under når barnet møter oss hud mot hud, øynene 
speiler Guds himmel, gir oss et glimt av Gud. Ingen på jorden 
er himlen så nær som barnet han tar i sin favn, som barnet 
han tar i sin favn.» (NS 591, vers 2)

Hud møter hud. Barnets hud - og Jesu hud. For da Jesus ble 
menneske, ble han kledd i hud, slik huden omgir oss alle. 
Den binder kroppen sammen, og beskytter våre muskler og 
knokler og indre organer. Da Gud ble menneske, fikk Gud 
hud! Den som blir rørt ved, kan bli - berørt! Språket røper 
nærheten mellom hud og følelser. En berøring kan vise at et 
annet menneske setter pris på meg, bryr seg om meg - hvem 
av oss ønsker ikke det? Men samtidig er det en dobbelthet 
her. For vi ønsker jo ikke at hvem som helst skal kunne røre 
oss?! Den som berører, må vite og forstå at det vil være 
velkomment. Alle trenger vi respekt for våre grenser.

I vår fortelling er det disiplene som vil sette grenser. De synes 
ikke småbarn er noe å bry Jesus med. Kanskje syntes de 
heller ikke om at en flokk kvinner skulle komme tett inn på 
Jesus? I alle fall står det at Jesus reagerte: han ble skikkelig 

sint! Og han brukte ordentlig ‘utestemme’ da han irettesatte 
dem. Det han sier da, må være viktig! Vi kan det utenat: «La 
de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds 
rike tilhører slike som dem.» Barna er altså verdt noe. De har 
en plass i Guds rike. De må ikke vente til de er ‘store nok’! De 
skal få være med allerede her og nå.

Er det ikke typisk Jesus? Han som løfter frem tiggere, syke, 
spedalske, tollere og ‘syndere’, og gir dem plass med de 
andre? ‘Kvinner og barn’ brukes ofte av menn i nedsettende 
betydning: de teller ikke. Jesus teller dem med! Han løftet 
kvinnene opp, og her løfter han barna opp.

Hva er det med barna? Er det fordi de er så små, så søte og 
nusselige? Nei, for det er de ikke - ikke hele tiden, og slett 
ikke alle. Hva er det som gjelder alle barn, hele tiden? De kan 
ikke klare seg selv. De er avhengig av sine foreldres hjelp - 
eller hjelp fra andre voksne som trer til. Dette vet barna, og 
de synes det er greit å lene seg til noen som er større og kan 
mer enn dem.

De er noens barn – de hører til i den sammenheng vi kaller 
familien. Foreldrene vet det: De vil alltid være våre barn, selv 
når de blir voksne. Mor og far tenker alltid spesielt på dem. 
Og vi barn? Er det ikke det vi blir minnet om i nasjonal-
sangen når vi synger «…elsker, elsker det og tenker på vår far 
og mor…». Det gjelder ikke minst når de to har forlatt dette 
liv - de er fortsatt vår sammenheng. Men den største 
sammenhengen er Gud, vår skaper, han som gir evig liv. Midt 
i naturen merker vi hvordan vi er den del av denne helheten. 
Gud er vår Far. Vi er hans barn.

GUDSTJENESTE I DET FRI: Musikanter fra Nyborg Brass, 
under ledelse av «kapellmester» Åge Madsen, deltok med 
nydelig akkompagnement til friluftsgudstjenesten.



Søndag 21. august var prost Øystein Skauge på sitt årlige 
prostebesøk i Åsane menighet og feiret gudstjeneste sammen 
med sokneprest Arne Mulen og resten av menigheten. Under 
kirke kaffen benyttet prosten anledning til å se på hvor vi er i 
dag som menighet, og hva vi har fått til siden sist.
 
Biskopens fem utfordringer
Biskopen utfordret ved visitasen i januar 2015 menig heten til å 
øke besøks tallene til guds tjeneste, heve kvaliteten på arbeidet 
rundt dåpen, få på plass et lavterskel tilbud til ung dom etter 
konfirmasjons alder, forkynne frem enda større giver glede, og  
å få på plass undervisning for voksne. Menighetsrådsleder 
Espen Ingebrigtsen og sokneprest Mulen orien terte om 
utviklingen på de fem områdene, der arbeidet på noen av 
punktene er kommet lenger enn andre. De to orienterte også 
om hva de ønsker å satse spesielt på i årene som kommer.
 
Prosten var spesielt opptatt av arbeidet med å få opp 
gudstjenestebesøket. «For Åsane menighet er utfordringen 
vold som, i og med hvor mange som bor her og som man 
potensielt kan nå», sa prosten. Utviklingen er positiv og vi 
ser en tydelig fremgang, spesielt etter pinse. Også dåpstallene 
går oppover, kunne sokneprest Mulen fortelle.

– Vi satser også bevisst på en utvikling av gudstjeneste-
uttrykket. Vi vil få flere uttrykk inn for å nå lengre ut. Vi må 
også få frem et bredere og bedre søndagsskoletilbud, slik at 
gudstjenestene blir en enda mer familievennlig opp levelse, sa 
Ingebrigtsen. 

Med en bedre inkludering av guds tjenestene for barne- og 
ungdoms grupper som en del av trosopplæringsprogrammet 
«TilTro», vil hele menigheten tydeligere få se menighetens 
trosopplæringsarbeid, forklarte Ingebrigtsen.
 
Temasamlinger for voksne
Menighetens svar på biskopens ønske om et undervisnings-
tilbud til voksne er temasamlingene «Rasteplass». I høst som i 
vår vil temasamlingene ha hvert sitt frittstående emne. Høsten 
2016 har vi tre samlinger, og vi starter med prosten og hans 
foredrag om «tros helten Abraham» den 14. september. Senere 
i høst spør biskopen «Er alt i Bibelen Guds ord? Hvordan vet 
vi hva i Bibelen som vi må følge i dag og hva som ikke gjelder 
oss?» Til sist i tema samlingen ser vår egen kapellan Martin  
A. Hunsager nærmere på skapelses beretningene.

Rasteplass har vært en suksess, men det mangler enda et 
tilbud for dem som trenger et lite puff for å komme videre på 
sin trosreise. «Vi bør også ha et mer lavterskeltilbud til dem 
som har startet på sin trosreise, for å hjelpe dem å komme 
nærmere Gud. Dette må vi se nærmere på i tiden som 
kommer, sa Mulen.

Den nye visjonen «Mer himmel på jord!» er den samme som 
Den norske kirkes egen visjon, men den er ingen floskel av 
den grunn.
– Visjonen er dypt evangelisk forankret. At himmelriket skal 
komme nær gjelder det daglige arbeidet her og nå i alt vi gjør 
i menigheten, sa Mulen.
– Jeg oppfordrer alle til å be visjonen vår frem til virkelighet, 
avsluttet soknepresten.

«Mer himmel på jord!»
Slik lyder Åsane menighets nye visjon. Under prostebesøket i slutten av august så 
menigheten nærmere på arbeidet med biskopens utfordringer fra bispevisitasen, 
og en så fremover med nytt visjonsdokument i hånden.

AV KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

FLERE KOMMER TIL GUDS
TJENESTE: Et oppsving i guds
tjeneste besøket var en av flere 
gode tendenser da sokneprest 
Arne Mulen og menighetsrådsleder 
Espen Ingebrigtsen tok «tempen» 
på menigheten.
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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

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

Åsane Storsenter tlf 55191800
Øyrane Torg tlf 55240496

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

Salhusveien 55, 5131 Nyborg
Tlf. 55 53 98 40 
www.jcinterior.no

Besøk en av Norges største shop in shop
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«Her vil jeg være, en uke i det fri!»

Mer enn 260 speidere var samlet da 
Bjørgvin KFUK-KFUM-speiderne holdt 
kretsleir på Ænes 25. juni - 2. juli. 

De kom fra Alversund i nord til Os i 
sør, til speideraktiviteter av alle slag: 
Leirslagning, åpningsgudstjeneste, 
klatring, pionering, hermetikkboksovn, 
batikk, makramé, leirbål, bibeltimer, 
marked, og ikke minst: Haik (over-

natting ute under åpen himmel), det 
siste et av høydepunktene. 

Både til og fra leiren reiste vi med egen 
båt. Det var stor stas da vi reiste fra 
Stran dkaien og vinket til Kongeskipet 
som var på vei inn til byen. Været var 
skiftende, slik det har vært på Vest-
landet i sommer. Men vi hadde sol da 
vi slo opp teltene, da vi tok dem ned, og 

hele haikedøgnet! Akkurat da vi trengte 
det mest! Og innimellom bygene fikk vi 
også plass til bading og kubb- og volley-
ballturnering. 

Torsdag inntok de yngste speiderne 
leiren. De større spei derne stod klare  
til å ta imot dem i gruppen. De deltok  
i mat laging, marked og leirbål, men 
hadde sine egne aktiviteter torsdag og 
lørdag, med stjerneløype, operasjon X 
og mat på bål. Det var nok mange av 
disse yngste som gledet seg til de ble 
store nok til å være med på en hel leir.
Vi opplevde virkelig, slik vi sang i leir-
sangen, at «sammen skaper vi, blir vi, 
søker vi, ønsker vi, noe som er større 
enn oss»! «Større enn oss» var også 
leirens motto. Vi var ikke bare en liten 
patrulje med speidere, men en hel krets. 
Vi var midt i den storslagne Kvinn-
herad-naturen, med fjelltopper på over 
1000 meter over havet, og Mauranger-
fjorden som gikk hvit i blæsten. 

På markedet samlet vi inn penger til 
Globalaksjonen 2016-2017. Denne har 
fokus på økonomisk rettferdighet og 
etisk handel. Det er Sri Lanka som står  
i hovedfokus for aksjonen. Økonomisk 
rett ferdighet handler om at ingen men-
nesker skal leve i fattigdom. KFUK-
KFUM Global jobber blant annet for at 
folk skal få en rettferdig pris for det de 
produserer. Vi blir en del av den vide 
verden. 

