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hvem - hva - hvor?

AV KNUT CORNELIUSSEN

Akk, ja, det var den gangen. Nå har de fleste glemt ordet forferdelig og lignende. 
Nå er det jæv*** lenge siden, jæv*** ondt; ja du forstår hva jeg mener. Selv 
velkledde og dannete (?) mennesker lirer av seg ord som vi tidligere regnet som 
vulgære ord, og unngikk å bruke. 

Fanden blir nok oftere tilkalt enn Gud. Nylig begynte en ny serie på TV3, Aber 
Bergen, fra advokatmiljøet. Flott, tenkte jeg, her kan vi sikkert unngå de verste 
vulgaritetene. Etter to omganger hadde vi fått nok. Selv i programmer beregnet 
på barn kommer edene rennende. Hvorfor forflater og fordummer vi språket på 
denne måten? 

Jeg har hatt mange arbeidsplasser opp gjennom årene, og har hatt mange disku
sjoner i lunsjpausene. Men jeg kan ikke huske all den banningen som vises i 
diskusjoner på TV. Heller ikke blant våre venner brukes et slikt språk som vi 
daglig får presentert gjennom fjernsynet eller radioen. Leser du tegnestripene i 
BT? Skulle tro at de hovedsakelig var myntet på barn og de mest barnslige av oss 
(slike som jeg). Ikke en gang der slipper vi unna vulgaritetene (kjære BT, kan dere 
ikke fjerne det verste?).

En annen betenkelig utvikling er den devalueringen av seksualbegrepet som 
griper om seg. Fra å være noe stort og fint som har med forhold mellom 
mennesker å gjøre, er det blitt trukket ned til å gjelde ting. Det snakkes om «sexy 
biler», «sexy musikk» og mye annet. Ikke kjenner jeg seksuallivet til de som 
bruker disse begrepene, men det kan umulig ha noe med kjærlighet å gjøre.

Hva kan du og jeg gjøre? 
Kanskje det er kommet for å 
bli, men hvis du óg er naiv nok 
til å tro at vi kan gjøre noe, har 
jeg et lite forslag. Bruk avknap
pen, eller finn et annet pro
gram. At jeg gjør det og at du 
gjør det, betyr kanskje ikke så 
mye, men hvis flere tusen gjør 
det, vil det gå ut over seer
tallene og kanskje føre til en 
endring.

Vulgaritetens 
fremmarsj
Noen av oss husker fra fjernsynets barndom.  

Helt fra den gang Rolf Kirkvaag senior hadde sine glansdager.  
En gang hadde han en mann fremme hos seg, som kom med et 
uttrykk som vi sjelden hørte. I stedet for «forferdelig» sa han jæv***. 
Han ble stoppet på en pen måte: «Ja, det er ikke så kjekt å banne  
på fjernsyn». 

SVART TV-SKJERM: «At jeg gjør det og at du gjør det, betyr kanskje ikke så mye, men hvis 
flere tusen gjør det, vil det gå ut over seertallene og kanskje føre til en endring» skriver Knut 
Corneliussen, som oppfordrr til å bruke avknappen eller finne et annet tv-program.
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Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS 

AKTIVITETER I EIDSVÅG 
MENIGHET, FRA A TIL Å:

Babysang
Samling onsdager kl. 11 -13 . 4. januar 
22. februar kl. 11.00- 13.00. Lek, musikk, 
rim og regler, frukt og drikke. Ta med deg 
barnet, 20 kroner og kom. Kontakt: 
Margrete Stordal, 90402081

Barnekor
Øvelse onsdager. Musikkverkstedet  
(1-3 trinn) kl. 18-19. Sang, dans, 
rytmeinstru menter. Kontakt: Jon 
Stubberud, 41432232. 

Bibeltimer
Tema er ikke klart ennå, men det blir 
samlinger kl. 19.30-21.15 på datoene  
19. januar, 16. februar og 16. mars.  
Se nettsiden for nærmere informasjon.

Benedictinerne
Kor for sangglade voksne. Øving i kirke  - 
rommet torsdager kl. 19.30. Første 
samling 5. januar. Kontakt: Benedicte 
Sjøvold, 92649817

Fredagstilbudet for 
ungdom 
• «Klubben»- 7.klasse: Samlinger i kirken 

fredag 16/12, 13/1, 3/2 og 17/3 kl.  
18.00-20.00. 

 Kontakt Marthe Eikeland, tlf 45082265 
eller Nora-Marie Bore Tvedt, 47840501.

• TGI Eidsvåg (Thank God in Eidsvåg): 
Samling for ungdom i Eidsvåg menighet 
fra 14-20 år. Fredag 25/11, 9/12, 20/1, 
10/2, 10/3 og 24/3 kl. 19.30-22.30. 
Kontakt: Martin Velsvik, 45252489.

• TGIF (Thank God it’s Friday): Samling 
for ungdom i prostiet fra 15-20 år. 13/1  
i Biskopshavn, 17/2 i Åsane, 17/3 i Ytre 
Arna. Se nettsiden og Facebook for info. 

Gla´sang
Sangkor for pensjonister og andre som er 
hjemme på formiddagstid. Kl. 11.30 på 
onsdager i partallsuker. Første øvelse 
11/1 Kontakt: Dag Sandnes, 55182263.

Hyggetreff
Første tirsdag i måneden kl. 11.30-13.00. 
«Tema», god mat og prat. Kontakt: Bjørg 
Holte Simonsen, tlf. 45446249.

Putteklubben
Annenhver mandag kl. 18-19, barn 3-6 år. 
Partallsuker. Første samling 23/1. Kontakt: 
Helga Hougsnæs Wathne, 95747316.

Speiderne
Samling om torsdagene. Følg med på 
nettsiden; www.eidsvagspeiderne.org

Tikaffen
Samling annenhver tirsdag kl. 10 i odde  - 
tallsuker. Første samling 17/1. Biljard, 
kaffe, samtale. «For menn i sin beste 
alder». Kontakt: Olav Sture, 95203752

Andre lag og 
organisasjoner

Kulturhuset, Eidsvågskogen 5. 

Seniortrim: mandager 10.30 – 11.30. 
«Kulturhuset», Eidsvågskogen 5.  
Sosialt samvær i etterkant.
Helselagsmøter («torsdagstreffene»):  
kl. 12.00 siste torsdag i mnd. 
Variert program. Samme sted som over.

Torsdagstreffet. Tertnes bedehus
Et møtested for godt voksne. Hyggelig 
prat, et godt måltid og underholdning kl. 
11.00-13.15. Se ellers  oppslag.

Åpent hus – Tømmervågen
Kulturhuset kl. 11-30, hver tredje onsdag  
i måneden. Se oppslag.

Denne gangen går rosen til Gunnar fra Selviken. Gunnar Selvik har i flere år  
vært en kjær medarbeider og deltager i Eidsvåg menighet. Tikaffen, Hyggetreffet, 
kirkevert og nattverdmedhjelper. Og nå, til sist, også, en trygg person å forholde seg til for 
dem som kommer på Babysang, barn, fedre, mødre og Margete som trekker i trådene her. 
TAKK Gunnar, for at du er der for så mange av oss. Rose er avlevert.

Menighetshilsens rose 

Vellykket julemesse

En flott dugnad. Et felles løft der vi både 
blei bedre kjent og samtidig fikk lagt en 
viktig del av det økonomisk grunnlag 
som er nødvendig for arbeidet videre. 
TAKK til hver og en! Til konfirmanter 
og andre loddselgere, til loddkjøpere, til 
firma, til enheter i menigheten og 
enkelt  personer som gav gevinster, til 
kakebakere, til frivillige hjelpere, til dere 

som var der på dagen og til dere som av 
forskjellige årsaker ikke kunne komme. 

Sist men ikke minst, en stor TAKK til 
Berit Vik Sletten, som med stort arbeid 
over tid og et enormt engasjement fikk 
det hele til å gli!

Henning Andreassen,  
leder av Eidsvåg menighetsråd.

Når dette skrives, har ikke julemessen vært ennå. Når bladet leses, 
er 19. november historie. Takk til alle som på sitt vis var med på å 
gjøre julemessen til det den blei. 

En salme for adventstiden

Det langt på natt mun vera,
og stilt mot dag det går.
Vår lov vi fram vil bera
til morgonstjerna klår.
Den som ved natt har gråte,
må trøystig syngje med!
Til djupet i vår gåte
skin morgonstjerna ned.

Gud vil i mørkret vera.
Sitt ljos han tende der.
Og når han dømer verda,
han ser til Sonen kjær.
Han som vår lagnad snudde,
er hos oss tid for tid.
Den som til Krist seg trudde,
i siste dom går fri.

