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hvem - hva - hvor?

AV PREST BØRGE RYLAND

Kristentro kan fort bli komplisert. Kanskje var det et poeng å ta med seg det som 
ble sagt av en som skulle undervise over et tema: «Dere synes gjerne at dette er 
enkelt, men bare vent til jeg får forklart det». Etterpå sa kanskje elevene: «Først 
nå skjønner jeg ingenting!»

Det er 500-årsjubileum for Luther i 2017, og det skal markeres på mange ulike 
måter, lokalt, regionalt, nasjonalt, og internasjonalt. Hvorfor alt dette styret?  
Hva var det med Luther? Luther ønsket å reformere den katolske kirken. Han så 
at evangeliet om nåden i Jesus Kristus var blitt utydelig, ja truet av en rekke 
tradisjoner, og av mektige personer.

Sterke opplevelser hadde hjulpet Luther til å se evangeliet, se Jesus  Kristus som 
sentrum for hele sin forkynnelse. Det er sunt å se hva Luther hadde 
gjenoppdaget, for det kreves på ny og på ny at vi gjenoppdager evangeliet om 
nåden i Jesus Kristus.

På en konfirmantleir skulle vi øve til samtalegudstjenesten. Under forberedelsene 
var det nesten som om jeg hadde en slik gjenoppdagelse av evangeliet. En setning 
kom som en åpenbaring til meg: «Først når vi ser Jesus Kristus, ser vi Gud, ser vi 
oss selv, ser vi hverandre».

Konfirmantene hadde hele konfirmasjonstiden brukt et perlearmbånd som heter 
«Kristus-kransen». Ordene jeg fikk ble som en hjelp til å oppdage at om vi hadde 
hatt mange tema, og mangt et fokus i konfirmanttiden, så hadde alt med Jesus 
Kristus å gjøre. Eller sagt på en annen måte: Alt springer ut fra Jesus-fokuset.

Kristentro er jo en relasjon til en person. Et personlig møte med Jesus som blir 
livsforvandlende. Kvinnen fra Samaria som møtte Jesus ved Jakobs-brønnen 

(Joh. 4, 1-42) fikk et slikt 
møte med Jesus. «Hvem er 
du?» spurte hun, og snart 
visste hun at Jesus så henne 
på en slik måte, at hun så en 
nådig Gud, at hun så seg selv 
som elsket av Gud, at hun så 
sine medmennesker som 
elsket av Gud.

Da hun fortalte om sitt møte 
med Jesus, sa hun: «Kom og 
se en mann som har fortalt 
meg alt det jeg har gjort!» Og 
folket sa snart: «Nå tror vi 
ikke lenger på grunn av det 
du sa. Vi har selv hørt ham, 
og vi vet at han virkelig er 
verdens frelser».

«Først når du ser 
Jesus Kristus»
Det er sunt å se hva Luther hadde gjenoppdaget, 

for det kreves på ny og på ny at vi gjenoppdager evangeliet om nåden 
i Jesus Kristus. 

LEVENDE VANN: «Den som drikker av det vannet 
jeg vil gi, skal aldri mer tørste», sa Jesus til den 
samaritanske kvinnen han møtte ved brønnen. 
(Illustrasjon: Oljemaleri av Giovanni Francesco 
«Guercino» Barbieri, ca. 1640)
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Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS 

AKTIVITETER I EIDSVÅG 
MENIGHET, FRA A TIL Å:

Babysang
Samling onsdag 15. og 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, 
rytmeinstrumenter. Kontakt: Jon 
Stubberud, 41432232. 

Bibeltimer
Samlinger 16. februar og 16. mars kl. 
19.30-21.15. Se nettsiden for nærmere 
informasjon.

Benedictinerne
Kor for sangglade voksne. Øving i 
kirkerommet torsdager kl. 19.30.  
Kontakt: Benedicte Sjøvold, 92649817

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

fredag 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 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.  
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. 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. Kontakt: Helga 
Hougsnæs Wathne, 95747316.

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

Tikaffen
Samling annenhver tirsdag kl. 10 i 
oddetallsuker. Biljard, kaffe, samtale. 
«For menn i sin beste alder». Kontakt: 
Olav Sture, 95203752

Andre lag og 
organisasjoner

Eidsvåg helselag - Kulturhuset, 
Eidsvågskogen 5. 