Og midt i leirområdet tronet Ænes 
gamle kirke, som hele tiden minnet oss 
om at Han som er større enn oss alle, 
tar oss inn i sin favn.

Slik tonet leirsangen utover jordene på Ænes i Kvinnherad kommune 
på Bjørgvin KFUK-KFUM-speidernes kretsleir i sommer.

TEKST: ANNE MARIE FENSTAD OG ANNE HANSON

LEIRBÅL: Vi laget mat på bål, og gjerne med sang og musikk til. (Foto: Anne Hanson)

TGIF (Thank God it’s Friday) er 
menig hetene i Åsane prosti sitt 
samarbeid om trosopp læring for 
aldersgruppen 15-20 år. 

TEKST: MARGRETE STORDAL, TROS
OPPLÆRINGSLEDER I EIDSVÅG KIRKE

Her kommer ungdom sammen til ulike 
aktiviteter, samt at de får høre om 
Jesus. Det er konkurranser, mat, aktivi-
teter, sosialt, guds tjeneste og popcorn. 

Det er samling en gang i måneden fra  
kl. 19-23 i de ulike kirkene i prostiet. 
Visjonen er Jesu ord: «Bli i min kjærlig-
het», og det er nettopp dette vi ønsker 
for ungdom mene som kommer. Vi har 
nå fått en buss som kjører rundt og 
henter ungdom mer i de ulike menig-
hetene (sjekk facebook.com/tgfriday  
for mer informasjon). 

Alle er velkommen til å bli med på 
TGIF X-large i Eidsvåg kirke siste 

helgen i oktober. Dette er en over-
nattingshelg for alle ungdommer fra 
15-20 år i Åsane prosti. Her vil du få 
være med i ulike workshops som 60 
grader Eidsvåg, KRIK, dans, drama, 
foto og visjons bygging for de menig-
hetene som ønsker å prøve TGIF-
konseptet. 

Senere på kvelden blir det OL, Friends  
& food, Friday Chill, Friday Gospel og 
Friday Quiz. Så er det kanskje noen timer 

Endelig fredag – i kirken

6  Å S A N E  P R O S T I  4 - 2 0 1 6



GLADE JENTER PÅ LEIR: Fra venstre: Speiderne Mathilde, Helle, Tuva, Malin og Frida fra Rolland 
KFUM-KFUK. (Foto: Anne Marie Fenstad).

PÅ HAIK: Rolland-speiderne gjør seg klar til overnatting ute under åpen himmel. (Foto: Helge Aam).

KFUKKFUM
speiderne 

• En av Norges største kristne 
barne og ungdoms organisa sjoner 
med 11.000 medlemmer fordelt på 
250 grupper over hele landet.

• I KFUKKFUMspeiderne kan barn, 
unge og voksne utvikle seg som 
hele mennesker med ånd, sjel og 
kropp.

• Norges KFUKKFUMspeideres 
mål er å fremme og drive et 
speider arbeid for å hjelpe barn og 
unge til å utvikle en kristen tro og 
oppdra dem til ansvarsbevissthet, 
selv stendig het, samfunnsmessig 
engasjement, mellomfolkelig for
ståelse og respekt for naturens 
verdi. 

• I Åsane prosti er det KFUKKFUM
speidergrupper i Biskopshavn, 
Eidsvåg, Morvik, Flaktveit og 
Rolland. Mer informasjon: 
KMspeider.no og kfukkfum.no

Fakta

EGEN LEIRLOGO: Sommerens 
kretsleir kunne skilte med denne 
flotte leirlogoen.

STOR OPPSLUTNING: TGIF er et breddetiltak for ungdom fra hele Åsane prosti. Ungdommene 
tar selv turen til de enkelte kirkene der arrangementene finner sted, og dersom noen trenger 
transport, er det nå satt opp en egen TGIF-buss. (Foto: Sandra Eide Nyland).

søvn før vi avslut ter med en festguds-
tjeneste søndagen. Det koster 200 kroner 
å være med. Det dekker alt fra mat til 
workshops. Påmelding via Eidsvåg kirkes 
nettside, eidsvaagmenighet.no.

Høstens samlinger:  
28.-29. oktober: TGIF X-large i Eidsvåg  
18. november: TGIF i Haus kirke
26. desember: TGIF i Åsane kirke
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– Tanken er at vi skal være et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling; en slags livsskole, sier 
Karsten Epland, som inviterte Menighetsbladet med på mesterrådsmøte i Tempel Ridder Ordenen.  

Jeg kjører feil noen ganger før jeg 
finner frem til Odd Fellows forsam
lingshus i Krabbedalen, der Tempel 
Ridder Ordenen leier lokaler. Når jeg 
endelig svinger inn på plassen foran 
bygget, står den alltid like blide Karsten 
Epland og venter på meg. Den pensjo-
nerte veiingeniøren fra Åsane er mester 
for Riddertempelet Olav Kyrre i 
Bergen, og holder månedlige møter 
med resten av styret.
 
Godt kameratskap
– Vi er bygget opp etter et gradssystem, 
med møter hver torsdag i de ulike 
gradene, forklarer han.
– Det høres litt militært ut?
– Ja, på en måte, men det fungerer mer 
som en skole, der vi har fokus på per-
son lig og verdibasert utvikling i et 
inklu  derende fellesskap. Vi jobber med 
symboler og ritualer som gir rom for 
refleksjon, ettertanke og vekst for den 
enkelte broder.
– Vi kaller hverandre for brødre, men 
sett utenfra er det kanskje lettere å for stå 
uttrykket kameratskap eller venn skap, 
sier Bjørn M. Østevold fra Sand viken. 
Han er pensjonert kjemiingeniør, og 
sitter i styret sammen med Epland.
Det gjør også Kristen Øgaard fra Unne-

land, nylig pensjonert etter 35 år som 
organist i Korskirken, og Thor Sommer-
seth fra Fyllingsdalen, som har vært 
sogneprest i Landås og nå er seniorprest 
i Fana prosti. Latteren sitter løst rundt 
bordet, og det føles litt som å treffe fire 
brødre, om ikke annet, så i ånden.
80 år i Bergen

For brødre er sjelden enige om alt, og 
slik er det heller ikke her. Det viktigste 
er de verdiene som de legger til grunn. 
«Tempel Ridder Ordenen vil i sin krets 
samle menn med etiske og sosiale 
interesser til et broderskap grunnlagt 
på sannhet, kjærlighet, renhet og tro-
skap» står det i verdigrunnlaget deres. 

Ordenen har sitt utspring i den ameri-
kanske totalavholds bevegelsen, og ble 
offisielt stiftet i 1845 – først under 
navnet Marshall Temperance Fraternity, 
senere som Templars of Honor and 

Temperance. Den norske avleggeren ble 
grunn lagt 10. desember 1922, og 
etablerte seg i Bergen i 1936. Stiftelses-
møtet ble holdt i Centralkirken. 

– Jeg er selv metodist og medlem av 
den menigheten, forteller Østevold.
– Presten vår den gangen, Alf Wathne, 
hadde sterke meninger, og var svært 
engasjert i dette arbeidet. 

Har egen kvinneorden
– Samtidig er det viktig å understreke 
at dette ikke erstatter menighetsarbeid, 
legger Sommerseth til.
– Målsettingen vår er breiere enn det. 
Vi har mange medlem mer som ikke er 
aktive kirkefolk, men som ønsker å 
være her fordi de har tro på verdi grunn -
laget vårt. Mye av det vi holder på med 
handler om allmennetiske ting; om om-
sorgen som ligger i det å utvikle hver-
andre, og i en form for likestillings-
tenkning. Alle står på samme linje, 
enten de er rike eller fattige. 

– Men dere er like fullt et broderskap. 
Hvorfor har dere ikke plass til kvinner?
– Vi har en egen kvinneorden; Tempel-
byggerne, som er bygget opp på samme 
verdigrunnlag, opplyser Epland.
– Vi har et visst samarbeid med dem, et 
samarbeid som det er ønske om å for-
sterke og videreutvikle. 

– Vi kaller hverandre for brødre

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

INKLUDERENDE FELLESSKAP FOR MENN: Tempel Ridder Ordenens mål er å samle menn for  
å arbeide i det godes tjeneste - for familiens, samfunnets og eget beste. Fra venstre: Kåre Bergesen 
(tidligere mester), Thor Sommerseth, Endre Grutle, Karsten Epland (nåværende mester),  
Bjørn M. Østevold, Jan Erik Køhne, Kristen Øgaard og Sven Ove Egeland.

Brødre er sjelden enige om alt, 
og slik er det heller ikke her. 
Det viktigste er de verdiene 

som de legger til grunn.



Inkluderende fellesskap
Ordenen er basert på en fullstendig 
rusfri livsstil. Dersom det er én regel 
ordensbrødrene klarer å etterleve, så er 
det den. 
– Det høres ut som om vi har rus som 
tema, men slik er det ikke. Vi snakker 
aldri om rus, sier Sommerseth. 
 
– Hva med samfunnsvirksomhet?  
Er dere engasjert i noe veldedig arbeid? 
– Nei, men vi regner med at brødre 
gjør det i andre sammen henger.
 
– Det ligger litt i visjonen vår om å 
skape et inkluderende fellesskap, sier 
Østevold.
– Tanken er at vi, gjennom ordenenes 
oppbygning og virke, skal utvikle oss til 
gode medborgere, og slik gi noe tilbake. 
Men det har også vært gitt midler til 
gode formål når økonomien har vært 
bra.

Et mykere mannsideal
Begrepet «tempel» brukes som en 
metafor for mennesket, slik det står i 
Paulus’ første brev til korinterne: «Vet 
dere ikke at kroppen deres er et tempel 
for Den hellige ånd som bor i dere, og 
som er fra Gud?» (1. Kor. 6, 19).
– Ordenen oppstod i en veldig vulgær 
mannskultur i den amerikanske Midt-
vesten, med mye alkoholbruk. De som 
stiftet dette hadde et mykere manns-
ideal, mer fylt av det gode. Det synes 
jeg er godt, sier Sommerseth.