Eidsvåg menighet har plukket ut en salme som skal være adventssalmen vår. Den er 
skrevet i årene rett før 2. verdenskrig, mens nazismen kaster lange skygger over Europa. 

Forfatteren, Jochen Klepper, er gift med en jødisk kvinne, og er kanskje bekymret for 
framtiden. Likevel har salmen et tydelig budskap om håp og lys. Et trøsterikt bud skap. 
Salmen er oversatt av Bjarne Norheim, og finnes i Norsk salmebok på nr. 17. Her er første 
og siste vers: 

Finn gjerne frem hele teksten i salmeboken eller på datamaskinen. Dette er rike ord.
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Norges Korforbund Hordaland inviterer til Nyttårskomserter i 
12 ulike kirker, søndag 15. januar 2017. Konserten i Eidsvåg 
kirke holdes kl. 18.00.

«Med song for ei betre verd» er Norges Korforbund Horda-
lands motto: Siden stiftelsen i 1989 har de årlig arrangert 
veldedighetskonserter til inntekt for folk som trenger vår hjelp. 
Konsertene engasjerer både korsangere og publikum, og gir 
en god start på det nye året. Det er ingen inngangspenger, 
men dette året er det Redd Barna som blir tilgodesett med 
det som kommer inn som «takkekollekt». 

Nyttårskonsert i Eidsvåg  

Brorsons gripande julesalme

Teksten tek utgangspunkt i englesangen (Gloria) i Lukas 
2,14: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant 
menneske Gud har glede i!» Dette kjem fram i dei siste 
verselinene i tredje strofe: «vi synger om den dype fred / 
så helvete skal skjelve ved / vår julesang å høre».

Brorson var pietist, og salmediktinga er prega av eit 
fromt, nært og personleg forhold til trua og bibelen. 
Salmen kom ut fyrste gong i 1732, eit år der mor hans 
døydde og den eldste sonen vart lam og sinnsjuk i ein 
alder av 12 år. 

Den femte strofa står som eit monument over «sorgen og 
gleden» som «vandrer til hope». Like fullt avsluttar 
Brorson salmen i eit utbrot av glede, og syng med «Guds 
kirkeflokk: Halleluja, nå har jeg nok, den lyst er uten 
like! Halleluja, halleluja! Guds Sønn er min, jeg går 
herfra med ham til himmerike.»

Denne salmeteksten har hatt ulike melodiar opp igjen
nom tidene, og har i den nye salmeboka fått tonefylgje  
av ein vakker folketone frå Lårdal. For dei som vil høyre 
meir av melodien, så finst den i ein flott versjon (med 
tittelen «Et lite barn så lystelig») med Iver Kleive og  

Knut Reiersrud på 
albumet «Himmelskip».

BISKOP OG SALME-
DIKTAR: Hans Adolph 
Brorson (1694-1764) var, i 
tillegg til å vere ein høgt akta 
teolog, predikant og biskop, 
ein svært produktiv salme-
diktar. I salmeboka vår er han 
representert med heile 18 
salmetekstar og åtte omsetjin-
gar. (Illustrasjon: Portrett måla 
av Johan Hørner, 1756)

I denne søte juletid er ein salme rik på innhald: glede, sorg, kjensler og erfaring. 
Den handlar i stor grad om korleis, og kvifor vi feirer jul: vi skal bruke all vår 
kunst og flid til å opphøgje Gud og hans nåde!

AV PER INGE HOVE

• 27. november  
kl. 17.00: Konsert med Bergen Emboshureensemble 

• 2. desember kl. 17, 18 og 19:  
Konsert med Bergen Kulturskole 

• 4. desember kl. 16.00:  
Konsert med Tertnes amatørkorps

• 7. desember kl. 18.30:  
Konsert med Musikkverkstedet i Eidsvåg 

• 10. desember kl. 17.00:  
Konsert med Benedictinerne 

• 14. desember kl.19.30:  
Konsert med KorNess og Tertneskoret

• 16. desember kl. 18.00:  
Konsert med Åsane Musikklag

• 15. januar 2017 kl. 18.00:  
Korforbundets nyttårskonsert

Julekonserter  
i Eidsvåg kirke

Har du en påstand du vil ha fram? Noe som ligger deg på 
hjertet som du vil diskutere? I hele 2017 vil organisasjoner, 
institusjoner og folk flest få presentert sine ”teser” på frokost
møter, i byrom og på nett. Det er Reformasjonsbyen Bergen 
2017 som står bak dette saman med Kirkens bymisjon.
Fortellingen om reformasjonen begynner med at Luther slo 
opp sine teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517 og startet en 
offentlig debatt. Med prosjektet «Teser i tiden» ønsker 
Reformasjonsbyen Bergen å skape en arena for åpen debatt 
om aktuelle samfunnsspørsmål, inspirert av reformasjonen. 
Les mer på kirken.no/bjorgvin

Teser i tiden – en dør for  
publisering av aktuelle påstander  
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32 juleappelsiner 
Jeg begynte i første klasse på Ytre Sandviken skole i 1951. Jeg hadde fylt seks år i mai, og var den yngste 
i klassen, en gutteklasse på 32 småjævler. 

TEKST: VILHELM BJERKNES 

Den gulmalte skolen besto av tre 
bygninger. En enetasjes bygning mot 
nord, der det nå ligger et legekontor, og 
et toetasjes trehus mot sør. Mellom de 
to husene var det et åpent uværskur. 
Og så var det «dohuset» eller 
«dritaren», et enetasjes lite hus med 
pulltak og kaggedo mot vest. 

Vi hadde klasserom i det lave huset 
med vinduer mot plassen. Guttene i 
klassen kom fra Jægermyren i sør til 
Helleneset i nord, fra Øyjorden i øst til 
Eikeviken i vest. 

Frøken Helland ble vår klassefor
stander, og underviste oss i alle fag. 
Hun var nyutdannet lærer, og vi var 
hennes første klasse. Hun var slank 
med mørkt, krøllet hår. Vi forgudet 
henne, alle 32. 

Hun var alltid blid og mild, jeg kan 
aldri huske at hun var sint, men hun 
kunne bli fryktelig lei seg, særlig hvis 
det var mye bråk i klassen, og det 

hendte ofte. Hun trampet i gulvet og 
slo hånden i kateteret. Hvis ikke det 
nyttet, satte hun seg ved kateteret med 
hendene foran øynene som om hun 
gråt, og ventet på at det skulle bli stille. 

Av og til, hvis vi bråkte ekstra intenst 
og lenge, kom overlærer Stuland, som 
vi kalte «Stuten». Han var fryktelig 
streng, og nøt stor respekt, eller frykt, 
hos samtlige elever på skolen. Han 
behøvde bare å vise seg i døren til 
klasserommet, og det ble dødsstille. De 
som sto på pultene eller ikke satt på sin 
egen pult når Stuten kom inn, ble løftet 
etter øret og ført ut på gangen, der de 
måtte tilbringe resten av timen. 

Kristendomstimene var spesielt interes
sante. Skolen hadde en rekke plansjer 
med motiver fra bibel historien. Det var 
kart over Jødeland, bilde av Daniel i 
løvehulen, David i kamp med Goliat, 
Jesus som tolvåring i tempelet i samtale 
med de skriftlærde og Jesus og disiplene 
rundt bordet før korsfestelsen. Jesus var 
alltid lett å identifisere fordi han var 
utstyrt med glorie på hodet. En gang 
kom det noen misjonærer og viste film 

fra Palestina. For mange av oss var dette 
første gang vi så levende film. 

Frøken Helland var svært religiøs, og 
underviste med innlevelse. Av og til 
hadde hun med seg gitar, og spilte og 
sang salmer og kristelige sanger. Guttene 
lærte fort, og flere av disse sangene 
husker jeg den dag i dag. «Våg og stå 
som Daniel», «Jeg vet en deilig have»  
og «Milde Jesus» hørte til standard
repertoaret. Jeg blir skuffet når jeg er  
på gudstjeneste i dag. Ingen av min 
barndoms salmer er i bruk i våre dager. 

Frøken Helland var forlovet. Forloved
en var engelskmann, men snakket bra 
norsk. Da vi hadde juleavslutning var 
spenningen stor, for da skulle for
loveden komme på besøk i klassen. 
Han hadde med seg en kasse med 
appelsiner, én til hver av guttene. For 
mange av oss var dette første gangen vi 
smakte appel sin; en meget sjelden vare 
i årene etter krigen. Vi måtte ha hjelp 
til skrellingen. Sjelden har jeg siden 
smakt noe bedre enn denne min første 
appelsin! Forloveden ble selvsagt 
umåtelig populær. 