Seniortrim: mandager 10.30-11.30. 5. 
Sosialt samvær i etterkant.
Helselagsmøter («torsdagstreffene»):  
kl. 12.00 siste torsdag i måneden. 
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 blir det to roser, for Aud og Gunnar Nævdal fortjener en rose 
hver. Gjennom mange år har de begge bidratt med sine lune personligheter og 
inderlige varme i livet i Eidsvåg menighet. I menighetsråd og utvalg, i-og for 
Hyggetreff og Tikaffe, på og rundt kjøkkenet, med distribusjon av menighetsblad og flerfoldiggjøring 
av plakater, i  besøkstjeneste og forbønn, i dugnad inne og ute, med produksjon av gourmesyltetøy 
eller spaserstokk i einer til julemessen. Også kan hver av dere som leser dette, føye til det som 
måtte passe. Eller ta en kontakt med dem eller med noen andre som i dag ikke er så førlige som i 
tidligere år. Stor takk til Aud og Gunnar! 

Menighetshilsens rose 

Bli med i Klubben

En fredag i måneden ønsker vi velkommen til 
Klubben, for deg som går i 6. klasse, kl.17:30-20:00! 

På klubben har vi kiosk, leker, spill, konkurranser, 
musikk og god stemning. Vi har alltid en eller flere 
challenges, eller quiz med premier i kiosken! Du har 
også mulighet til å bli kjent med folk fra andre skoler i 
nærmiljøet! Ta med dine venner og kom på Klubben. 
Vi gleder oss til å bli kjent med akkurat deg!

Hilsen Marthe og Nora

Hyggetreffet

Babysang i 
Eidsvåg kirke

Menighetssalongen i Eidsvåg kirke første 
tirsdag i måneden 11.30-13.30
• 7. mars. Helene Møgster forteller og 

viser bilder fra Sjømannskirkens arbeid
• 4. april. Arne Brekke forteller om det å 

være gutt i Bergen på 50-tallet.
• 2. mai. Sang, musikk og utlodning.
Velkommen!, sier Bjørg Holte Simonsen, 
på vegne av styret. 

Onsdager 11.00-13.00 har vi en samlings-
stund hvor vi lærer rim, regler og sanger ved 
hjelp av rytmeinstrumenter og bevegelse. For 
mødre og fedre som er hjemme med sine 
minste. Ta gjerne med matpakke som kan 
nytes sammen med kaffe, te og litt sunn 
snacks. Kr 20 dekker dette. Hver onsdag til 
og med 22. februar. Ingen påmelding.

Bibeltime

Trim er nyttig

16.2 og 16.3 kl. 19.30 samles vi i menighets-
salongen til litt frukt, kaffe og tanker om tro i 
tiden.. Innledning til samtale kl.20.00. Ferdig 
kl. 21.15. Vi trenger deg også. Livet er for 
komplisert til å måtte takles alene.

Både den som kan utføres i treningsstudio, 
på sykkel eller langs landeveien i sakte eller 
raskt tempo. Men hva med å kombinere en 
liten tjeneste med det nyttige. Det sendes ut 
menighetsblad til alle husstander 5 ganger i 
året. Dessverre er det fremdeles noen av 
innbyggerne i vårt område som ringer til 
kontoret og spør etter menighetsbladet, det 
har jo ikke kommet til postkassen deres.
Har du lyst å gjøre en liten innsats, ta 
kontakt med vår frivillighetskoordinator, Berit 
Vik Sletten, tlf. 40468155. Da blir hun glad!
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Frivillighetskoordinator Berit Vik 
Sletten håper nå at flere fra Eidsvåg 
menighet slår følge på en av jubi leums-
turene som arrangeres i oktober i for-

bindelse med 150-årsjubileet til Den 
gassiske kirken. Dette jubileet er en 
frukt av arbeidet Det norske Misjons-
selskap (NMS) har drevet på 
Madagaskar.

Det var i 1971 at Berits far Oddmund 
Vik ble kalt til en spesiell oppgave i 
landet. Vik var audiolog, eller hørsels-
spesialist om man vil. Etter først å ha 
arbeidet ved Rikshospi talet i Oslo ble 
han ansatt ved øre-, nese- og hals-
avdelingen på Haukeland sjukehus. 
Han var også en ivrig misjonsvenn. Da 
han ble spurt av NMS om å hjelpe til 
med døvearbeid, fulgte han kallet og 
fikk permisjon fra Haukeland. 