 
– Er dere i slekt med IOGT (Indepen-
dent Order of Good Templars) og 
godtemplar-bevegelsen? 
– Vi har noen fellestrekk med dem på 
den måten at begge er avholds-
organisa sjoner, og at vi deler noen av 
verdiene i bunnen. Jeg synes ellers at 
«good templars» er et veldig godt 
uttrykk, sier Øgaard.

Gradvis utvikling
– Dere er blitt kritisert for hemmelig-
holdet. Hvorfor kan dere ikke la alt 
ligge åpent?
– Dette ligger i arbeidsmetoden vår. 
Det som er hemmelig og skjult er deler 
av en pedagogisk metode der vi kan 
utvikle oss gradvis ved å ta inn i oss 
ulike biter i et gjennomtenkt system, 
forklarer Sommerseth.

– Det er så enkelt som at dersom du 
har oppnådd tredje grad, så er du kjent 

med innholdet i de tre første gradene. 
For oss ordensbrødre er det slik at vi er 
kjent med innholdet opp til den graden 
vi er i, utdyper Epland.

– Likevel kan vi sitte her som brødre i et 
styre, med ulike grader, sier Østevold. 
– Så når andre sier at det er et lukket 
system, så er det slik for oss også. 

En god ballast i livet
Av de fire ordensbrødrene vi snakker 
med, er det Karsten Epland som har 
lengst fartstid. Han kom med for 30 år 
siden, etter at en kollega inviterte ham.
– Jeg har ikke angret; jeg føler at dette 
er noe som har gitt meg mye, sier han.
 
Bjørn Østevold, som kan notere seg for 
27 år, husker godt hvordan han kom 
med.
– På et kurs jeg var på kommenterte en 
av deltakerne at jeg hadde passet bra 
som frimurer. «Det kan du bare 
glemme» svarte jeg.
 
Noen år senere fikk han den samme 
kommentaren i en annen sammen-
heng. Da kom han i tanker om dette 
kunne være noe som var verdt å prøve.
– Jeg så at flere andre i menigheten 
hadde ringen, så jeg spurte litt rundt. 
Det jeg fikk høre, virket spennende, så 
jeg ble med. Det har siden vært en god 
ballast å ha med i livet.
 
Thor Sommerseth var enda mer skep-
tisk, og svarte nei til alle som spurte 
inntil for rundt syv år siden. Siden har 
han ikke sett seg tilbake.
– For meg har dette vært noe av det 
fineste jeg har kommet inn i, sier han.
– Det har vært en enorm støtte å ha så 
solide brødre i ryggen. Jeg skulle unnet 
mange flere å ha det.

Bygger nettverk
Kristen Øgaard, derimot, kom inn i 
ordenen nesten på tilforlatelig vis, etter 
at han ble spurt av en han kjente godt. 
– Da var det gjort, forteller han.
– Det er rundt 20 år siden, og skjedde 
på en tid da jeg hadde bruk for et nett-
verk. Jeg har satt stor pris på tiden her.

– Jeg tror mange menn mangler et 
nettverk. Dette er en unik måte å være 
sammen med andre menn på, mener 
Epland.

Tempel Ridder Ordenen har i senere 
tid tatt høyde for at mange er nysgjerrig 
på dette fellesskapet, uten at de er helt 
sikker på om det er noe for dem. 
– Vi har nå en såkalt «utpost» der 
menn som vil kjenne litt på det hva 
dette dreier seg om, kan være med litt 
og vurdere om dette er noe de vil gå for, 
sier Østevold. 
– Dersom de ønsker det, blir de så tatt 
opp i Ordenen. 

Tempel Ridder 
Ordenen 

• Tempel Ridder Ordenen ble grunnlagt i Norge 
10. desember 1922 med inn stiftelsen av RT 
Noreg i Arendal. Stortemplet for Norge og 
Island ble innstiftet i 1947 i Oslo. 

•	 Det	finnes	i	dag	42	templer	og	utposter	 
i Norge, med til sammen rundt 1200 
medlemmer. 

• Menn med etiske og sosiale interesser 
samles her til et broderskap grunnlagt på 
sannhet, kjærlighet, renhet og troskap.

• Målet er å arbeide i det godes tjeneste  
 for familiens, samfunnets og eget beste. 

• Ordenen arbeider på kristen grunn i et rusfritt 
miljø, og vil støtte sine medlemmer til å 
utvikle sin egen karakter.

• Det legges ingen bånd på medlemmenes 
politiske eller religiøse oppfatning, men det 
forutsettes interesse for ideelt arbeid og et 
ønske om å arbeide for et høyere etisk mål.

• Ordenens lov og medlemsmatrikkel er 
offentlige, men det indre arbeidet innenfor 
gradssystemet hemmeligholdes av 
pedagogiske årsaker. 

• Mer informasjon:  
www.tempelridderordenen.no

Fakta

SYMBOL: Tempel Ridder Ordenens 
symbol er et triangel med tre indre triangler.

– De som stiftet dette hadde  
et mykere mannsideal,  

mer fylt av det gode.  
THOR SOMMERSETH
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Pinsen er kirkens fødselsdag, for det 
var da man begynte med dåp for første 
gang. Og dåpen - den var for alle. 
Mange kom med hele sitt hus - kvinner 
og barn inkludert - hvilket ikke var 
noen selvfølge på den tid - selv slavene 
ble døpt.

Jesus sier, i det som gjerne kalles 
Misjonsbefalingen: «Jeg har fått all 
makt i himmelen og på jorden. Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å 
holde alt det jeg har befalt dere. Og se, 
jeg er med dere alle dager inntil 
verdens ende» (Matt. 28, 1820).

Jesus vil forstyrres
I Bibelhistorietimene på skolen lærte vi 
fortellingen om da disiplene ville vise 
ungene bort. Det var da Jesus sa: ««La 
de små barna komme til meg, og hindre 
dem ikke! For Guds rike tilhører slike 
som dem» (Mark. 10, 14). Jesus ville 
«for styrres», og det vil han frem deles. 
Han sa også at ingen kommer til 
himmelen uten å bli som et lite barn 
(Matt. 18, 3).

Jeg tenker ofte at for å være en kristen så 
må man antakelig være som et barn på 
enkelte områder. Det vil mellom annet si 
at vi er tillitsfulle. Hvis vi er det, så 
trenger vi ikke beviser. Det behovet 

kommer først når vi blir eldre og kanskje 
har opplevet at ikke alt og alle er til å 
stole på. Det beste i livet skal ikke nød-
vendigvis «forstås»; vennskap og 
kjærlig  het, opplevelser i naturen, musikk 
og annen form for kunst - det skal vi 
bare ta imot, og være takk nemlige!

Ulike syn på dåp 
Det føles litt skummelt når jeg kommer 
i menighetsbladet med ting som muli-
gens går på tvers av det vedtatte innen 
Den norske kirke. Den hevder nemlig at 
man ifølge Luthers lære blir Guds barn i 
dåpen. Dette har prestene sagt i årevis, 
mens jeg har sittet hode rystende på min 
bakerste benk og lurt på om jeg egentlig 

Tanker om tro

TEKST OG FOTO: THRUDE DEISZ

Barnet i Guds hånd
Pinsedag holdt sokneprest i Biskopshavn, Tor Martin Koppang, en fin preken, der han blant annet 
sa at dåp har med pinsen å gjøre. Det var da disiplene fikk Den hellige ånd, som er en av Guds gaver 
til menneskene. Det er den som gjør at vi kan tro. 

EN GLEDENS DAG: Dåpen er en hellig handling på en gledens dag. Bildet er fra en dåp i Hamre kirke. Prest: Inge Sørheim.
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Kirken og  
flyktningepolitikken	

Under vignetten «Meninger» argumenterer 
prest og fylkestingrepresentant for MDG, 
Tom S. Tomren, for at regjeringens asyl
politikk vil ramme de svakeste hardt og 
ellers er på kollisjonskurs med kristne 
kjerne verdier. Implisitt her er at biskoper har 
fått mandat av Vår Herre Jesus og også det 
norske folk til å refse den norske asyl
politikken som for eksempel eksponert av 
minister S. Listhaug (Frp).

Den nåværende lite ønskede pågang av 
asylanter er kompleks. Biskoper og andre 
prelater har null til ringe kompetanse her, 
men de tier ikke i «forsamlingen». De hen
viser stadig til Bibelens samfunns beskrivelser 
fra minst 2000 år tilbake i tid, og som er ikke
relevant i dagens situasjon. Våre biskoper 
nøler ikke med å hakke løs på innvandrings 
minister Listhaug, men hvorfor ikke sende 
sine protester også til Det muslimske råd i 
Norge og tilsvarende organisasjoner  daglig 
kan vi lese om kriminelle innvandrere i 
media, og tidvis om bestialske muslimske 
terroraksjoner. 

Det er åpenbart enklere og tryggere med 
argumenter for tilnærmet fri innvandring til 
Norge og andre former for godhetstyranni. 
De formi dable regningene for en slik politikk 
sendes gjerne med en ekstra velsignelse til 
oss skattebetalere. Det vil være en fordel om 
våre biskoper avstod fra sine lekmanns
betraktninger i asylpolitikken, og isteden 
fokuserte på gjenreising av Den norske 
kirken på bibelsk grunn. Det har vi fortjent.

EYSTEIN S. HUSEBYE, SR.
(Biskopshavn menighet og pensjonist)

Innlegget er noe forkortet.

Meninger

Meninger

Biskopane har skulda regjeringa for å føre ein inhuman asyl-

politikk, og ministeren har svara med å kalle kyrkje leiinga 

venstreorientert. Ordskiftet blei etter kvart så kvast at biskop 

Nordhaug snakka om ei tillitskrise mellom kyrkje leiinga og 

ministeren. Eg kan knapt hugse å ha vore vitne til noko 

liknande i mi tid som prest, og for meg manar dette til etter-

tanke og refleksjon. 