APPELSINER PÅ JULEAVSLUTNINGEN: «Sjelden har jeg 
siden smakt noe bedre enn denne min første appelsin» skriver 
Wilhelm Bjerknes. (Foto: Adriano Gadini / Creative Commons)

Fra en annen tid
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– Vi hørte skudd og bomber og flyktet til Sinjar-fjellet. 
Lavania var bare tre år gammel den gangen, og hun sa hele 
tiden at hun trodde IS kom til å drepe oss, forteller moren 
Jazia Hassan. 

Familien mistet besteforeldre og en tante og en onkel som ble 
igjen i landsbyen. De vet fremdeles ikke hva som skjedde 
med dem. 

Flyktningleir i ødemarken
– På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager, hadde vi problemer 
med mat og vann. Vi drakk melk fra sauer, forteller Jazia.  

Nå har familien funnet trygghet i leiren Kabarto, et stykke 
utenfor Dohuk. Her bor 28.000 mennesker i hvite telt på 
rekke og rad, så langt øyet kan se, midt i den tørre øde
marken. Kirkens Nød hjelp sikrer rent vann og gode sanitær

TEKST: KIRKENS NØDHJELP 
TILRETTELEGGING: MAGNE FONN HAFSKOR

På flukt i julen Lavania (5) fra Sinjar er på flukt fra IS sammen med 
familien sin. Lavania og familien hadde et godt liv i Sinjar, 
med eget hus i landsbyen Ger Azir. Så angrep IS.

FEM ÅR: – Når jeg blir stor, har jeg lyst 
til å bli lege, sier Lavania (5). Sammen 
med familien har hun funnet trygghet fra 
IS i leiren Kabarto i Nord-Irak. (Alle foto: 
Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

TRANGT OM PLASSEN: 28.000 mennesker 
lever sitt hverdagsliv i denne flyktningleiren i 
Kabarto hvor Kirkens Nødhjelp sikrer rent vann 
og gode sanitærløsninger. 



forhold for flyktningene. De gir også 
hygieneopplæring til barna. 

– Livet i leiren er bra. Jeg har fått 
mange nye venner her, men jeg husker 
venninnene mine fra Sinjar. Jeg håper 
jeg får treffe dem igjen i fremtiden, sier 
Lavania.  

Viktig bursdag
Hvert minutt dør elleve barn som ennå 
ikke har rukket å fylle fem år. 98,7 
prosent av disse barna blir født i fattige 
land, og vannrelaterte sykdommer er 
blant de viktigste dødsårsakene. 
Fødsels  komplikasjoner, feilernæring, 
meslinger og lunge betennelse er andre 
årsaker. 

Kirkens Nødhjelp bidrar til å sikre en 
trygg fødsel, gode helsetjenester, rent 
vann, ernæring og trygghet til barn i 
fattige land og til barn som er på flukt. 

Å fylle fem år, kan sammenliknes med  
å krysse en bro. Når et barn har fylt fem 
år, er muligheten for faktisk å få vokse 
opp, drastisk forbedret. Lavania fylte 
fem år i flyktningleiren Kabarto. 
– Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, 
forteller hun. 

Et barn er født 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en 
stall for 2000 år siden. Denne julen vil 
vi også minne om barna som fødes inn 
i vår verden i dag – i fattige land som 
Malawi og Etiopia, eller på flukt fra krig 
og lidelse i Syria og NordIrak. 

Husk at takket være din gave kan 
Kirkens Nødhjelp hjelpe mange av 
disse, blant annet ved å sikre rent vann 
til 28.000 mennesker i flyktningleiren 
der Sinjar bor – slik at enda flere kan få 
håp om å fylle fem år.

Kirkens Nødhjelp 

• I 1947 strakte norske menigheter 
ut en hjelpende hånd til Tysklands 
sivile ofre. Slik ble Kirkens Nød
hjelp født.  

• Nøden kjenner fortsatt ingen 
grenser. Kirkens Nødhjelp møter 
den med grenseløs neste kjær
lighet.

• Fattigdom er urettferdighet. Det er 
nok rent vann og mat til alle, men 
spillereglene gjør de rikeste rikere 
og de fattigste fattigere. 

• En katastrofe rammer alltid de 
fattigste hardest. For lite vann og 
forurenset vann tar ofte flest liv. 
Derfor er Kirkens Nødhjelp først på 
plass med rent vann. 

• Det siste året har Kirkens Nødhjelp 
nådd flere millioner mennesker i 
katastrofesituasjoner, i flyktningleire 
og i fattige lokalsamfunn. Dette er 
mennesker som har opplevd varige 
forandringer på grunn av engasje
mentet og givergleden til alle som 
støtter organisasjonens arbeid. 

• Gavekonto: 1594.22.87248

• Mer informasjon:  
www.kirkensnodhjelp.no

Fakta

LIVSVIKTIG KUNNSKAP: Håndvask og god hygiene forebygger vannrelaterte sykdommer 
og redder liv. Derfor er hygieneopplæring for barna en del av Kirkens Nødhjelps arbeid i 
flyktningleiren. 

For mange av oss, og særlig for 
barna, handler jula om å få gaver. 
Mange adventskalendere er en opp
varming til gavedrysset, med daglige 
søtsaker eller små gaver. Men ekte 
juleglede handler også om å dele. 

Kirkens Nødhjelps har laget en 
omvendt adventskalender som gir 
barna 24 muligheter til å reflektere, 
lære, skape og gjøre noe for andre. 
Kalenderen passer for barn mellom 7 
og 11 år, og er først og fremst tenkt 
brukt i familien. 

Adventskalenderen leveres i en pakke 
sammen med en liten gave bøsse. Bak 
noen av lukene skjuler det seg små 
utfordringer til å dele jule gleden med 
noen av verdens fattigste. Barna kan 
ta med gavebøssa på juleguds
tjenesten og gi pengene i kollekten.

Adventskalenderen kan bestilles på 
www.kirkensnodhjelp.no/materiell. 
Den er gratis for menigheter og til 
bruk i trosopplæringstiltak. 
Kalenderen kan kjøpes av privat
personer.

Omvendt adventskalender 

DEL JULEGLEDEN: Bak hver luke i den 
omvendte avdentskalenderen skjuler det 
seg en utfordring til å skape og dele jule-
glede. Foto: Kristin Morseth / 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

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

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
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Å leve med sorgen
Sorg er noe som angår alle mennesker, for det er en naturlig del av det å leve. Det å miste en av sine nære og 
kjære er en situasjon som de aller fleste vil oppleve før eller siden. Men det er ikke alle som finner hjelp til å 
bearbeide sin sorg.

TEKST OG FOTO: TOR D HANSON

I Åsane menighet har diakon Rita Eldholm i mange år 
arbeidet for å hjelpe mennesker som er i sorg. Først og fremst 
dreier det seg om å tilrettelegge for samling om sorg og sorg
reaksjoner, og å invitere til sorggrupper. 

En sorggruppe er en samtalegruppe hvor mennesker i sorg 
kan komme sammen for å snakke om sin sorg sammen med 
andre som er i samme situasjon. Den enkeltes opplevelse av 
sorgen er aldri helt lik en annens, men det er likevel mange 
ting ved det å være i sorg som en kan kjenne igjen hos 
hverandre.

Et sted å prate ut 
Når en er med i en sorggruppe, kan en dele sine erfaringer 
med hverandre, og på den måten hjelpe hverandre til å 
komme videre i livet. Mange som har vært med i sorggruppe 
tidligere, forteller at det har vært godt å få være et sted å få 
prate ut om de vanskelige tingene uten å føle at de er til bry 
for andre.

Sorggruppen blir ledet av personer med lang erfaring i det å 
samtale med mennesker i sorg. I sorgarbeidet i Åsane menig
het har Rita med seg to personer med lang «fartstid» innen 
sorgbearbeiding. 

Pensjonert prost Magne Utle har vært prest i Åsane i 27 år. 
Magne var som yrkesaktiv med i bydelens kriseteam, og som 
prest har han samtalt mye med mennesker i sorg og livskriser. 

Dagmund Flaktveit er utdannet sykepleier og diakon. Han 
har arbeidet som diakon i flere sammenhenger, blant annet 
som sykehjemsbestyrer i mange år. Han er nå pensjonist. 
Gjennom sitt arbeid samtalte han mye med mennesker i 
sorg. Det er Dagmund som de siste årene har ledet sorg
gruppene i Åsane menighet.

Tre tilbud
Rita forteller at menigheten årlig arrangerer tre tilbud for 
mennesker i sorg:
• På allehelgensdag (første søndag i november) er det 

minne  gudstjeneste i Åsane gamle kirke hvor alle er 
velkommen. De som har mistet en av sine kjære siste året 
er spesielt invitert.

• Samling med foredrag om sorg og sorgreaksjon for alle 
som opplever sorg eller som ønsker å være til støtte for 
noen som er i sorg. Neste gang denne samlingen arran
geres er lørdag 14. januar 2017 i Torgstuen (Åsane kirke). 