Det var midler fra Olav Strømmes 
Minnestiftelse som gjorde det mulig å 
ta med familien på fem til Madagaskar. 
Viks oppdrag gikk i første rekke ut på å 
installere et lydtett rom for hørsels-
tester ved døveskolen i byen Antsirabe, 
slik at hørselshemmede kunne få 
tilpasset apparatur for den hørsels-
resten de hadde. Vik arbeidet også med 
å utvikle bedre høreapparater, og fikk 
sendt utstyr fra Norge til Madagaskar.

I Antsirabe drev misjonen også 
jordbruksskole, blindeskole og en egen 
internatskole for norske misjonærbarn, 
og her fikk Berit gjøre innsats som 
husmorassistent, i tillegg til at hun 
hadde en gruppe døvejenter i hånd-
arbeid og gymnastikk. 

Det var i 2005 at Eidsvåg menighet tok 
døvearbeidet på Madagaskar som sitt 
misjonsprosjekt, og menigheten støtter 
i dag sju døveskoler. Besøk på flere av 
disse vil inngå i den turen som Berit 
Vik Sletten ser som spesielt aktuell for 
interesserte fra Eidsvåg menighet. 
Deltakerne får også være med på 
høyde punkt i den gassiske jubileums-
feiringen.

– Det vil garantert bli en meget variert 
tur i et fantastisk land med enestående 
natur og dyreliv, og vi får kyndige reise-
ledere. Oktober er også en fin tid med 
ideell temperatur for nordboere til å 
gjøre en slik reise, forsikrer Vik Sletten.

Mer informasjon: www.plussreiser.
no/reiser/pa-lag-med-syns-og-
horselshemmede

Madagaskar kaller til gjensyn
Hun gleder seg veldig til et gjensyn med Madagaskar, 45 år etter at hun sammen med foreldre, 
søster og bror vendte tilbake etter endt misjonsoppdrag på den afrikanske øya. 

TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

BLI MED TIL MADAGASKAR: – Det blir 
spennende å besøke flere av døveskolene 
som inngår i Eidsvåg menighet sitt 
misjons prosjekt, sier Berit Vik Sletten.

Takk til alle dere som ved gudstjenest ene den 24. desember var 
med å gi en julegave til det arbeidet som blir drevet av Mamma 
Maryam og hennes medhjelpere i Irak. 

De kristne internflyktningene frykter at en ny stor flyktning strøm 
fra Mosul vil inne holde mange mennesker som støtter IS. De 
frykter også at disse vil skape nye problemer for de kristne som 
allerede er på flukt. – Be for Mosul og for flyktnin gene i Erbil. De 
er veldig redde! Be for fred i hele Irak, oppfordrer Maryam.

Familien hennes, som for lenge siden har bosatt seg i Sverige, 
er svært bekymret på hennes vegne.

– De ringer meg og ber meg forlate landet, kjøpe et nytt hjem i 
Sverige og tjene Jesus der. Men Jesus elsker alle mennesker, 
og han glemmer ikke Irak, så jeg vil jobbe med Jesus her. Gud 
er med meg. Han gir meg kraft og hjelper meg med alt, avslutter 
Maryam. 

Og kr 24.715 fra barn, unge og voksne her gir mot, sier de som 
jobber i Stefanusalliansen (stefanusalliansen.no) - som takker 
for gaven og oppfordrer oss til å være med å be om og for: 

• Beskyttelse: Sikkerhetssituasjonen i Bagdad-området er 
svært dårlig, og situasjonen i det kurdiske området er også 
usikker. Be om Guds beskyttelse for Maryam og teamet 
hennes.

• Maryams helse: Maryam har rygg problemer, og må muligens 
operere for andre gang. Be om at legene skal finne fram til 
den beste behandlings metoden og at hun skal bli helt frisk 
igjen.

Julegave til viktig arbeid  

Kr. 24.715,-. Det er mange penger det!  
Men hvor blir de av?

AV TROND WATHNE
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Besøk fra Kina

De to 23-åringene heter Jia Xu og 
Tianshu Li, men kaller seg henholdsvis 
Elliot og Susan når de er her. De stud-
erer ved Hald internasjonale senter, og 
skal være i praksis i Åsane menighet 
frem til påske. Begge to bor i verts-
familier tilknyttet menigheten, og 
forteller at de har funnet seg veldig 
godt til rette som en del av familiene. 