Ordskiftet starta med at kyrkjeleiarane kommenterte styres-

maktene si innstramming i asylpolitikken. Både gjennom 

media og gjennom offisielle høyringar uttalte kyrkja at 

innstrammingsforslaga som regjeringa varsla ville ramme dei 

svakaste, og var på kollisjonskurs med  kristne kjerneverdiar.

Biskopen i Oslo (Ole Kvarme) uttalte at han «savner imidler-

tid et bredere perspektiv på denne tematikken. Verden 

erfarer nå den største humanitære katastrofen siden 2. 

verdenskrig. Som et trygt, ressurssterkt og privilegert land 

har vi et stort humanitært ansvar». Oslobiskopen opplever 

at fleire av lovforslaga står i kontrast til grunnleggjande 

verdiar som menneskeverd, barns rettar, familietilknytting 

og rettstryggleik.

Oslobiskopen si fråsegn har fått brei støtte frå resten av 

toppleiinga i kyrkja, og det er uvanleg krass kritikk av 

regjeringa til Den norske kyrkje å være. Som luthersk kyrkje 

byggjer DnK sin autoritet på Bibelen, og for å forstå kvifor 

kyrkjeleiarane talar så tydeleg som dei gjer i denne 

situasjonen, må ein ha klart for seg kva Bibelen seier om 

innvandring. Her finn vi vers som er svært konkrete i sin tale. 

I 3. Mosebok heiter det at «når ein innflyttar bur i landet hjå 

dykk, skal de ikkje undertrykkje han. De skal oppføre dykk 

mot han som en landsmann». Jesus oppsummerer etikken i 

det gamle testamentet med å seie at «du skal elske Gud av 

heile ditt hjarte, og elske nesten din som deg sjølv». Eit anna 

kjerneord i den kristne etikken finn vi Matteus 7: «Alt det du 

vil at andre skal gjere mot deg, skal du gjere mot dei».

Bakgrunnen for kyrkja og biskopane sitt engasjement for 

flyktningane er med andre ord Bibelen. Det er Jesu lære. For 

Listhaug falt ikkje kyrkja sitt engasjement i god jord, ho sa at 

«kyrkja var gjennomsyra sosialistisk» og at den ikkje bør 

uttale seg om kompliserte politiske spørsmål.

Heilt fram til 2. verdskrig var det ei utbreidd haldning i dei 

lutherske kyrkjene (inkludert DnK) at kyrkja skulle avstå frå 

å blande seg i dei konkrete politiske debattane. Under krigen 

endra denne tilnærminga seg. Oslobiskop Eivind Berggrav, 

som sat i fangeskap på Grini, utvikla i lys av krigserfaringane 

sine ein ny luthersk teologisk modell om forholdet mellom 

stat og kyrkje. Bergrav meinte at sjølv om kyrkja ikkje skulle 

vere politisk, hadde kyrkjeleiinga både rett og plikt til å uttale 

seg når styresmaktene gjorde ting som var imot Guds vilje. 

Sidan den gongen har biskopane, og etterkvart dei sentral-

kyrkjelege råda, uttalt seg om konkret politikk. Stundom har 

dei terga på seg venstresida (til dømes under abortlov-

striden), og andre gonger har kyrkjeleiarane terga på seg 

høgresida av norsk politikk.

For meg som luthersk prest er det heilt underordna om 

politikarane høyrer til på venstresida, sentrum eller høgre-

sida av det politiske landskapet. Kyrkja si rettesnor er korkje 

sosialisme à la Marx, eller marknadsliberalisme à la Hobbes. 

Kyrkja si rettesnor er Bibelen og Jesu lære. Når styres-

maktane gjer ting som er på kollisjonskurs med Bibelen, kan 

ikkje kyrkja teie. Om den hadde gjort det, hadde den ikkje 

vore tru mot sitt kall.

Kyrkja skal vere for alle, uansett kor folk står politisk. Men 

når politikken som blir utøvd går på tvers av bibelsk etikk og 

læresetningane frå Jesus, må kyrkja opne munnen og tale. 

Det har biskopane gjort. Dei har min fulle støtte.

AV TOM SVERRE TOMREN

Prest og fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne

Kyrkja og politikken
Tonen mellom fleire av biskopane og innvandrings minister Sylvi Listhaug 

var uvanleg tøff i byrjinga av dette året. 

POLITIKK OG KRISTENDOM: «Når politikken som blir utøvd går 

på tvers av bibelsk etikk og læresetningane frå Jesus, må kyrkja 

opne munnen og tale» skriv Tom Sverre Tomren. 

(Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor).
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HUSEBYE SVARER TOMREN: «Når politikken 
som blir utøvd går på tvers av bibelsk etikk og 
lære setnin gane frå Jesus, må kyrkja opne 
munnen og tale» skrev Tom Sverre Tomren  
i et leserbrev i forrige utgave. (Faksimile). 

er der på falske premisser. I det siste 
mener jeg å ha merket at noen prester 
sier at barnet nå er tatt inn i den kristne 
kirke og menig hetens fellesskap. Det 
gjør meg roligere.

Og så er det selve dåpsseremonien: 
Voksendåp, barnedåp, vann over hodet 
eller heldykk? Der er også divergerende 
syn på hvorfor vi døper, og hva det 
egentlig innebærer. Fra at man blir 
Guds barn - til at «svigermor forventer 
det» eller «mamma blir så skuffet hvis 
vi lar være». Uansett utgangs punktet er 
dåpen en samlende og høytidelig hand-
ling, en emosjonell dag for de fleste. 
Dessuten er det en god norsk tradisjon 
- og dem skal vi ta vare på!

Tro og tvil
Alle prøver vi å gi ungene våre det vi 
mener er det beste, og selv om mye i 
kristendommen til tider går over vår 
intellektuelle begripelse, så kan de fleste 
enes om at det i alle fall ikke kan skade. 
Noen mener imidlertid at dåp kan vente 
til barna selv skjønner hva de gjør, 
mens andre hårdnakket hevder at det 
hele er lutter skuespill, og at de ville føle 
seg som de falskeste hyklere ved å 
befatte seg med noe de kategorisk 
benekter eksistensen av. Jeg kan ikke la 
være å tenke at de samtidig forringer 
sitt «jordeliv» ved å utelukke en åndelig 
dimensjon ingen ennå kjenner til fulle, 
men som for noen av oss er nok til å tro.

Før var det var ikke bra å ta et udøpt 
barn med på reise, til og med utomhus 
var ille nok i riktig gamle dager. Da vi 
tok minstegutten med til Skottland før 
han var døpt, forårsaket det faktisk en 
viss forargelse i familien. Slikt gjorde 
man bare ikke. Men så er det altså det - 
at jeg har alltid vært forvisset om at 
barnet er i Guds hånd fra det øyeblikk 
det er unn fanget. Han tar vare på det 
ufødte liv også. 

«Gud er raus»
I salme 119 står det: «du kjente meg da 
jeg var et foster i mors liv». Gud har 
barnet i sin hånd - også før det er født - 
eller om det skulle dø i mors liv. Jeg har 
snakket med mange ganske konserva-
tive kristne om dette. Svaret har vært 
nesten entydig: Gud slår ikke hånden av 
et barn - selv om det ikke er døpt. 

«Gud er større enn det, Gud er raus», 
for å sitere en venninne, som til og med 
er fra Sørlandet. 

«Jeg har alltid vært trygg på at Gud har 
sine egne ordninger, som vi ennå ikke 
kjenner, sa en reflektert dame, som har 
opplevet å miste et ufødt barn, men 
selv i sorgen aldri har tvilt på at det var 
i Herrens hender. 

Så er de allerede Guds barn, fra før vi 
får dem i favnen, og når vi bærer dem 
til dåpen er det en erkjennelse av dette. 
Vi kunngjør med dåpshandlingen at 
slik ønsker vi at det fortsatt skal være, 
og at det skal vi bygge videre på. 
Kanskje vi kunne si det samme som 
ved kollektbønnen: «Av ditt eget gir vi 
deg tilbake». 

Troen på det ufattelige
Comenius var en uhyre allsidig tsjek-
kisk filosof, prest og fremsynt pedagog 
som levde på 1600-tallet. Han hevdet 
riktig nok at man ikke kan lære barn å 
bli kristne. Men man kan gi dem kunn-
skap om hva det dreier seg om, vise 
dem veien. Så setter vi vår lit til at de 
får både hjerne og sjelsevner nok til å 
ane det som ligger utenfor deres 
begrepsverden i øyeblikket - og til å 
registrere at vi faktisk kan tro på dette 
ufattelige i en annen eksistens.

Dåp 

• Dåpen er ifølge Det nye testamente 
innført av Jesus Kristus. Den 
utføres	i	de	fleste	trossamfunn	i	
«Faderens, Sønnens og Den 
hellige ånds navn», med samtidig 
ned dykking eller overøsning med 
vann.

•	 I	de	aller	fleste	kirkesamfunn	regnes	
dåpen som innlemmelsen i kirken. 
De som ikke praktiserer barnedåp 
regner ofte barna som tilsluttet, men 
ikke som fulle medlemmer.

• Kirkenes Verdensråd kom i 1997 
med en fellesuttalelse om at dåpen 
er en renselse fra all synd, som 
merker den døpte som et Guds 
barn. 

• Det er ingen sammenheng mellom 
dåp og navngiving. I Norge er 
registrering av barns navn en 
oppgave som tas hånd om av 
Folkeregisteret. 

Fakta
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Bjørgvin kirkeakademi (www.kirke-
akademiene.no) er en selvstendig 
bevegelse som ble stiftet i samarbeid 
med Bergen domkirkes menighet, 
Studentmenigheten og Bymisjonen i 
Bergen. Støttemedlemskap koster kr. 
100,- per år (kr. 50,- for studenter). 
Kontaktperson i Bergen er Jan Otto 
Myrseth (mobil 99518280). 