• Sorggruppene vil ha 68 samlinger i løpet av våren 2017. 

Deltakerne har i stor utstrekning mulighet til å bestemme 
tema og vinkling av samtalen selv. Blant annet har det å få 
snakke om rent praktiske problemer knyttet til bil, hus og 
eiendom vært til stor hjelp for mange. 

Gjensidig taushetsplikt
I sorggruppen har man lov til å snakke om «min sorg» selv 
når omgivelsene tenker at nå er man «ferdig med sorgen». 
Det er en selvfølge at man har gjensidig taushetsplikt i 
sorggruppen.

– Alle som har behov, inviteres til å være med på arrange
mentene våre, sier Rita. 
Dette er ikke bare for folk i Åsane menighet, eller for folk som 
føler en tilknytning til Den norske kirke. Gjennom menig
hetsbladet går invitasjonen ut til alle som bor i Åsane prosti.
– Tror du at dette tilbudet kan være til hjelp for deg, så er du 
velkommen!

Lørdag 14. januar kl. 12-15 blir det samling om sorg og 
sorgreaksjoner i Torgstuen i Åsane kirke. Samlingen er 
åpen for alle, men er spesielt rettet mot deg som opplever 
sorg, etter å ha mistet et menneske som stod deg nær. 
Arrangør: Diakoniutvalget i Åsane menighet. 
Kontaktperson: Rita Eldholm, tlf. 55362257 / epost: aasane.
menighet@bergen.kirken.no

ÅPENT FOR ALLE: I sorgarbeidet i Åsane menighet har Rita 
Eldholm med seg Magne Utle (til venstre) og Dagmund Flaktveit,  
to personer med lang «fartstid» innen sorgbearbeiding.

Hjelp til å leve med sorg
Du er velkommen til å bli med i en sorggruppe i Åsane 
menighet:

• 46 deltakere og 12 ledere 
• 78 samlinger ca. annenhver uke.

Kontaktperson: Rita Eldholm, diakon i Åsane menighet
Tlf.: 55362257
Epost: aasane.menighet@bergen.kirken.no  
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Vinternatt på jorda
Den folkekjære og kritikarroste folke musikaren, 
som bur i Sælegrend like ved Åsane storsenter, kom 
ut med jule-EPen Vintersong i fjor. «Sover vreden 
på jorda når det er natt?» er startlinja på tittel-
songen herifrå, ord som også har gjeve tittel til ei 
rekkje med konsertar ho set opp tett opp mot jul. 

I den siste tida har ho også lagt ein del 
nynorske salmar til repertoaret sitt. 
«Sova under englevakt i stova» var 
tittelen på ein eigen salmekonsert ho 
gjorde i Bergen Domkirke under årets 
Kirkeautunnale. Tittelen på konserten 
var henta frå «Ned i vester soli glader», 
ein kveldsalme frå Eid i Nordfjord med 
tekst av læraren, presten og forfattaren 
Anders Hovden (18601943). 

– Kva har salmane å sei oss i dag?
– Dei aller fleste kjenner ei slag trøyst i 
salmane; eit halmstrå ein held i når ein 
er i mørket, tek kveld, eller er i ein 
utfordrande situasjon med sjukdom 
eller tap. Her er mykje god poesi, og 
mange av dei tek opp dei store 
spørsmåla i livet. Eg tenkjer også på det 
inderlege i dei; på håpet som ligg der.

Fascinert av døden
– Du har sjølv skrive songar som tek 
opp alvorsame tema. Kunne du tenkje 
deg å få nokre av dei inn i salmeboka?
– Det har eg aldri tenkt over. Men eg er 
oppteken av dei store spørsmåla, også i 
eigne tekstar. Døden fascinerar meg 
litt; eg plar lese dødsannonsane i avisa, 
og lagar meg historiar av det eg les. Det 
er noko med det forgjengelege i livet, at 
alt er over, og korleis vi som er igjen 
stiller oss til det.

– Fryktar du døden?
– Alle gjer vel det; tanken på ikkje å 
leve lenger, noko som alle på eit eller 
anna tidspunkt har ei samtale med seg 
sjølv om.

– Skriv du songar om døden?
– Ja, men på eit meir subtilt vis. Eg 
skreiv Herrelause sko etter at fleire eg 
kjende døydde i løpet av kort tid. Det er 
alltid rart når slikt skjer. 

Skjemt og alvor
– Den kunne vel blitt brukt som salme?
– Ja, heilt klart. Ein annan er Tungt 
glir båten, der eg nytta ein tekst av Jan 
Magnus Bruheim. Det blei absolutt ein 
salme. Spelmannen også, der eg om
sette Dag Anderssons svenske original
tekst til nynorsk.

– Dei aller fleste kjenner  
ei slag trøyst i salmane;  

eit halmstrå ein held  
i når ein er i mørket. 

SPELAR JULEKONSERT PÅ FLØYEN:  
– Eg er oppteken av dei store spørsmåla, også i eigne 
tekstar, seier Sigrid Moldestad. (Foto: Magnus Skrede)



Sistnemnde var med på albumet Taus 
frå 2007; ein tittel som fekk ei poetisk 
dobbeltyding i den vakre songen 
hennar: «Eg skal spele når de gravlegg 
dykkar kjære ned i jord / Eg skal spele 
heile sorga i ei vise utan ord / Og det 
svarte som var dauden, og som helsa 
dykkar kveld / det skal fosse som ei 
strøymande sorg frå min streng» syng 
ho, før ein svingande og melankolsk 
felesolo tek over. 

Det er verkeleg sant; musikken tek opp 
tråden der orda ikkje strekk til. 

Vestlandsturné med julekonserten 
Vintersong: Voss Kino, torsdag 15. 
desember / Sogndal kulturhus, fredag 
16. desember / Florø samfunnshus, 
laurdag 17. desember / Trivselshagen i 
Sandane, sundag 18. desember / 
Fløyen i Bergen, måndag 19. 
desember.

Sigrid Moldestad 

• Felespelaren og songaren Sigrid 
Moldestad (f. 1972) er fødd og vaks 
opp i Breim i Nordfjord, og tok utdan
ning ved Ole Bullakademiet på Voss. 

• Saman med Liv Merete Kroken har ho 
gjeve ut to plater som duoen Spindel: 
Spindel (2001) og Aminje (2005).

• Trioinnspelinga Gamaltnymalt (saman 
med Håkon Høgemo og Einar 
Mjølsnes), som kom i 2005, blei tildelt 
Spelemannsprisen i klassen folke
musikk/gamaldans.

• Ho debuterte som soloartist med 
albumet Taus (2007), som blei tildelt 
Spelemannsprisen i same klasse.

• Sidan har ho gjeve ut tre album til: 
Sandkorn (2010), Himlen har sove bort 
mørkret (2010) og Brevet til kjærleiken 
(2014). 

• Like før jul i fjor kom ho ut med ein 
eigen EP knytt til høgtida.

• Den doble samlecden «Så ta mitt 
hjerte» kom også ifjor, inkludert to av 
julesongane hennar (Vintersong og 
Mot Jol). 

• Meir informasjon:  
facebook.com/sigridmoldestad

Fakta

DEI BESTE SONGANE: Den doble 
samle-cden Så ta mitt hjerte inkluderar to 
av Sigrid Moldestads eigne julesongar.

Nytt liv til gammel 
tradisjon 

Det er snart jul, og i år vekkes den gode, 
gamle tradisjonen med et kristent julehefte 
igjen: «Hellig jul».
 
Vårt Land Forlag står sammen med Egmont 
Publishing for utgivelsen av dette vakre jule
heftet med stoff i alle sjangre  alt fra 
verdens  kunsten som «skapte» jule evangeliet 
til et intervju med salmedikteren Eyvind 
Skeie, som snakker om juleaften som 
«mulighetens kveld». 
 
Det er nyskrevne noveller av Bjørn Sortland, 
Laura Djupvik og Arne Berggren  og artikler 
om juleskikker og oppbyggelige stykker av 
blant andre Wilfrid Stinissen og Egil Svart dahl. 
«Barnet» går som en rød tråd gjennom 
tekstene. Jesu fødsel er den største og mest 
toneangivende av alle fødsler, han trosset 
mørket på jorden, han kom for å frelse. Rundt 
ham står alle barn til alle tider, i alle aldre og i 
hver krok av verden. Også i dette juleheftet.
 
Tradisjonen med kristne julehefter er lang. Det 
toppet seg i årene før siste verdenskrig  noen 
av dem gikk i enorme opplag. De store, 
påkostede bladene var et dannelses prosjekt: 
Slik kom litteratur og varm kunn skap om 
julens rette mening inn i hjemmene. De ble 
lest, og de ble lest høyt. Så stanset tradi
sjonen, mer eller mindre.
 