Kom for å lære
– Etter et opphold hos en kristen 
familie i USA som utvekslingsstudent, 
opplevde jeg at livet mitt forandret seg i 
møte med Gud, forteller Elliot.
Ferden gikk så videre til Hald inter-
nasjo nale senter, og deretter til menig-
hets praksis i Åsane.
– Da jeg fikk muligheten til å dra hit, 
visste jeg at det var det rette for meg, å 
lære mer om Guds ord og kjærlighet, og 
å få leve det livet Gud ønsker for meg, 
forklarer Elliot.

Susan på sin side ble tidlig interessert i 
misjon og den store verdensvide 
kirken.
– Jeg ville reise til Hald for å få mulig-
heten til å treffe unge kristne fra hele 
verden, og å høre om deres tro. Ved å 
reise til Norge kunne jeg også lære mer 
om kristenlivet og menighetsarbeid i en 
norsk kontekst, forteller Susan.

Ungdomsarbeid til etterfølgelse
I løpet av senhøsten har de to fått et 
innblikk i menighetslivets mange og 
varierte sider. De har vært med på 
konfirmant- kor- og speiderarbeid, 
diakonale tiltak, deltatt i arbeidet i 
Stjernen åpen barnehage og bidratt i 
forbindelse med gudstjenester. Spesielt 
har de to vært fascinert av ungdoms-
arbeidet og konfirmantarbeidet, som 
har en tiltalende og ungdommelig form 
som de savner i hjemlandet. 

– I Kina er aktivitetene hverken like 
faglig gode eller like engasjerende og 

artige som det jeg opplever her. For 
eksempel konfirmantundervisning, der 
prestene og andre er aktivt med i 
praktiske leker og øvelser for at de unge 
skal bli bedre kjent med sentrale bibel-
fortellinger, synes jeg er flott, og jeg 
kan se at ungdommen liker det, sier 
Elliot.

– I Kina har vi ikke barnedåp, og da 
heller ikke konfirmasjon, så spesielt 
dette er nytt for meg, forteller Susan.

I slutten av oktober ble det gjort ekstra 
stas på de to, da Åsane menighet feiret 
gudstjeneste med spesielt fokus på 
Kina. Susan fortalte her om kirkens 

vekst i hjemlandet og hva som rører seg 
i hennes menighet i hjembyen, mens 
Elliot fortalte om sitt møte med kristen 
tro som rådvill ung voksen på utveks-
ling i USA. Trosreisen videre har litt 
etter litt myknet hjertet hans, og 
utilfredshet og bitterhet har blitt til 
glede og ydmykhet, fortalte Elliot i sitt 
vitnesbyrd.

Ideer og inntrykk i bagasjen
Til tross for en stadig økning i antallet 
kirkesamfunn og kristne i hjem landet, 
har det vært utfordrende for Elliot å 
finne et kristent miljø å kunne vokse i.

– I klassen min på universitetet 
hjemme i Kina var vi bare to kristne. 
Jeg har prøvd å snakke med vennene 
mine om troen min og alt det gode Gud 
har gjort i mitt liv, men de tar det ikke 
helt på alvor. Jeg ser dette som en 
mulighet og en utfordring til å fortsette 
å fortelle dem jeg treffer om Gud og om 
evangeliet, forklarer Elliot.

Planen har hele tiden vært å dra tilbake 
til Kina ved påsketider, men et langt 
opphold i Europa har gitt dem lyst på 
mer. Susan, som er en habil pianist, 
kunne tenke seg å studere musikk ved 
en europeisk høyskole, mens Elliott 
drømmer om praksisplass eller jobb i 
Europa eller USA, der han får brukt og 
videreutviklet sine engelskkunnskaper.

– Uansett har vi hatt et uforglemmelig 
opphold i Norge og i Åsane. Når jeg ser 
hvordan folk her i kirken er mot hver-
andre og andre mennesker, og hvordan 
dere arbeider, så lærer jeg mer om 
Jesus og troen min vokser, sier Elliot.

Og om det skulle bli hjemlandet som er 
neste stoppested, har Susan på sin side 
planen klar for å sette erfaringen fra 
Åsane ut i praktisk menighetsarbeid.