Kirkeakademiet ønsker å være: 
1) en bevegelse som tar kirkens 

kulturansvar på alvor, 
2) et forum for fordypning og menings-

brytning om tids aktuelle problemer 
i kultur og samfunnsliv, så vel som 
om de evige spørsmål, og 

3) et fristed som fremmer dialog og 
kommunikasjon mellom kirken og 
grupper innen kultur og samfunns-
liv, hvor mennesker kan møte 
respekt for eget ståsted.

På alle møtene legges det opp til dialog 
og drøfting med foredragsholderne. 
Følgende står på høstens program:

Bekjennelser fra en motvillig 
troende: Charlotte Rørth, skribent  
i den danske avisen Informationen, 
vakte oppsikt i fjor med sin bok Jeg 
mødte Jesus. Hun forteller med dyp 
undring om sine plutselige møter med 

Jesus i en liten kirke i Spania. Hun er 
selv endret og mer opptatt av livets 
viktige spørsmål. Dessuten har hun fått 
som oppdrag å fortelle at Jesus lever i 
vårt årtusen. Det sier hun noe om. 
Lørdag 24. september kl. 17.00 i St. 
Jakob kirke. Inngang kr. 100,- / gratis 
for de under 30 år.

Fra Bergen til Baku – en 
salmereise: Eyvind Skeie opplevde så 
mye regn under oppveksten i Bergen at 
han ble uvanlig kreativ. Gjennom 40 år 
har han skrevet så mange salmer at det 

er blitt egen salmebok av det. To av 
salmene er knyttet til et opphold i Baku 
ved Det kaspiske hav. Skeie er levende 
opptatt av vår salmeskatt. Tilbake i 
hjembyen deler han med oss sin 
begeistring for salmenes betydning. 
Velkommen til en salmekveld med 
munterhet og dybde! Møtet arrangeres 
i samarbeid med Bergen kirkeautun-
nale – Festival for kirkekunst og 
musikk. Torsdag 20. oktober kl. 19.30 i 
Mariakirken. Inngang kr. 50,-

Luther – rebell i en oppbrudds-
tid: Martin Luther var sentral aktør 
ved overgangen fra middelalderen til 
moderne tid. Til neste år er det 500 år 
siden han utfordret kirken, paven og 
keiseren og satte i gang en dyptgående 
reforma sjon sprosess. Den tyske 
historikeren Heinz Schilling har skrevet 

en biografi om Luther. Den kommer nå 
på norsk, og forfatteren deltar på møtet 
sammen med blant andre biskop 
Halvor Nord haug. Møtet arrangeres i 
samarbeid med Bjørgvin bispedømme 
og Vårt Land Forlag. Lørdag 5. 
november kl. 13-15 i Litteraturhuset, 
Østre Sko stredet 57. Inngang kr. 85, / 
kr. 55,- (pensjonister)

Russland og kirken: Kultur, 
tradisjon og statsideologi: Ingunn 
Lunde, professor i russisk, løfter fram 
kirkens og den ortodokse tradisjonens 
mangfoldige roller i Russland. Etter 
årtusenskiftet har russisk statsideologi 
søkt religiøs legitimering, og sentrale 
elementer fra den ortodokse tradi-
sjonen inngår i et vidt spekter av 
kultur livet - fra den nasjonalpatriotiske 
litteraturen til den politiske protest-
kunsten. Torsdag 17. november kl. 19 i 
Kafé Magdalena, Kong Oscarsgate 5. 
Gratis inngang.

Høstsemester på Kirkeakademiet
Høstens program ved Bjørgvin kirkeakademi løfter frem religiøs 
erfaring, salmesang, Luther-jubileum og situasjonen i Russland. 

MOTVILLIG JESUS-MØTE: Etter at hun 
skrev boken «Jeg mødte Jesus – 
bekendelser fra en modvillig troende» 
(2015), har Charlotte Rørth nærmest blitt 
oversvømmet av brev og epost. Nå er hun 
snart klar med ny bok.

SALMEDIKTER OG FORFATTER: Eyvind 
Skeie har registrert omkring 1500 sanger 
og salmer i TONO, i tillegg til at han har 
skrevet flere barne programmer for NRK, 
fagbøker, diktbøker og fortellinger for barn 
og voksne. (Foto: Kirken.no).

KOMMER PÅ NORSK: Den tyske 
historikeren Heinz Schillings biografi om 
Martin Luther kommer snart på norsk.

KIRKE OG KULTUR I RUSSLAND: Ingunn 
Lunde har blant annet forsket på russisk 
1800- og 1900-tallslitteratur og russisk 
språk og litteratur etter perestrojka.  
(Foto: Universitetet i Bergen).
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– Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette allerede etter noen få 
måneder. Jeg er overrasket over at interessen er så stor, sier 
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen.
Tre navneskilt er alt kommet opp på minnetavlen. Seks til er 
bestilt.

Først Åsane, så Fana
«Navnet minnelund» er et urnefelt med et felles minnes-
merke. Der settes det opp et eget navneskilt for hver av de 
avdøde. Det er første gang Bergen får en slik minnelund. Den 
er tegnet og utformet av Akasia på Åsane gravplass. Den 
neste navnete minnelunden planlegges på Fana kirkegård.

Navnet minnelund skiller seg fra anonyme graver ved at en 
har navnet til avdøde på minnesmerket. De pårørende kan 
også være til stede ved urnenedsettelsen. Hver urnegrav i den 
navnete minnelunden er på 50 x 50 centimeter. Det vil koste 

3000 kroner å få plass der. Da betales det 1000 kroner for 
navneskilt og 2000 kroner for rydding og beplantning i 20 år.

Flere under planlegging
– Jeg synes selv dette er en verdig og god løsning. Den passer 
for de som ikke er avhengig av å ha en egen gravstein og 
blomsterbed å gå til. Ved minnesmerket kan de sette ned 
avskårne blomster og lys. Minnesmerket ryddes hver fredag. 
Det er ikke tillatt med andre minnegjenstander, sier Inghild 
Hareide Hansen.

De etterlatte får et gravminne å gå til, men slipper å ta ansvar 
for stellet. Trondheim og Asker har hatt «Navnet minne lund» 
lenge, og merket økt interesse. Dette er også noe som finnes i 
flere andre europeiske byer.

– Hvilke følger får det at interessen er så stor?
– Vi har som mål å få til en navnet minnelund hvert år, men 
håper at det er ramme i budsjettet og vilje i Fellesrådet til å 
åpne to per år fra og med 2017. 

Stor interesse for ny minnelund

TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN

Nyskapningen «navnet minnelund», som for første gang ble etablert i Bergen før sommerferien, 
viser seg nå å være mer populær enn ventet.  

NYSKAPNING: Gravplassjef  Inghild Hareide 
Hansen (til venstre) og konstituert kirkeverge 
Bjørg Sveinall Øgaard under åpningen av den 
nye minnelunden i juni.



Osterøy kommune har grave djupt i lommeboka. Det skal dei 
ha stor ære av. Og skal me tru det me høyrer, er det ikkje 
berre kyrkjefolket som gler seg over at kyrkjene no blir sett i 
god stand. Bygdefolket er stolte av kyrkjene, og ser gjerne at 
vi tar godt vare på dei. Dei er viktige samlingsplassar både 
ved høgtider og ellers. 

Året starta med at Haus kyrkje frå 1874 blei malt innvendig. 
Kyrkja er verd eit besøk, fargerik som ho er, med seks ulike 
fargar berre på kyrkjebenkane. Soknepresten synes ho blei 
fin, og seier det er blitt kjekt å halde gudsteneste der. I mars 
kom Akasia frå bydn og skifta taket på Hosangerkyrkja. 
Tårnet blei fiksa på, nye takrenner og ein del andre små
reparasjonar fulgte med. Frå slutten av juni kunne vi sjå  
ei vakker kyrkje, med flott tak. Murane må vente. Dei skal 
kalkast til neste vår. 

18. mai er for mange ein tung dag. Slik var det ikkje for 
kyrkje verja, for då starta målarmeister Røed å male Haus 
kyrkje utvendig. Då den blei ferdig, flytta stillaset og arbeids

folket vidare til Gjerstad, og no er dei i full gong med å male 
Bruvik kyrkje. Dei tre kyrkjene skal bli kvite. Det har dei ikkje 
vore på lenge. På desse blir det og gjort ein del smårepara-
sjonar, når vi først er i gang og har stillas oppe. 

Men det stoppar ikkje der. På Osterøy finn vi framleis 
dugnads  ånda. Nokre plassar er ho utruleg sterk. På Bruvik, 
til dømes. Der har nokre få karar sett seg som mål å gjenreise 
prestenaustet, som «heldigvis» blas ned i ein storm for ei tid 
sidan. Dei er nesten ferdig med den jobben. 

Når det er betre å vere inne enn ute, det kjem litt an på veret, 
så har dei sett i gang å male kyrkja si innvendig. Der hadde 
den gamle malinga flassa av, og det var ikkje lenger kjekt å 
sitje og sjå på slikt. Kyrkja var og litt mørk i fargane inne. Ein 
interiørarkitekt vart tilkalla, og råda oss til å male veggane i 
ein litt lysare fargetone. Det kom samstundes ønskjer om å 
endre farge nokre stader. Dette søkte vi så Bjørgvin bispe-
døme om lov til. 

Kyrkjeverja på Osterøy frydar seg
Fantastiske ting skjer på Osterøy. Det er arbeid på alle dei fem flotte kyrkjene våre. I fjor blei Hamre kyrkje 
tjærebreidd. Det var naudsynt, og i dag ligg den der som eit kolsvart smykke, slik ei gamal kyrkje frå 
1600-talet skal sjå ut. Men dette var berre byrjinga på det store vedlikehaldsløftet for kyrkjene.  