Hellig jul er et samarbeid mellom Vårt Land 
forlag og Egmont publishing.

KRISTENT JULEHEFTE: Hellig Jul trykkes i 
et opplag på 40.000 eksemplarer, og vil være 
tilgjengelig over hele landet fra slutten av 
november. 

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Innsamling av klær, sko og senge tøy til Ukraina
v/Tro-Håp-Kjærlighet

Første og siste lørdag i mnd. kl. 1214.00
v/Lærerh øyskolen på Breistein, Olav Bjordalsvei 43

Pakkes i sekker  kr. 50. pr. sekk

Kontaktperson: 99 64 24 70
www.thk.no
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Tekstene hans er personlige, uten at 
det nødvendigvis betyr at de er selv
biografiske. Han henter like mye fra 
ting han har hørt om som fra egne 
erfaringer.
– Det skal være en ærlighet i det jeg 
skriver, på den måten at det er noe jeg 
kunne ha opplevd. Det viktigste er at jeg 
kan mene det jeg synger, selv om det ikke 
er noe jeg har opplevd selv, sier han.

En sang han skrev ut fra seg selv, er 
«Gi deg alt», som handler om å være 
tenåringsfar, og hvordan man kommer 
til kort da. 
– En mor kom bort til meg etter en 
konsert, og sa at den teksten fikk henne 
til å gråte. Det jeg har lyst til, er at folk 
skal kjenne på følelser. Jeg skriver 

alltid melodiene først. Da får sangen en 
stemning, slik at ordene nesten 
kommer av seg selv, forteller artisten, 
som er født uten å kunne se.

Lyssansen er intakt
– Kan du se farger eller former i 
drømme?
– Veldig mange spør om det. Du 
drømmer slik din verden er, jeg 
drømmer slik min er. Det er ikke slik at 
jeg plutselig ser i drømme, sier han. 

– Drømmer bygger på erfaringer. For 
meg betyr ikke det å ikke se så veldig 
mye. Jeg bryr meg katten om en person 
er lys eller mørk. Det er ikke det som er 
storyen min. Jeg er mer opptatt av 
hvordan personen snakker, hvordan 
jeg hører om vedkommende smiler, 
eller om det lukter svette.

– Du bruker mer andre sanser?
– Jeg bruker de samme sansene som 
deg, bortsett fra at du ser meg. For meg 
er det likegyldig om du er tykk eller 
tynn; har hår på hodet eller er skallet.

– Du har færre fordommer, da?
– Ja, eller andre fordommer, kanskje. 

Kurt Oves ærlige sanger
– Jeg kan se lys, det er det hele, sier Kurt Ove Mæland, som har vært blind hele livet. 
Nå er låtskriveren fra Morvik i Åsane ute med sin andre cd-plate.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg tenker ofte at noe 
bittelite som du gjør mot en 

person kan bety mye. 

SER IKKE HUDFARGER: – Rasisme 
handler vel aller minst om hvordan en 
person ser ut. Før sa vi fremmedfrykt, 
nå er det blitt mer egoisme blant folk, 
sier Kurt Ove Mæland.



Fremmedfrykt og egoisme
– Det er vel ikke så lett å være rasist, når du ikke kan se 
hudfargen?
– Jeg kan være det, men jeg håper at jeg ikke er det. Rasisme 
handler vel aller minst om hvordan en person ser ut. Før sa 
vi fremmedfrykt, nå er det blitt mer egoisme blant folk. 

– Ligger det en personlig tro i bunnen av tekstene dine?
– Jeg er ikke av de som snakker mye om det, men jeg har en 
tro. Den gir meg en trygghet, og en retning for hvordan man 
bør være mot andre. 

– Hva tenker du om personen Jesus?
– Han hadde meningers mot, og kommu niserte bra gjennom 
måten han brukte bilder. Jeg liker det han sier om det å bry 
seg, å gi kjærlighet til de som mange heller vil gå forbi. 

Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg
Han siterer det han husker fra de alltid aktuelle ordene i 
Matteusevangeliets kapittel 25, vers 3536: «For jeg var 
sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg 
drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var 
naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; 
jeg var i fengsel, og dere besøkte meg».

– Jeg synes nordmenn er blitt mer selvsentrerte, og ikke så 
opptatt av å dele. Vi er også blitt mer fordomsfulle. Dersom 
det kommer én ISsympatisør til Norge, så skal ikke en eneste 
muslim slippes inn. Det er mye generaliseringer over grupper 
og minoriteter, mener han.
– Tittelen på platen min, Kom helt inn, dreier seg om dette. 
Jeg tenker ofte at noe bittelite som du gjør mot en person 
kan bety mye.

Kurt Ove Mæland 

• Født blind.

• Oppvokst i Morvik i Åsane, der han 
fortsatt bor. 

• Gift, to barn i alderen 11 og 15.

• Ansatt i 35 prosent stilling som frivillig
hetskoordinator i Salhus menighet.

• Jobbet tidligere som radiojournalist i 
NRK Hordaland (19962000).

• Tidligere band: Det Norske (sammen 
med Odd Nordstoga) og Kurt Oves 
(sammen med blant andre Thomas 
Numme og Kjartan Bjånesøy).

• Plateutgivelser:  
Takk (2014) og Kom helt inn (2016).

• På begge platene har han med et fast 
band bestående av Einar Kaslegard 
(bass), Dag Roness (gitarer), 
Hildegunn Pernille Mellingen (sang), 
Eirik Børsheim (tangenter) og Marius 
Mathisen (trommer/perkusjon, kor).

• Selv spiller han akustisk gitar og 
synger.

Fakta

NYTT ALBUM: I tittellåten 
på det nye albumet, Kom 
helt inn, tar Kurt Ove 
Mæland klar stilling i 
flyktningdebatten. Her er 
ellers sanger om det å 
være tenåringsfar, om livet i 
familien - og om en morfar 
som i Kurt Oves øyne var 
tøffere enn alle, og en 
trygghet i en turbulent tid 
under den kalde krigen. 

20 år etter Spirit Come kommer Terje 
Kleppe og GospelCompagniet med det 
nye trippel-albumet Salig blanding.

For de som ikke kjenner dem fra før, så er 
GospelCompagniet et prosjektkor fra 
Bergen med 20 sangere. Dirigent, kompo 
nist, pianist og arrangør er Terje Kleppe. 
De startet opp høsten 1993, i forbindelse 
med Rune Larsens julekonserter i Grieg
hallen. 

Siden har de gjort mange opptredener, og 
koret for artister som Carola, Sissel, Heine 
Totland, Bjørn Eidsvåg, Jøran Fristorp, 
Sigvart Dagsland, Rune Larsen, Tor 
Endresen og Elisabeth Andreassen. På 
korets eget repertoar står gospellåter, 
salmer og julesanger komponert og 
arrangert av korets dirigent, Terje Kleppe.
 
Deres nye trippelCD har har, som tittelen 
sier, en «salig blanding» av gospel, salmer 

og julesanger. Gospelmaterialet er Terje 
Kleppes egne låter, pluss et par coverlåter, 
salmene er arrangert av Kleppe for kor, 
solister, flygel (Torjus Vierli), hammond
orgel (David Wallumrød), og trompet/
flygelhorn (Jan Magne Førde), mens jule
repertoaret består av tre nye sanger 
signert Kleppe. I tillegg er det fire kjente 
julesanger i arrange ment av Kleppe. Noen 
med bare flygel, noen med flygel og brass
kvintett (The Brazz Brothers), og noen 
med fullt komp. 

Mer informasjon: musikkent.no 
(Musikkentreprenørene)

Julegave til gospelfansen 
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Dette kom tydeleg fram då Edvard Hoem gjesta ei fullsett 
Knarvik kyrkje sundag 25. september. Her fortalde forfat
taren levande og på sin lune og humoristiske måte om korleis 
dei åtte salmane på programmet denne salmekvelden vart til. 

I alt har Hoem skrive 11 salmar som har fått plass i den nye 
salmeboka. I tillegg har han omsett til klingande nynorsk den 
kjende afroamerikanske spiritual Nobody knows the trouble 
I’ve Seen.  

Julesong frå Sandviken
Salmediktinga starta eigentleg i Sandviken i Bergen, der 
Hoem sin son Henrik var elev i fjerde klasse. Ein dag gav 
musikklærar Ingrid Klovning elevane i oppgåve å lage kvar 
sin melodi. Det var då unge Henrik rekte opp handa og 
kunne fortelje at far hans var diktar. Dette var Klovning på 
det reine med, og bad Henrik spørje far sin om han ville 
skrive ein julesong til klassen.