– Jeg har lyst til å arbeide mer frivillig, 
blant annet i organisasjonen som 
sender studenter som meg på utveks-
ling. Jeg vil også prøve ut øvelser fra 
Åsane i egen menighet, spesielt dem 
som kan være med å utvikle den 
enkeltes trosliv, og bruke erfaringene 
mine fra korarbeidet i Åsane inn mot 
koret hjemme, forteller Susan.

I oktober startet to kinesiske 
studenter sin praksis i Åsane 
menighet. 

TEKST: KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS 
FOTO: TOR D HANSON

LÆRERIK PRAKSIS I ÅSANE 
MENIGHET: Etter noen måneder med ulike 
erfaringer er de to kinesiske ungdommene 
spesielt oppglødd over at det skjer så mye i 
menigheten som både er artig og har 
substans. Her har kirken hjemme i Kina noe 
å lære, mener de.
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Handlinga var ein offentleg protest mot ein del avvik frå 
Bibelen og klassisk kyrkjelære - først og fremst avlats-
handelen - som hadde festa seg i Romakyrkja. Dette vart 
utgangspunktet for det som me kort kallar reformasjonen og 
for Den evangelisk-lutherske kyrkja.
 
Den kjenslevare ungguten Martin Luther hadde streva mykje 
med å verta rettferdig for Gud, den strenge og rettferdige 
domaren. Avgjerande for han vart studiet av Romarbrevet. 
Det førte til at han gjenoppdaga evangeliet. Det hadde vore 
meir og mindre gøymt og gløymt for skuld menneskelege 
forordningar. 

Døra til Paradiset
Ut ifrå blant anna Romarbrevet kap. 1, vers 17 («for i det blir 
Guds rettferd openberra, av tru frå først til sist, som det står 

skrive: Den rettferdige skal leva ved tru») såg han at me vert 
frelste aleine ved trua på Kristus, og ikkje ved gjerningar. 
Seinare fortalde han om denne oppdaginga at «det var som 
om eg såg døra til Paradiset stå vid open».

I det Herrens år 2017 er det altså 500 år sidan Luther 
markerte sin protest mot Den katolske kyrkja. Han gjekk 
varsamt fram i byrjinga, og kritiserte berre dei mest open-
berre feila han såg. Etter kvart som han vart driven vidare av 
motstandarane sine, gjekk kritikken over på hierarkiet i 
Romakyrkja. 

Han såg på pavedømet som ei reint verdsleg ordning, og hevda 
at kyrkjemøta kunne ta feil. Det einaste feilfrie kyrkja har å 
halda seg til, er Skrifta sjølv. Frå reformasjonen har me fått dei 
tre prinsippa: Trua aleine, Kristus aleine og Skrifta aleine. Me 

AV ØYVIND VEVLE

Munken som trassa pavemakta
Den 31. oktober 1517 slo ein tysk munk og universitetslærar opp eit ark  
med 95 teser (diskusjonssetningar) på slottskyrkja i Wittenberg.

LUTHERS FORSVARSTALE: Under riksdagen i Worms i 1521 blei Martin Luther lyst fredlaus. Han avslutta forsvarstala si slik: «Dersom eg 
ikkje vert overvunne ved vitnesbyrdet til Skrifta eller ved openberre fornuftargument - for eg trur verken på paven eller på konsila aleine, sidan 
det står fast at dei fleire gonger har teke feil eller har motsagt kvarandre - så vert eg overvunne ved dei skriftstadane eg har anført, og 
samvitet mitt vert verande fanga i Guds Ord. Eg verken kan eller vil tilbakekalla noko, for det er verken sikkert eller frelsebringande å gjera 
noko mot eins samvit. Gud hjelpe meg, Amen». (Illustrasjon: Oljemåleri av Anton von Werner, 1877)
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har éin Frelsar, Kristus; aleine i trua på 
han vert me frelste, og Skrifta aleine er 
rettesnor for læra og livet.

Skrifta aleine
Reformasjonen må sjølvsagt markerast 
også i Den norske kyrkja. Sidan 1537 
har me hatt ei evangelisk-luthersk 
kyrkje i landet vårt. Ei nemnd, med 
Vidar Kristensen som leiar, har føre-
budd jubileet. Det er å vona at me kan 
få ei tydeleg og sterk markering av dei 
reformatoriske prinsippa, og særleg 
med tanke på Skrifta aleine som norm 
for lære og liv. Me treng ei Bibel-
vekkjing i Den norske kyrkja.