TEKST OG FOTO: EDVIN S. BRATLI

EIT KOLSVART SMYKKE: I fjor blei Hamre kyrkje tjærebreidd. Det var naudsynt, og i dag 
ligg den der som eit kolsvart smykke, slik ei gamal kyrkje frå 1600-talet skal sjå ut.
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TV-AKSJONEN 2016:

Flukten fra bombene
Mange syrere har flyktet til Libanon. Dette er et land på størrelse med Rogaland 
fylke, men huser i dag 1,5 millioner flyktninger fra Syria. Over 25 prosent av 
befolkningen er dermed flyktninger. 

TEKST OG FOTO: RØDE KORS

I	en	av	flyktningleirene	treffer	vi	Bara’a	(10).	
Det	er	nå	fire	år	siden	hun	og	familien	flyktet	
fra	borgerkrigen	i	Syria.	Bara’a	savner	
hjemlandet sitt intenst.
– Det er veldig annerledes her. I Syria hadde 
vi et stort hus. Jeg hadde et eget rom, en 
egen seng og et skap fullt av klær. Her sover 
vi seks stykker i samme rom. Jeg savner 
tingene mine, jeg kunne ikke ta med meg 
noe	da	vi	flyktet,	forteller	hun.

Skolen	er	lyspunktet	i	hverdagen	for	Bara’a.	
Og selv om hun bare er ti år gammel, vet 
hun akkurat hva hun vil bli når hun blir stor: 
Hun skal reise tilbake til hjemlandet sitt, 
Syria, for å bli lærer og lege. Det må bare  
bli fred der først.

Bor i et skur
Navnet hennes er arabisk og betyr uskyld, 
men hun har allerede opplevd mer enn de 
fleste.	Bara’a	viser	frem	det	lille	skuret	av	
finér	som	hun	nå	må	kalle	hjem.	Rett	utenfor	
sitter	moren	til	Bara’a,	Amar.	Hun	lager	

Bara’as	favorittmat,	gryte	retten	molokhiyeh. Familien må klare seg på veldig mye mindre 
nå enn før, og er helt avhengige av esken med mat de får fra Røde Kors hver måned.

– Hadde dette vært i Syria, hadde jeg tilsatt et halvt kilo kjøtt i maten. Nå må vi klare oss 
med buljong. Ting har virkelig forandret seg, forteller mamma Amar.

Gjennom årets TV-aksjon skal flere mennesker i krig- og konfliktområder få livsviktige 
medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Tidspunktet for bøsse bæringen er klokken 16.00-
18.00 søndag 23. oktober. Du kan melde deg som bøssebærer på www.blimed.no. 

Aurora med årets 
TVaksjonslåt 

– Runaway er en sang som handler om en 
utrygg verden som får deg til å lengte hjem 
igjen hver gang du prøver å utforske den. 
Det er så mange som har utrygghet over 
alt, sier Aurora til NRK.

– Å ikke hjelpe til så godt vi kan er jo som  
å ikke hjelpe våre egne brødre og søstre. 
Det er en livsviktig jobb som blir gjort. I år 
er det Røde Kors det er fokus på, de 
støtter jeg fra før.

Redaksjonssjef for TVaksjonen, Randi 
Helland, er veldig glad for at Aurora er med 
på laget.
– Hun er en artist som skaper stort enga
sje  ment, og låta passer godt til årets tema. 
Aurora er en veldig god ambassadør for 
TVaksjonen, sier hun.

AKSJONSLÅT FRA AURORA: Aurora 
skal fremføre låten Runaway i NRKs 
studio på aksjonsdagen 23. oktober.  
Bildet er fra hennes konsert på Bastionen 
(Koengen) 18. august. (Foto: Øyvind Toft).

Sidan kyrkja er frå 1867, er det ein del ting vi må snakke med 
Riksantikvaren om, og «den praten» tar rådgjevaren for 
kyrkje  kunst og interiør på bispekontoret for oss. Svaret ventar 
vi på. Neste år skal Bruvik-kyrkja feire 150-års jubileum. 
Innan den tid bør alt vere ferdig. 

Kyrkjeverja frydar seg. Over ein raus kommune, over flinke 
handverkarar og flotte dugnadsfolk. At dei sistnemnde er 
over 80 år, snakkar vi mindre om. Barnearbeid er det no 
ikkje! Velkomen til kyrkje, anten du vil høyre presten preike, 
døype barnet ditt eller oppleve desse gamle kulturminna.  
Før året er omme står det fem flotte kyrkjer og ventar på deg!

ELSKER Å LÆRE: – Det viktigste i livet 
mitt er skolen, sier Bara’a, som hadde 
vært tre år i flyktningleiren før hun fikk  
et undervisningsopplegg å gå til.  
(Foto: Røde Kors).

NYTT TAK PÅ GAMAL KYRKJE: Hosanger kyrkje er frå 1796.  
Vi trur det nye taket held minst til 300-årsjubileet. 

GODT HANDARBEID: Prestenaustet ved Bruvik kyrkje er reist etter 
gamal byggeskikk, på dugnad. 
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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 • 25 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

Tlf.: 952 25 603 • mail: post@aogbygg.no

Pris på bad innen 5 dager!

www.aogbygg.no

Astri Vårdal
statsautorisert  revisor,  autorisert  regnskapsfører

Ytre Arna -  t l f  55 53 14 94
-  Revis jon:  aksjeselskap,  s t i f te lser,  boret ts lag mm.

-  Regnskapsfør ing. 
as t r i@vaardal .no  -   h t tp: / /www.vaardal .no

KAFÉ
Hellen

Å P N I N G S T I D E R 

Mandag – fredag  kl. 10.00–19.00
Lørdag – søndag  kl. 11.00–16.30

Velkommen inn..

KAFÉ
Hellen

Å P N I N G S T I D E R 

Mandag – fredag  kl. 10.00–19.00
Lørdag – søndag  kl. 11.00–16.30

Velkommen inn..

Du finner oss på Bergen Røde Kors Sykehjem, 
Ellerhusensvei 35. 

Du finner oss også på facebook.

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no 
Facebook: «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 

Løvegruppen for 4-åringer og  
førskolegruppen for neste års 
skolestartere er egne alderstilpassede  
    opplegg med oppstart tors 8. sept. 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

OPPSTART 18.AUG

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 

1 6  Å S A N E  P R O S T I  4 - 2 0 1 6



Frivillighetens 
hjørne

Et av årets store begivenheter nærmer 
seg for meg og forhåpentligvis for noen 
flere, nemlig medarbeiderfesten i 
kirken. Det er alltid en glede å invitere 
til fest for å vise litt takknemlighet for 
den flotte jobben som alle dere frivillige 
gjør i og for kirken. Stab og menighets-
råd ber dere holde av søndag 25.
september, og ta gjerne en ekstra titt 
etter invitasjonen i epost-kassen 
fremover. Om du mener du skulle hatt 
en invitasjon og ikke finner den, ta 
kontakt for påmelding!

Vi er heldige i Åsane som har et stort 
antall frivillige. Noen er med på mye, 
mens andre er med en gang eller to. 
TUSEN TAKK for dine bidrag! 
Utfordringen min er at det ofte at det er 
«huller» i mine lister. For eksempel 
som kirkevert eller bud for menighets-

bladet. Har du tenkt på at du ønsker å 
bidra litt, så ikke nøl med å ta kontakt! 
Da finner vi sammen en oppgave som 
passer for deg. 

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

Julemarkedet 
Arbeidet med årets markedsdag er i 
gang og infoskriv er på vei ut til alle lag/
enheter. Hold av lørdag 19. november 
2016! Dersom du ønsker å bidra med 
salgsartikler som komiteen kan selge fra 
sin stand, ta kontakt. Frivillige som kan 
hjelpe til med for eksempel 
forberedelser, på selve markedsdagen 
og med rydding setter vi også pris på. 
Interne krefter er priori tert som 
utstillere og vi har begrenset med plass.
Ta kontakt med May Utle (leder)  
eller Bente Lill Madsen 
(frivillighetskoordinator).

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 
pr. 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 bord-
plasser varierer. Vi leier også ut kirke-
rom / menighetssaler til konserter/ 
andre arrangement. Ta kontakt på 
aasane.menighet.bergen@kirken.no 
/55 36 22 50 for mer info. 
Et lite tips: Med en frivillig oppgave/
tjeneste hos oss får du reduksjon i 
leiepris.

Welcome  
to Åsane Church!

From time to time we have the pleasure of welcoming 
foreigners to our local church in Åsane. Some may be 
newcomers to our country, and therefore in the beginning of 
the language learning process. Others may have been living 
here for years, speaking Norwegian fluently. Nonetheless the 
church council wants to welcome warmly all foreigners to 
become part of our fellowship. We remember for instance how 
king Salomon prayed for those who came from outside Israel 
to visit his newly built temple in Jerusalem, in 1 Kings, chapter 
8, verses 41-43.

As life in the church is not limited to the Sunday morning 
service, the local council of Åsane congregation wants to invite 
international members to a more informal fellowship in small 
cell groups with focus on bible study, work and prayer. We also 
want to emphasize the social network among church 
members, international as well as Norwegian members. The 
best way to get to know each other is to share a meal. Maybe 
your favored national dish might be a success when served to 
a multicultural group?

If you are interested in an international fellowship group, 
please contact: 
• Arne Mulen (pastor) - Phone 55362255,  

E-mail: am453@kirken.no or
• Kristine Bech-Sørensen (staff member)  

Phone 55362258, E-mail: mb395@kirken.no  

We will contact you back  in order to link you up with other 
internationals in Åsane church. Hopefully it will be possible  
to arrange for an international group once a month.

Bli med i Honnørklubben!  