Salmen var ferdig rett før jul i 1983, og Hoem ringde sin gode 
ven Henning Sommerro for å høyre om han kunne skrive ein 
melodi til julesongen, seinare kjend under tittelen Den 
fattige Gud. Og melodien kom dagen etter attende til fjerde
klassin gane i Sandviken  på faks, fortalde Hoem.

Det skulle likevel gå år før salmebokkomiteen vågde å ta inn 
salmen i nye utgåver av salmeboka. Salmen på nr. 740 er 

heller ikkje plassert blant dei andre meir kjende julesongane 
i Norsk salmebok 2013, men i bolken «Rettferd og fred». 
Teksten var nok for radikal i første omgang. Hoem, son av 
ein emissær frå Romsdal, var jo kjend som radikalar med 
engasjement mot amerikansk krigføring i Vietnam og mot 
kapitalen og pengemakta i heimlandet.

Kraftfulle tekstar 
Etter «debuten» i Sandviken kom det fleire salmar frå Hoem 
 gjerne på oppmoding frå vener. Og tekstane inneheld sterke 
bilete og kan vere brutalt dagsaktuelle, som i salmen Kvar er 
du, Gud?, der andre verset lyder slik: «Da minnest vi hans 
kjærleiks ord: Blant dei forkomne held han hus, han er i natt 
der bror drep bror, i dødens einsemd, vald og rus. På flukt, i 
fengsel og eksil, der kvinner gret i spott og skam, der håpet 
sloknar held han til. Der skal hans rike stige fram».

Det er vel verdt å lese Edvard Hoem også som den poet og 
omsetjar han er. Tekstane er sterke i seg sjølve, men misser 
ikkje si kraft når salmemelodiane er med og gjer bodskapen 
ekstra nær og levande.

Utanom Henning Sommerro, som har tonesett dei fleste av 
Hoems salmar, finn vi komponistar som Trond H. F. Kverno, 
Henrik Ødegaard, Knut Anders Vestad og Håkon Berge. Det 
er difor god grunn til å setje Hoem sine salmar på salme
setelen ved gudstenester  også for tonane si skuld.   

Ein salmediktar for vår tid
Han vil ikkje bli kalla salmediktar, men berre diktar. For Edvard Hoem vert det likevel same sak.  
Salmane med hans signatur i den nye salmeboka fortel om ein som har dikta vår eiga samtid inn i den 
norske salmeskatten.

TEKST: DAG SUNNANÅ

DAGSAKTUELLE SALMAR: Edvard Hoem, 
fotografert under salmekvelden i Knarvik, 
skriv salmetekstar som gjev oss både poesi 
og sterke bilete frå vår verd i dag.  
(Foto: Arthur Kleiveland).
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Den fattige Gud
Eit lite barn voks opp til mann
og sa at han var Gud.
Han levde slik som andre, han,
og såg heilt vanleg ut.
Hans rike låg langt borte frå
all sorg og vondskap i vår verd  
og enda bed han oss forstå
at det er inni oss det er.

Han sa: Ein fattig går forbi,
og det er meg du ser.
Men vi ser millionar, vi,
i svoltens store hær.
Og når vi veit kva vi har gjort
mot alle desse dine små,
forstår du at vi snur oss bort
ifrå den Gud vi skulle sjå.

Men er det sant at dei som bur
i svolten kring vår jord,
er Gud som menneske, da trur
vi òg at du er stor.
Når svoltens hær frå land til land
bryt opp og krev ei anna verd,
vil vi forstå med vår forstand
kva for ein mektig Gud du er.
  
(Norsk salmebok nr. 740.  
Tekst: Edvard Hoem / melodi: Henning Sommerro)

Stå opp for hverandre
Andre søndag i adventstiden er bare noen uker unna. Da 
markerer mange menigheter Menneskerettighetssøndagen,  
med fokus på fred og rettferdighet. 

Hvert år setter menigheter fokus på et globalt tema i forbindelse med 
FNs menneskerettighetsdag 10. desember. Temaet i år er Retten til et 
liv uten vold. 

Vold og seksuelle overgrep er en global utfordring, og et brudd på 
menneske rettighetene. «Noen må våke i verdens natt, noen må tro i 
mørket,» bønnfaller den kjente salmen. Denne oppfordringen blir ekstra 
sterk i møte med mennesker som har blitt utsatt for vold og overgrep. 

I desember 2016 er det 20 år siden Kirkelig Ressurssenter mot vold og 
seksu elle overgrep offisielt ble åpnet. Sammen med Den norske kirke, 
Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp har de utviklet aktuelt ressurs
materiell til dette temaet, som de nå håper menigheten vil ta i bruk  
enten på 2. søndag i advent eller ved andre passende anledninger.

Mer informasjon: www.kirkeligressurssenter.no og www.kirken.no

BRODERT HUSTAVLE: Hustavlen fra Kirkelig Ressurssenter peker 
på betydningen av å skape trygge rom for å redusere risikoen for 
vold. Hustavle-postkort på bokmål eller nynorsk kan bestilles tilsendt. 

I ÅSANE KIRKE

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

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

‣ Babysang for de minste hver mandag og 
torsdag kl 12.00  

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

‣ Fellesaktiviteter for hele familien 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

Kjære leser!
Tiden flyr, fortsatt blir dagene kortere, det nærmer seg raskt solsnu, 
julehøytid og årsskifte, og en ny utgave av menighetsbladet er 
kommet.

Stor takk til alle dere som har bidratt økonomisk til bladet, dette er 
med på å gjøre det mulig å utgi bladet. Vi er frimodige nok til å 
vedlegge en giro i dette bladet i håp om mulig bidrag til fortsatt 
utgivelse. 

Det er som tidligere nevnt mulig å få 
skattefradrag på gaver der totalt års
beløp overstiger kr 500. 

På forhånd takk til de som finner 
anledning!

Vennlig hilsen
Bjørn Otto Aarheim,
styreleder for menighetsbladene  
i Åsane prosti
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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.

 www.kleivelanduroggull.no
Åsane Storsenter tlf 55191800

Øyrane Torg tlf 55240496

Noen av julens konserter
• Cantus Sororum og Fanatalentene synger A Ceremony 

of Carols av Benjamin Britten. Det blir også andre 
julesanger, levende lys og alt som hører til mens vi venter på 
julen. Åsane kirke, lørdag 26. november kl. 18.00. Billetter kr. 
150, / redusert pris ved forhåndssalg. Arr.: Cantus Sororum, 
Åsane kirke, med støtte fra Kulturrådet.

• Lysmesse med Li barnegospel i Åsane kirke,  
torsdag 1. desember kl. 18.00. 

• Tradisjonell julekonsert i Salhus: Salhusknytingane,  
Con Spirito, Mjølkeråen skolemusikk, Salhus og Hordvik 
skolekorps. Kollekt til Kirkens SOS. Salhus kirke, søndag  
11. desember kl. 18.00.

• Den vimsete engelen: En helt ny juleforestilling av og med 
Veslemøy Fluge Berg, sammen med barn fra Biskopshavn 
guttekor og aspirantkor (dirigert av Tonje Eriksen Askeland) 
og musikerne Peter Sæverud, Kristian Wedberg og Jan Tore 
Næss. Biskopshavn kirke, fredag 16. desember kl. 18.00. 
Billetter kr. 150,/75, i døren.

• Julekonsert med Ytre Arna Vokal: Ytre Arna kyrkje, 
søndag 18. desember. Dirigent: Bjørn Bergmann. Billetter kr. 
150, kan kjøpes fra korets medlemmer eller ved inngangen. 

• Julemusikk for alle aldre: Biskopshavn barne og ung
doms  kor og Hellen skoles musikkorps holder julekonsert  
i Biskopshavn kirke søndag 18. desember kl. 18.00.  
Entré kr. 100, / barn under 18 år gratis.

Cantus Sororum.
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29.-30. oktober overnattet det 
ungdommer fra Ytre Arna, Arna, 
Salhus, Åsane og Eidsvåg. Tenk at 
ungdom fra hele prostiet ville 
komme til oss i Eidsvåg kirke!

Dette var stort. Vi koste oss på lørdagen 
med pizza og mange bli kjent leker. 
Ungdommene lekte mafia til kl. 04 om 
natta! Her er det høy kondis på lek! Vi 
hadde også en fin samling i kirke
rommet om dette å være perfekt på 
nettet. Det ble mange fine samtaler. 
Gud har skapt deg og han elsker deg 
som du er, var budskapet fra Martin V. 
Velsvik. Kanskje bør vi ha et større 

fokus på hva han sier om oss enn hva 
andre sier? 