Sist haust kom det ut ein biografi på 
Portal forlag om ein av dei fremste 
Luther-kjennarane i Noreg i førre 
hundreåret, professor dr. teol. Carl 
Fredrik Wisløff. Som prestelærar på 
Menighetsfakultetet i 28 år påverka 
han ein heil generasjon av prestar. 

I tillegg var han mykje brukt som talar 
og foredragshaldar både i Noreg og 
utlandet, særleg i Danmark og Finland. 
Denne biografien gjev eit godt innsyn i 
sentrale sider ved evangelisk-luthersk 

teologi. Wisløff skreiv doktoravhand-
linga si over eit emne frå reformasjons-
tida. Boka må vera ei gåve til Den norske 
kyrkja i forkant av reformasjonsjubileet.

Martin Luther  

• Martin Luther (f. Luder) blei født 10. 
november 1483 i Eisleben i Det tysk-
romerske riket, og døde 18. februar 1546, 
også i Eisleben.

• Han var opphavleg katolsk prest i 
augustinar-eremittanes orden, som gav 
han ei grundig utdanning. Seinare blei han 
professor ved universitetet i Wittenberg. 

• Etter kvart utvikla han teologiske syns-
punkt både om styresmakta til kyrkja, 
sakramenta, menneskets tilhøve til Gud, 
og måten avlatshandelen blei praktisert 
på. 

• I 1517 endra han etternamnet frå Luder til 
Luther, med henblikk på det greske ordet 
eleutheros («den befridde»).

• Sentralt for tenkinga hans er det som ofte 
vert omtala som «tårnopplevinga» i tårn-
værelset på klosteret i Wittenburg. Medan 
han mediterte over Rom. 1,16-17, gjekk 
med eitt tydinga av «Guds rettferd» opp 
for Luther.

• Luthers reformasjon sprengde den kyrkje-
lege eininga på det kontinentale Vest-
Europa og i Nord-Europa, og fekk òg store 
og varige politiske og kultur forandrende 
konsekvensar.

• Startpunktet for reformasjonen vert tradi-
sjonelt sett til 31. oktober 1517, som var 
dagen då han sendte ut sine 95 disku-
sjonsteser i brev til erkebiskop Albrecht II 
av Brandenburg, biskop Hieronymus 
Schultz, og venene Johann Lang og 
Christoph Scheurl.

• Han reagerte her sterkt på den materialis-
tiske innstillinga som låg bak avlats-
handelen. Som motstykke til dette stilte 
han opp sin nyvunne lære om trua aleine.

• Erkebiskop Albrecht innklaga Luther for 
Roma, uten sjølv å gje han noko svar.

• Den 15. juni 1520 kom pavebullen Exurge 
Domine frå pave Leo X, der han fordømte 
41 læresetningar frå Martin Luthers 
skrifter. 

• 10. desember 1520 brende Luther 
demonstra tivt bullen framom Elsterporten i 
Wittenberg.

• 3. januar 1521 blei Luther bannlyst i Roma 
med bullen Decet Romanum Pontificem.

• Etter riksdagen i Worms i 1521 blei han 
lyst fredløs, og tok då tilflukt på hertug 
Fredriks den Vise av Sachsens borg 
Wartburg. Her begynte han omsetjinga av 
Bibelen til tysk, direkte frå originalspråka. 

Fakta

BIOGRAFI OM WISLØFF: Ein av dei 
fremste Luther-kjennarane i Noreg i førre 
hundreåret, professor dr. teol. Carl Fredrik 
Wisløff, har påverka ein heil generasjon av 
prestar. I haust kom det ein biografi om han, 
ført i pennen av Egil Sjaastad.

Du vet selvfølgelig at Martin Luther og Martin Luther King, jr. tilhører to svært 
ulike historiske epoker. Men klarer du gjette hvem av dem som sa hva?

  1. Alt som vi ser er skygger, kastet av det vi ikke kan se.
  2. Det kommer aldri noe godt ut av vold.
  3. Vi kan akseptere en endelig skuffelse, men aldri miste troen på et uendelig håp.
  4. Dersom en mann ikke har funnet noe som er verdt å dø for, er han ikke skikket 

til å leve.
  5. Fred er mulig, sannhet for enhver pris.
  6. Alt som gjøres i verden er gjort av håp.
  7. Slutten på våre liv begynner den dagen vi blir tause om ting som betyr noe.
  8. Kjærlighets-prinsippet står i sentrum for ikkevold.
  9. Du er ikke bare ansvarlig for det du sier, men også for det du ikke sier.
10. Når skoler blomstrer, blomstrer alt.