Honnørklubben 
legger opp til flere 
faste formiddags-
arrrangementer  
i Torgstuen. Vi 
arrangerer også 
dagsturer; vi har 
blant annet vært til 
Bordalen, Voss, til 
Håheim gård, Uggdal 
og til Foldnes kirke. 
I desember inviterer 
vi til adventsfest med 
varm mat og kaffe, 
og i begynnelsen av 
januar har vi julefest. 
Da går vi rundt 

juletreet og synger julesangene våre. I det hele prøver styret å arrangere 
noe for godt voksne menn og damer. Gjestene kommer også fra de 
nærmeste menighetene, så her er det plass til mange. 
• Honnørklubben i Åsane menighet samles i Torgstuen hver siste 

torsdag i måneden. Her serverer vi smørbrød eller suppe, kaffe eller te. 
En åretrekning har vi hver gang med forskjellige gevinster, og ellers 
underholdning av forskjellig art.

• Hver annen mandag samles godt voksne menn i Gutteklubben,  
i Ungdoms avdelingen i kirken.

• Hver tirsdag samles 15-20 menn og damer som synger sammen,  
og koser seg med smørbrød og kaffe i Torgstuen. 

• Hver onsdag samles ca. 20 menn og damer til gammeldans i 
Torgstuen. Her får vi også smørbrød og kaffe. Vi har det trivelig  
og vil gjerne ha flere med oss. 

• Alle arrangementer begynner kl. 11.30 og varer til ca. kl. 14.30. 
Velkommen!

Randi Didriksen

TRIVSEL I TORGSTUEN: Hver siste torsdag 
i måneden samles Honnørklubben i 
Torgstuen til en koselig stund med mat og 
underholdning. På bildet ser vi et av bordene 
ved siste samling før sommeren.
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Dirigenter søker nye kormedlemmer
27. september arrangerer korene i Åsane menighet kick-off. Her kan alle som kommer først få høre på, 
og deretter prøve seg i ett av korene. Slik håper Korskolen å øke oppslutningen om sine syv kor.

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

Korskolen i Åsane kirke har i 30 år vært en viktig og stabil 
institusjon i Åsane menighet, men i et stadig voks ende 
aktivitetstilbud er det vanskelig å gjøre kor attraktivt, spesielt 
for barn og unge. 
 
Syv kor for alle aldre
Korskolen i Åsane kirke har syv ulike kor, for alle alders-
grupper. Voksen korene Cantus Sororum (søstrenes sang) og 
Prima Vista har stabile med lems tall. Men for de fem barne- 
og ungdomskorene er det mer utfordrende. Som kantor i 
Åsane er Gerd Inger Eide Yddal ansvarlig for to av barne-
korene i Korskolen, og hun er bevisst utfordringen.
 
– Jeg tenker mye på hvordan jeg kan utvikle korarbeidet i 
menigheten. Jeg ønsker at korskolen skal være et pedagogisk 
tilbud der barn blir kjent med forskjellige stilarter og 
musikktradisjoner. Barna må få utvikle sangstemmen sin i et 
trygt sosialt miljø der en kan ha det kjekt og få gode venner, 
forklarer menighetens musikalsk ansvarlige.
 
Kickoff med fremføring og øving
27. september, i vanlig øvingstid for flere av korene, arran
gerer menigheten kor-kick-off. Fra kl 18-20 kan alle sang-
glade i alle aldre stikke innom, se alle korene vise seg frem 
med sang, og deretter øve sammen med dem, før alle de 
fremmøtte får høre hva faste med lemmer og gjestene har 
øvet på. Slik håper korskolen at flere selv vil kjenne på 
kroppen hvor kjekt korsang er.  

Hjertelig velkommen til kick off! Her treffer du Frøet 
småbarnssang for jenter og gutter fra ett år sammen med 
foresatte, Barnekoret Spiren for jenter og gutter fra fire år, 
Barnekoret Prelud for jenter og gutter fra seks år, Jentekoret 
Magnificat for jenter fra ni år, Ungdomskoret Accord for 
jenter og gutter fra 13 år, damekoret Cantus Sororum og 
blandetkoret Prima Vista.

SØKER FLERE SANGGLADE: LarsErik Haga, Lenamaria Gravdal 
og Marit Røshol er noen av dirigentene som søker nye medlemmer 
gjennom sangkickoff  i Åsane kirke 27. september.  
(Foto: Kristian Mellingen).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Åsane Kirke 
Lørdag 19.november 

  Kl. 10:00 – 15:00 
   Kjøp julegaver 

• Julepynt og julekaker  

• Håndlagede ting, m.m. 
 

   Vær med på aktiviteter 

• Kafeteria og lynlotteri 

• Aktiviteter for barna; Fiskedam, lykkehjul, m.m. 

• Utlodninger  

• Trekning hovedlotteri ca. 14:50 i menighetssalene 
 

   Kom på gratiskonserter  

• Korsang i Torgstuen mellom lynlotteriene 

Velkommen til julemarked! 
 

«Livet er nå!»  

Med et ekstra kromosom i 
bagasjen har Mathiassen 
en annen innfallsvinkel til 
livets store spørsmål enn 
mange andre. Kom og bli 
med inn i hennes dikt-
univers tirsdag 1. november 
kl. 18.00 når Åsane menig-
het, Klubb Pluss og Klubb 
Xtra inviterer til Kulturkveld 

med fremføring av dikt og musikalsk ramme ved kantor Odd 
Sten Jakobsen.
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Den store forskjellen 
Gjør det noen forskjell om du tror på Jesus eller ikke? Si det! Det kommer helt an 
på hvilken Jesus du velger å tro på. 

AV TOR D HANSON

I våre dager finnes det mange Jesuser å sette sin lit til. Den 
rause, spennende og tolerante humanist-Jesus er særlig 
populær. Han lover deg lykke og et rikt liv bare du vil følge 
ham, og han stiller få krav. Kall ham gjerne Kardemommeby-
Jesus, for det går veldig bra bare du følger leveregelen til 
politimester Bastian: «Man skal ikke plage andre, man skal 
være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil». 
Men er dette den ekte Jesus? Er dette Bibelens Jesus som vi 
kan lese om i det nye Testamentet?

Bibelens Jesus sa blant annet: «Om noen vil følge etter meg, 
må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge 
meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den 
som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner 
det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg 
selv og går til grunne?» Det er sterke ord, hvem kan klare å 
leve opp til det? Nei, det er det faktisk ingen som kan klare 
ved egen hjelp. Her trenger alle hjelp, troens hjelp, og den 
kan ikke kjøpes med penger, for den er gratis. Selv biskop  
og prest trenger hjelp her, hjelp til tro.

Bibelen forteller oss at troen kommer av forkynnelsen,  
og forkynnelsen kommer ved Guds Ord. Jesus 
selv ble kalt «Ordet». Det ordet som setter alt i 
rette stand, for Jesus har vist oss hvem Gud 
egentlig er. «Ordet var Gud» leser vi i Bibelen. 
Gud selv har gjestet jorden, og er faktisk fort-
satt til stede ved sin Ånd som er satt som et 
merke eller stempel på alle som har fått troen.

Bibelen forteller oss at alle som tar imot Jesus får rett til å bli 
Guds barn. Det er de som åpner opp for budskapet og tror på 
hans navn. Budskapet er faktisk at Gud en gang ved tidenes 
ende skal dømme alle mennesker med en rettferdig dom 
etter sin lov. Problemet er at vi alle vil bli dømt skyldige, for 
vi har alle brutt Guds lov, og er skyldig til å gå til grunne for 
all evighet. Men her er det Bibelens Jesus gjør den store 
forskjellen. 

Bibelen forteller oss at: «Her er det ingen forskjell, for alle 
har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av 
hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus». 
Da Jesus led og døde på korset, ordnet han opp med vår 
skyld overfor Gud Fader, fordi han var det eneste fullkomne 
menneske som noensinne har levet og som kommer til å leve 
på denne jorden. Ett rettferdig menneske sonet for oss alle! 

Da han tredje dagen ble reist opp av graven, åpnet han veien 
til et evig fellesskap med Gud. Jesus selv uttrykte 
det slik: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 
Den som hører mitt ord og tror på ham 
som har sendt meg, har evig liv og 
kommer ikke for dommen, men er 
gått over fra døden til livet».

Tanker om tro

JESUS SONET FOR OSS ALLE: Da Jesus led 
og døde på korset, ordnet han opp med vår skyld 
overfor Gud Fader, fordi han var det eneste 
fullkomne menneske som noensinne har levet og 
som kommer til å leve på denne jorden. 
(Illustrasjon: Skulptøren Francisco Franco de 
Sousas er kunstneren bak den 28 meter høye 
Jesusstatuen i Lisboa. Foto: Magnusha)
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INFORMASJON

18. september  18. s. i treenighetstid         
Salme 38, 10-16 - Du ser min lengsel

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal. Sang ved Cantus 
Sororum. Nattverd.
Åsane gamle kirke kl. 11.00 Dåpsgudstjeneste v/
kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Magnar Runde. Dåp.

25. september  Høsttakkefest 
Luk. 11,3 - Takk til Gud for det daglige brød

Åsane kirke kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/kap. 
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal.

2. oktober  20. s. i treenighetstid
Matt. 18,1-11 - Bare som barn kan du nå himmelriket

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste for alle  
v/seniorprest Rolf Armand Rasmussen, Prima Vista og 
kantor Gerd Inger Yddal. Konfirmantpresentasjon og dåp.
Haukås/NLA kl. 11.00 Familiegudstjeneste v/
sokneprest Arne Mulen. Utdeling av kirkebøker. Kirkekaffe.

9. oktober  21. s. i treenighetstid
Luk. 12,13-21 - Grådighet er livsfarlig

Åsane kirke kl. 11.00 Høymesse v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og kantor Magnar Runde. Dåp og nattverd.

16. oktober   22. s. i treenighetstid 
Luk. 10,25-37 - Den barmhjertige samaritans  
eksempel

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Jon 
Zimmermann og kantor Magnar Runde. Dåp.