På søndagen ble det en fin gudstjeneste 
med bandet fra Salhus. Søstrene 
Mørner (Katinka og Pauline) var med i 
bibeldrama. De illustrerte en rørende 
velkomst for den bortkomne sønn, slik 
vi leser om det i Lukasevangeliet, 
kapittel 15. Johnny holdt en flott tale. 
Så ble det kahoot og kirkekaffe etterpå. 
Mange dro fra kirken med en flott 
opplevelse av at ungdom trives i Eids
våg. En stor takk til alle som var med. 
 Margrete Stordal

Overnatting i kirken

Den lutherske kirken på Madagaskar, sam-
arbeidspartner for Det norske Misjonsselskap 
(NMS), feirer i 2017 sitt 150 års jubileum. I 
den forbindelse arrangeres det flere såkalte 
jubelturer til landet. 
Siden Eidsvåg menighet har som misjons-
prosjekt å støtte driften av de gassiske døve-
skolene, inviterer vi interesserte til å være 
med på en tur i tidsrommet 17.-31. oktober 
2017 for å besøke skolene i byene Moron-
dava, Antsirabe og Antanarivo. Turen avslut-
tes med jubileumsmarkering i Antsirabe. 
Ta kontakt med frivillighetskonsulent Berit Vik 
Sletten på telefon 55308197, mobil 
40468155 eller epost: bs256@kirken.no

Blir du med  
til Madagaskar?  

Fiolinister og cellister fra Kulturskolen spiller 
tre småkonserter med små og store elever 
tre konserter 2. desember, først kl. 17, 
deretter kl. 18 og til slutt kl. 19.

Kirkekonsert for 
kulturskolens elever  

Babysang starter opp igjen i Eidsvåg kirke 
onsdag 4. januar kl. 11.00-13.00. 

Velkommen  
til babysang!  

• 3. januar 2017: Julefest. Nils Agnar 
Eldholm holder foredrag med tittelen 
«Linkledet i Torino - sannhet eller svindel»

• 7. februar: Med bibelen langs silkeveien v/
Øystein Skauge

• 7. mars: Helene Møgster forteller og viser 
bilder fra Sjømannskirkens arbeid.

• 4. april: Arne Brekke forteller om det å 
være gutt på 50-tallet.

• 2. mai: Sang, musikk og utlodning

Hyggetreffene holdes den første tirsdagen i 
hver måned kl.11.30-13.30.Velkommen!

Bjørg Holte Simonsen

Hyggetreffets program  

Alle foto: 
Nora-Marie Bore Tvedt
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Prester i Luthers fotspor
– Hensikten med turen var at vi skulle gå i Luthers fotspor og lære mer om den historiske arven i 
forbindelse med at vi i 2017 markerer 500 års-jubileet for reformasjonen.

TEKST: DAG SUNNANÅ • FOTO: JENS MEYER

Dette sier kapellan Johnny Leikvoll, som var en av deltakerne 
da alle prestene i Bjørgvin bispedømme var på studietur til 
Lutherstadt Wittenberg i begynnelsen av september. De ut
gjorde såpass mange at de måtte deles i to grupper og to turer. 

Wittenberg er klart den mest kjente av de tyske byene, hvor 
Martin Luther i sin samtid satte sine tydelige spor. Han var her 
professor i Det gamle testa mente (GT) ved byens univer si tet, 
og det var i Wittenberg han virket sam men med sin venn Filip 
Melanchton. Sistnevnte var en viktig medspiller for Luther da 
det stormet som verst i reformasjonens tidlige fase.

– Det var påfallende å se hvor liten selve byen er, samtidig 
som den alle rede på Luthers tid hadde et universitet, sier 
Leikvoll.
Selve oppholdet for Bjørgvinprestene i Wittenberg strakte seg 
over fire dager. I tillegg var det flere som benyttet seg av mulig
heten til å ta en ekstratur til Leipzig for å se Thomaskirken, 
hvor Johann Sebastian Bach hadde brorparten av sitt virke.

Luther-arv også for DDR
– Sentralt i programmet var innføring i den teologiske arven 
fra Luther, som vi har i vår kirke og som vi må sørge for å 
føre videre i en økumenisk kontekst. Luthers anliggende med 
blant annet sitt oppslag på kirkedøren i Wittenberg var jo 
gjenoppdagelsen av kjernen i evangeliet, nemlig at vi blir 

kjent rettferdige av tro og ikke av gjerninger, understreker 
Leikvoll.

Det var videre en seksjon hvor den lokale presten Kathrin 
Oxen fortalte om Wittenbergs posisjon som Lutherby i 
DDRperioden. Til tross for utstrakt diskriminering av 
kristne, var myndighetene seg tross alt bevisst på at byen 
hadde en historisk arv å forvalte. Som prest fortalte Oxen om 
den særlige utfordringen som lå i å være forkynner i en 
luthersk kirke i en sterk sekulær kontekst.

PRESTER PÅ HISTORISK GRUNN: 
Prestene fra Bjørgvin fikk mange og 

verdifulle innspill foran Luther-året 2017 
under seminaret i Wittenberg.

BISKOPEN GUIDET: Det var en engasjert biskop Halvor Nordhaug 
som hadde ikledd seg guide-rollen. 
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Reformasjonsbyen Bergen

Bortsett fra kristningen av Norge rundt 
år 1000, er det ingen annen begivenhet 
som har hatt så mye å si for hva vi 
nord menn tror og hvordan vi lever 
sammen. Det er derfor all mulig grunn 
til å markere 500årsjubileet for denne 
begivenheten i 2017.

I dette jubileumsåret skal vi takke for 
og fornye det aller viktigste i arven fra 
Martin Luther, nemlig hans gjenopp
dagelse av evangeliet om Guds nåde. 
Luther beskriver senere i livet det sen
trale i sitt reformatoriske gjennom
brudd slik: «(…) at vi ikke ved gjer nin
ger, men gjennom troen på Kristus blir 
rettferdige og salige».

Senk skuldrene
Dette er et godt budskap også for 
mennesker i vår tid. Mange, ikke minst 
ungdom, opplever å bli møtt med både 
egne og andres forventninger om å 
lykkes med skole, karriere, utseende og 
sosial status. Jeg tror at Luther ville ha 
sagt: Senk skuldrene, rekk fram dine 
tomme hender, og ta imot det Gud vil 
gi deg: Nåde, tilgivelse for syndene, og 

et liv i fellesskap med Gud som varer 
også etter døden.

Gud er barmhjertig mot oss, og vi er alle 
kalt til å gi Guds barmhjertighet videre i 

ord og handling. Våre gode gjerninger 
er i høyeste grad nødven dige, men de 
skal ikke gjøres for å vinne fortjeneste 
og frelse hos Gud, men fordi vår 
medmennesker trenger dem. 

Viktige impulser for det norske 
samfunnet 
Arven etter Luther og reformasjonen 
inneholder også mye mer, for eksempel 
hans lære om at alle kristne har ansvar 
for menighetens liv, og at det kristne 
livet skal leves på det stedet vi er satt i 
verden og ikke i klosteret. Samtidig er 
ikke alt Luther sa og gjorde like verdi
fullt. Det gjelder særlig hans hatske 
utfall mot jødene på slutten av sitt liv. 
Dette må vi i dag ta entydig avstand fra 
og beklage. 

Men mest av alt skal vi i 2017 løfte fram 
og forkynne det evangelium som fri
gjorde Luther og som også kan frigjøre 
oss: Frelsen kan bare Gud gi oss, ufor
tjent og av nåde. Det viktigste i livet er 
ikke hva vi får til, men hva vi får.

Innlegget er noe forkortet

Den gode arven fra Martin Luther

Den 31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 teser mot avlatshandelen. Dermed startet  
den rekken av begivenheter som vi i dag kaller «reformasjonen».

TEKST: HALVOR NORDHAUG, BISKOP I BJØRGVIN

ARVEN ETTER LUTHER: «Det aller viktigste 
i arven fra Martin Luther, er hans gjenopp-
dagelse av evangeliet om Guds nåde», skriver 
Halvor Nordhaug. (Foto: Jens Eldøy)

Bergen blir Luther-by
– Den tredje biten i programmet for prestene handlet om 
selve Lutherjubileet, sier Leikvoll. 
– I Tyskland legges det opp til en storstilt markering, og en 
rekke byer er utpekt til å være Lutherstädte. 

De tyske arrangørene er spesielt opp tatt av hvordan vi som 
kirke i vår samtidige kontekst kan gjøre noe av det Luther 
gjorde, det vil si å knytte reformasjonsjubileet opp mot vår 
tids utfordringer. 

Lutherbyer vil bli etablert også i flere europeiske land. I 
Norge vil Bergen være den eneste som denne gang får verts
status som Lutherby, eller offisiell reformasjonsby. 
Feiringen i Bergen vil bli konsentrert om den første uken i 
mars, med debatter og arrangementer for ulike alders
grupper. Det offisielle programmet er under utarbeiding ved 
bispedømmekontoret i Bergen, og her vil man knytte til seg 
ressurser fra et bredt spekter i kulturlivet. 