Kilde: Playbuzz

Martin Luther 
eller Martin 
Luther King, jr.?

Luther-quiz

Martin Luther: 2, 5, 6, 9, 10
Martin Luther King, jr.: 1, 3, 4, 7, 8
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Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden den tyske munken 
Martin Luther offentliggjorde sine berømte avlatsteser i 
Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av 
verden. Reformasjonsbyen Bergen er Norges representant i 
et nettverk av 68 europeiske byer. 

Programmet for disse tre dagene er satt sammen for å synlig-
gjøre spor av reformasjonen i samfunnet, feire de gode 
fruktene av reformasjonen og å gi impulser til debatt om våre 
samfunnsverdier.

Utdrag fra programmet:

Fredag 3. mars: Luthernatt 
• Kl. 18.00: Omvisning i Universitetsmuseets kirkekunst-

samling. 

• Kl. 19.00: Salmefest i Domkirken.

• Kl. 20.30: TGIF-ungdomstreff (Thank God it’s Friday)  
i St. Jakob kirke.

• Kl. 19.00: Prekenkappleik på Østre. Hvem preker best?

• Kl. 21.00: Konsert med improvisasjon over reformasjonens 
musikalske arv på Østre. Medvirkende: Per Inge Hove, Eva 
Pfitzenmaierog Nathalie Sandtorv. Aldersgrense: 18 år. 

Lørdag 4. mars: 
• Kl. 11.00: Reformasjonsbussen på Torget åpner - til randen 

fylt av historier fra sin europeiske reformasjonsløype.

• Kl. 11.00: Lutherland åpner i Nykirken/Barnas Katedral. 

• Kl. 13.00: Offisiell åpning av Reformasjonsbyen Bergen på 
Torgalmenningen med Salmestafett fra kl. 12.30.

• Kl. 14.00: Høytlesning fra Katekismen på Bergen offentlige 
bibliotek.

• Kl. 14.30: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved 
Griegakademiets komposisjonsklasse. 

• Kl. 15.00: Et samfunn i oppbrudd - hva gjør det med oss? 
Samtale om reformasjonens verdier i Universitetets Aula.

• Kl. 18.00: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Dick 
van Dijk.

• Kl. 20.00: Jubileumsforestilling i Johanneskirken, med 
kor, orkester, band og solister.

• Kl. 22.00: «Jesus Loves Electro». Nachspiel/konsert for 
ungdom i St. Jakob kirke.

Søndag 5. mars:
• Kl. 11.00: Barnas festgudstjeneste i Nykirken - Barnas 

Katedral.

• Kl. 11.00: Festgudstjeneste i Domkirken med framføring  
av Bachs Reformasjonskantate.

• Kl. 11.00: Ung messe i Korskirken.

• Kl. 12.15: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Asbjørn 
Myksvoll.

• Kl. 13.00: Lutherfilm på Bergen kino (kun engelsk tale).

• Kl. 13.00 / 14.00 / 15.00: KODEs religiøse kunst omvisning.

• Kl. 13.30: Pilegrim med Luther? Foredrag på Domkirkens 
skrudhus ved dr. theol Roger Jensen, daglig leder ved 
Pilegrimsenter Oslo. 

• Kl. 16.00: Har vi mistet vår bevissthet om kulturarven? 
Debatt på Litteraturhuset.

• Kl. 18.00: Tysk gudstjeneste (rekonstruert fra 1897) i 
Mariakirken.

• Kl. 19.00: Lutherjazz i St. Jakob kirke - med Pastor Wangs 
Quintet.

Med forbehold om endringer. Det blir enda flere arrange
menter utover våren. Se hele programmet på www.kirken.
no/bjorgvin Prosjektleder: Ragna Sofie Grung Moe. 

Lutherfest i reformasjonsbyen Bergen
I 2017 skal Luther og reformasjonen markeres over hele verden. Bergen har 
status som Norges reformasjonsby, og inviterer til Lutherfestdager.