23. oktober  23. s. i treenighetstid 
Matt. 24,35-44 - Vær klare for Menneskesønnens 
komme

Åsane kirke kl. 11.00 Misjonsgudstjeneste med 
fokus på Kina v/sokneprest Arne Mulen, prost Øystein 
Skauge og kantor Gerd Inger Yddal.  
Åsane kirke kl. 13.00 Gudstjeneste v/seniorprest 
Rolf Armand Rasmussen og kantor Gerd Inger Yddal.  
Dåp og utdeling av kirkebøker.

29. oktober (lørdag)
Åsane kirke kl. 14.00 Musikkgudstjeneste v/
seniorprest Rolf Armand Rasmussen med Frøet, Spiren  
og kantor Gerd Inger Yddal.
Åsane kirke kl. 19.00 Konsert med Bergen 
Mannskor og Trine Rein. Billetter.

30. oktober  Bots og bønnedag
Luk. 15, 11-32 - Den bortkomne sønn og hans bror

Åsane kirke kl. 11.00 Botsgudstjeneste v/kap.  
Jon Zimmermann og kantor Gerd Inger Yddal.  Nattverd.
Åsane kirke kl. 19.00 Konsert «Förklädd Gud»  
med Prima Vista.

1. november (tirsdag)
Åsane kirke kl. 18.00 Musikalen «Kari Palari» 
fremføres av Spiren, Prelud, Magnificat med flere.

6. november  Allehelgensdag
Luk.6, 23-23 - Salige er de foraktede

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/sokneprest 
Arne Mulen og kantor Gerd Inger Yddal. Nattverd-  

6. november – Minnedag
Joh. 11,19-27 - Jesus er oppstandelsen og livet

Åsane gamle kirke kl. 18.00 Minnegudstjeneste 
v/kap. Martin Aalen Hunsager og kantor Gerd Inger Yddal. 
Åsane kirke kl. 19.00 Åsanekveld

9. november (onsdag)
Åsane gamle kirke kl. 19.00 Gospelnight

12. november (lørdag)
Åsane kirke  kl. 14.00 «Sansegudstjeneste»  
v/kap. Jon Zimmermann og organist Lenamaria Gravdal.

13. november  26. s. i treenighetstid 
Luk. 13,10-17 - Helbredet for atten års krøkning

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og organist Lenamaria Gravdal. Dåp og 
nattverd.
Haukås/NLA kl. 11.00 Gudstjeneste v/sokneprest 
Arne Mulen. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

20. november  Kristi kongedag
Joh. 9, 39-41-  Jesus skal dømme blinde og seende

Åsane kirke kl. 11.00 Gudstjeneste v/kap. Martin 
Aalen Hunsager og organist Lenamaria Gravdal. Nattverd.
Åsane kirke kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste v/senior-
prest Rolf Armand Rasmussen og organist Lenamaria 
Gravdal. Dåp.

SLEKTERS GANG
Døpte
15.05.2016 
BIRK ANDRÉ RØNNING FJELDSTAD
DANIELLA MAAME BOATEMAA KWAKYE-SAFO
LEON ERDAHL PEDERSEN
CHARLOTTE TAYKO WIESENER

22.05.2016
WILLIAM DA SILVA DALE
OLAI DOMAAS
EMILIE ERICHSEN
CHRISANDER NORDBØ KVALHEIM
MILLE SOFIE JOHANSEN PEDERSEN
EMILIE TORESEN

05.06.2016
FELIX BREMSETH ASBJØRNSEN
MARTINE ELISE IVERSEN
AARON SINDAVIRA LAUKELAND 
ELLA MARGRETHE SIVERTSEN-WOLLF
SEDINA MERETHE HAGEN VAN DE WIEL
SIMEN FRANCISCUS HAGEN VAN DE WIEL
VILDE GJESDAL VINDAL

19.06.2016
FILIP DANIEL BREKKE
MAREN KNUTSVIK HERMANSEN
SUNNIVA SHORT
ALINA LORÊN THILESEN

26.06.2016
FILIP HAMMER
MILLIAN STEINSTØ KVAMME
TOBIAS DANIELSEN LØLAND
LINUS SAGSTAD
LEONEL ALEKSANDERSEN ÅDNEKVAM

10.07.2016
OLIVIA MARIE OLSEN ANGELTVEIT
AKSEL IMS
PERNILLE KLEM
ALVA BØ NØTTVEIT

RETURADRESSE:
Åsane Kirke
Åsane Senter 44
5116 Ulset

GUDSTJENESTER HØSTEN 2016

24.07.2016
NOAH GRØTTVEIT BJUGN
ARYA KUIJER-VIDAREID
TILDE ALICE STRØMMEN

31.07.2016
SEAN DANIEL REAL SKAAR
OLAV DRIVENES SLUTAAS
EMILY SYSTAD-FORDELSEN
OSCAR OTTERLEI ØVSTETUN

14.08.2016
EDVIN ELIAS ALLING
KASPIAN BERGE-GJEITREM
FRIDA AMALIE RAMSTAD FØRSVOLL
MARION NILSEN

21.08.2016
MARKUS BAE
LEONORA GYTRE FÆRØ
EMILIE STIGE INSTEFJORD
NOAH MELBØE RISHOLM

28.08.2016 I ÅSANE GAMLE KIRKE
ALIDA GUDMUNDSEN
EVA BØEN HELLELAND
MARCEL HJORTLAND
BASTIAN EMIL SLETHAUG HAAVALDSEN
VICTORIA MJØS POLLESTAD
MATHEO TORSVIK SLETTEN
EVY KRISTINE VOLDEN VELAND

Vigde
07.05.2016
ODDBJØRN HAGEN OG KARIN SJØSTRAND
08.05.2016
JOAKIM LIE OG CHRISTINE VATLE

28.05.2016
THOMAS VABØ OG SILJE AILEEN HAUKEDAL
GEIR ELIASSEN OG GRETE KRISTIN WACK

04.06.2016
ODD KRISTER FØLLESDAL OG CAMILLA KNUTSEN

ENDRE MÅRSTIG OG CAMILLA HELLAND 
MATS-ERIK KLEPPE OG TINE PEDERSEN 

10.06.2016
ROGER TØMMERÅS OG JULIJAN MASHUKOVA
11.06.2016
ANDRÉ LILLETVEDT SANDE OG STINE KARIN WIERS
ROY OVE BJELDE OG CATHRINE SKJOLD

18.06.2016 
TORSTEIN MONSLØP OG CATHRINE BJORDAL MISJE
AUDUN NORAHAGEN TVEIT OG ELISABETH LANGØY ISAKSEN

25.06.2016 
EVEN SANDTORV HANSEN OG SANDRA STRØMMEN 
KRISTOFFER ELDHOLM OG JANNE AMBLE 

02.07.2016 
SEBASTIAN SYLTA PAULSEN OG MARIANNE MARØY 

09.07.2016 
TORGEIR VIKE OG REGINE BERGE

23.07.2016 
TORD KALVENES OG CAMILLA MARIE LØNØY OLSEN
DIAA NAJEM AUBAID AL-HATAM OG HENRIETTE ENDRESEN 
STURE

30.07.2016 
DAN ENDRE BIGSET OG INA MARIE VIHOVDE HANSEN

06.08.2016 
CARL OSCAR OLSEN OG THERECE ERIKSEN
JØRANG BRINGEDAL OG JULIE ROCCA 
ERLEND SOFIENLUND OG SILJE HAGEN 

13.08.2016 
FRODE PEDERSEN OG BIRTHE LEKNESUND 
RICHARD WIE OG LINE BENTZEN HOLMAR 
14.08.2016 I ÅSANE KIRKE
MORTEN GJEITREM OG ANN CHARLOTTE BERGE

20.08.2016 
HAAKON-OSKAR FLUGUM BREKKE OG ANNE MERETHE ASK
CHRISTOFFER RENÉ KVINGE OG TRUDE MARØY SOLHAUG 

27.08.2016 
EIRIK FOSSHEIM OG IRENE BRATTENG JENSSEN
GEIR ANDRÉ LILLEBØ OG KRISTIN HELEN ANDERSEN

Døde
02.5.2016 RUTH ASK BUSCH
06.5.2016 ROBERT ULVESETH NILSEN
08.5.2016 GERD JORUNN JOHANNESEN
10.5.2016 TOR SOLBERG
11.5.2016 SILJE MALIN ESPELID
13.5.2016 LILLY ALIDA MIKKELSEN
20.5.2016 ELDBJØRG HAUKEDAL
21.5.2016 TOMMY THOMSEN
23.5.2016 BJØRG KARI RØKENES
23.5.2016 INGE GRAVDAL
28.5.2016 ANNE-METTE SÆTER
09.6.2016 KJELLAUG SMÅLAND
09.6.2016 KJELL JØRGEN OVERHOLT
10.6.2016 KJELL ATLE HAMRE
14.6.2016 ROBERT BJARNE HITLAND
16.6.2016 EINAR HORDVIK
18.6.2016 TERJE RISNES
19.6.2016 DAGFINN ROLLAND
19.6.2016 BJØRN HENRIK OLSEN
23.6.2016 MALMFRED ASKELAND
23.6.2016 ELLINOR JOHANNE LARSEN
25.6.2016 GERDA LOFTAAS
25.6.2016 ARNHILD GAULEN
25.6.2016 OLAV MAGNUS TEIGLAND
29.6.2016 ARNOLD JOHAN BRUNES
29.6.2016 KÅRE KUCMAN
04.7.2016 GUNLEIK SOLTVEDT
04.7.2016 RANNVEIG STØLDAL
12.7.2016 BORGHILD BERENTSEN
14.7.2016 ELI KRINGSTAD
17.7.2016 HARALD MAGNE TVEIT
17.7.2016 ANNE MARIE ØSTERFELDT
20.7.2016 GUNNAR LARSEN
23.7.2016 ELLY HØIE
29.7.2016 MARGRETHE VELURE
08.8.2016 HILMAR ELDEVIK
10.8.2016 NORMANN EKNES
15.8.2016 INGVALD JOHAN KORNELIUSSEN
20.8.2016 ELI KRISTIANSEN
23.8.2016 MARGIT FONNES
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