– Fokus vil være på den kristne, teologiske og kulturelle 
arven som følge av reformasjonen, som fikk så store 
konsekvenser for hele Europa, fastslår Johnny Leikvoll.

• Bergen er Norges representant i et nettverk av 68 europeiske byer, 
og inviterer til Lutherfestdager 3. -5. mars.

• Fredag 3. mars blir det blant annet salmefest i Domkirken, 
ungdomstreff i St. Jakob (TGIF), fortellerteater med Helga Samset 
konsert med Arve Henriksen.

• Lørdag 4. mars blir det blant annet offisiell 
åpning av reformasjonsbyen Bergen på 
Torgalmenningen og jubileumsforestilling i 
Johanneskirken.

• Søndag 5. mars blir det blant annet fest-
gudstjeneste i Domkirken med framføring 
av Bachs Reformasjonskantate og tysk 
gudstjeneste ala 1897 i Mariakirken.

• Mer informasjon: www.kirken.no

ET NÅDENS ÅR: Logoen for Reformasjons-
byen Bergen er tegnet av Marvin Halleraker.

Fakta
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RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

INFORMASJON

13.09 Judith Dahlberg, f  1923
13.09 Målfrid Karin Garen, f  1938
20.09 Osvald Severin Våge, f  1920
22.09 Johan Emil Myking, f  1949
27.09 Ivar Hagestuen, f  1929
28.09 Gunveig Andersen, f  1932
30.09 Borghild Wik, f  1922
05.10 Ranveig Hauge Olsen, f  1933
07.10 Sigrid Karina Oldeide, f  1938
10.10 Lasse Thuen Nilsen, f  2000
20.10 Melborg Amanda Bogetvedt, f  1927
22.10 Henry Vaage, f  1926
24.10 Anna Hellebø, f  1920
05.11 Leif  Harald Birkenes, f  1938
05.11 Ingeborg Stokkenes, f  1925 

11.09 Filippa Aksdal Hersvik 
 Madelen Fristad Andreassen,  
 Åsane gamle kirke 
 Josephine Helle Fimreite 
 Alfred Hilland 
 Oskar Didriksen Sletten
18.09 Marta Opedal, Åsane gamle kirke
09.10 Jonas Gotteberg, Nykirken
16.10 Samuel Borlaug, Åsane kirke 
 Torben Sagstad Floen 
 Amanda Kvinge, Austrheim 
 Maya Lerøy Bjørsvik
23.10 Edvard Hilmarsen Strømme, Mjømna kirke
13.11 Mia Solberg Bakke 
 Storm Lillebø Garmann Mortensen 
 Madelen Bukkøy Rødbotten 
 Emma Nilsen Strømme 
 Dennis Lokøy, Johannsekirken.

VELKOMMEN  
TIL EIDSVÅG KIRKE

27. november, 1. søndag  
i advents tiden
Om å være LYS VÅKEN!
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste for 
store og små ved J. Leikvoll. 11-åringene 
deltar. Takkoffer, kirkesaft.  

4. desember, 2. s. i adventstiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste ved  
T. Wathne, nattverd, takkoffer, kirkegløgg. 

11. desember, 3. s. i adventstiden
Eidsvåg kirke kl. 18.00. Lysmesse. 
Konfirmantene deltar, T. Wathne og Gunnar 
Kartveit fra Kirkens nødhjelp. Kirkegløgg.

18. desember, 4. s i adventstiden 
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste ved  
J. Leikvoll, dåp, nattverd, takkoffer, kirkegløgg

24. desember, julaften
Luk 2, 1-11. Jesus blir født
Eidsvåg kirke kl. 14.00. Julaftens guds-
tjeneste. Johnny Leikvoll, sangere og 
musikere. Takkoffer til misjons- og 
solidaritetsprosjekt på Madagaskar:  
Hjelp til døve og hørselshemmede.
Eidsvåg kirke kl. 16.00. Julaftensguds-
tjeneste ved Johnny Leikvoll, sangere og 
musikere. Takkoffer til misjons- og 
solidaritets  prosjekt på Madagaskar:  
Hjelp til døve og hørselshemmede.

25. desember, juledag
Joh 1, 1-14. Ordet ble menneske
Eidsvåg kirke kl. 11.00. 
Høytidsgudstjeneste. Trond Wathne,  
«Karl og kor». Nattverd, takkoffer.

31. desember, nyttårsaften
Luk 13,6-9 Fikentreet som ikke bar frukt
Åsane gamle kirke kl. 23.15. 
Midnattsmesse ved Jørgen Grimelid 

1. januar, nyttårsdag
Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus
Eidsvåg kirke kl. 11.00. 
Høytidsgudstjeneste. Johnny Leikvoll. Felles 
med Biskopshavn.  Nattverd, takkoffer.

8. januar, Kristi åpenbaringsdag
Matt 2,1-12 Vismennene hyller Jesus
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste ved 
Trond Wathne, dåp, nattverd, takkoffer, 
kirkekaffe. 
Eidsvåg kirke kl. 16.00. Hellig tre kongers- 
juletrefest. Johnny Leikvoll, Margrete Stordal. 
5-7-åringer inviteres spesielt. Se mer i bladet. 

15. januar, 2. s. i åpenbaringstiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Tor 
Martin Koppang dåp, nattverd, takkoffer, 
kirkekaffe. 

22. januar, 3. s. i åpenbaringstiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Trond 
Wathne, dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 

29. januar, 4. s. i åpenbaringstiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Trond 
Wathne, dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 
5. februar, 5. s. i åpenbaringstiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.  
J. Leikvoll, dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 

12. februar, Såmannssøndag
Åsane kirke kl. 11.00. Felleskirkelig 
(økumenisk) gudstjeneste. Vi deltar som 
menighet. Jon Zimmermann, nattverd, 
takkoffer, sang av «Kormix». Kirkekaffe. 
Eidsvåg kirke kl. 18.00. Kveldsgudstjeneste. 
J. Leikvoll. Ungdom deltar.

19. februar. Kristi forklarelsesdag
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste for 
store og små. Utdeling av 4-årsbok.  
T. Wathne. Takkoffer, kirkekaffe. 

26. februar, Fastelavnssøndag
Joh 17,20-26 Så kjærligheten kan være i dem
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.  
T. Wathne, dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 

1. mars, Askeonsdag
Matt 6,1-6,16-18. Gaver, bønn og faste
Biskopshavn kirke kl. 19.00. 
Skriftemålsgudstjeneste. T. M. Koppang. 
Felles med Eidsvåg.

5. mars, 1. søndag i fastetiden. 
Matt 4,1-11. Jesus blir fristet
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. 
Lutherhelg (se menighetsbladet). J. Leikvoll, 
dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe

12. mars, 2. s i fastetiden
Matt 15,21-28. Den kanaaneiske kvinnen
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste  
T. Wathne nattverd, takkoffer, Kirkekaffe og 
årsmøte i forlengelse av gudstjenesten. 
«Hvor er vi/hvor går vi videre»?

19. mars, 3. s i fastetiden
Luk 11,14-28 Jesu makt over urene ånder.
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste ved  
T. Wathne, Ø. Skauge og J. Leikvoll. Avskjed 
for sp. Trond Wathne, nattverd, 
Benedictinerne, takkoffer, kirkekaffe. 

26. mars, Maria budskapsdag
Luk 1,26-38. Budskapet til Maria
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste for 
store og små. J. Leikvoll, dåp, nattverd, 
takkoffer, kirkekaffe. 

10.09 Karina Opsahl og Raymond Marthinussen

Gudstjenester i Eidsvåg kirke: Se Eidsvåg under nettsiden: www.bergen.kirken.no eller  
www.eidsvagkirke.no for nærmere detaljer. Der står det også offerformål til den enkelte 
søndag. Kan du tenke deg å være med på dugnad for søndagsskolen, eller er tilgjengelig  
for spontant barnepass, vennligst kontakt med trosopplæringsansvarlig: Margrete Stordal, 
ms488@.kirken.no, tlf. 99276122..

Det blir samling i menighetssalongen også i 
vår. Vi tar for oss sentrale tema fra bibelen og 
tanker om det å være kristen i vår tid. Tema er 
ennå ikke klart, men følg med på nettsiden vår. 
Vi starter kl.19.30 med litt å bite i. Så blir det 
innledning og samtale fra kl. 20.00 og frem til 
21.15. Datoer: 19/1, 16/2 og 16/3. 

En dåpslue er blitt gjenglemt i kirken.  
Luen kan hentes på kirkekontoret.

Bibeltimer  

Hvem glemte dåpsluen?  