ET NÅDENS ÅR: Logoen for Reformasjonsbyen Bergen er tegnet 
av Marvin Halleraker.
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• Idrettsheltene – moralske forbilder? Gunnar Breivik, 
professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idretts-
høgskole, tar utgangspunkt i idrettens verdigrunnlag, og drøfter 
etiske utford ringer knyttet til profesjonalisering og kommersiali-
sering. Flere aktuelle saker reiser spørsmål om hva vi bør 
forvente av våre idrettshelter. Onsdag 1. februar kl. 19.00 i 
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor 
går veien videre? Lars Johan Materstvedt, professor i 
filosofi og medisinsk etikk ved NTNU i Trondheim, har studert 
lovgivingen og den faktiske utviklingen i Europa, USA og 
Canada. Han vil på grunnlag av disse erfaringene være med i 
en etisk drøfting sammen med overlege på Haraldsplass, 
Sebastian von Hofac ker, som har ansvar for mennesker med 
livstruende sykdom. Materstvedt har tidligere vært forsker i 
Kreftforeningen, og har som etiker vært opptatt av retten til 
selvbestemmelse. Onsdag 22. februar kl. 19.00 i 
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Hva er et barn i vår tid? Eivor Andersen Oftestad, forsker i 
kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, innleder til debatt om 

synet på det «å lage barn». 
Slekters gang er selve 
kontinui teten i enhver kultur, 
men mens barn før var 
skjebne, er barn i dag et 
valg. Vi har et globalt 
marked for arve anlegg og 
embryoer, foster diagnostikk, 
sortering og designbabyer. 
Hvilke konsekvenser får 
denne endringen? Oftestad 
har nylig utgitt boken «Vi 
lager barn: Reproduksjon 
gjen nom 500 år», og er aktiv skribent i Vårt Land og i 
Klassekampen. Onsdag 22. mars kl. 19 i Litteraturhuset, Østre 
Skostredet 5-7.

Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet 
i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, Studentmenig
heten og Bymisjonen i Bergen. På alle møtene er det anledning 
til dialog og drøfting med foredragsholderne. Mer informasjon: 
www.kirkeakademiene.no.  

Innsamling av klær, sko og 
senge tøy til Ukraina

v/Tro-Håp-Kjærlighet

Første og siste lørdag i mnd. kl. 12-14.00
v/Lærerh øyskolen på Breistein, Olav Bjordalsvei 43

Pakkes i sekker - kr. 50.- pr. sekk

Kontaktperson: 99 64 24 70
www.thk.no

Kirkeakademiets vårprogram
Bjørgvin kirkeakademi tar denne våren opp viktige etiske spørsmål knyttet til  
livets begynnelse og slutt, og til det som mange i alle aldre er opptatt av, nemlig idretten. 

Bruvik kyrkje på Osterøy feirar 150-årssjubileum søndag 12. 
mars med høgtidsgudsteneste og fest på Knausatunet etter 
gudstenesta. 
Dette er tredje kyrkja på staden. Ho sto ferdig i 1867. Feiringa 
fortset måndag den 24. april. Då kjem ekteparet Rhoda og 
Ingvar Wilhelmsen til Bruvik med foredrag og song.

Bruvik kyrkje 150 år

«Kirker i glemselens 
slør – søkelys på det 
norske kirke land
skapet i middel
alderen» er den lange 
tittelen på en ny bok. 

Forfatter Dag 
Bertelsen slår her fast 
at kirke landskapet og 
de kirke lige forhold-
ene i Norge i middel-
alderen på ingen 
måte er ferdig 
utforsket. I henhold til 
ekspertene er det 
dokumentert 1300 
middelalderkirker i 
Norge. Boken gir en 

oversikt over de doku men terte kirkene, men 
presen terer også et vell av indika sjoner på udokumen terte 
kirker i form av tradisjoner, sagn og steds navn. 
 
Dag Bertelsen ønsker tips om enda flere indikasjoner på 
udokumenterte kirker i alle deler av landet. Slike opplysninger 
kan formidles på epost til dag.bertelsen@ntebb.no eller på 
telefon 98245165. 

Boken selges ikke gjennom vanlige kanaler, men kan 
bestilles på epost, sms eller telefon som angitt over. 

De glemte kirkene
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KABBs lydbibliotek har gjennom 40 år 
spesialisert seg på å produsere lyd-
utgaver av aktuell kristen litteratur. 
Biblioteket er offentlig godkjent på linje 
med det statlige Norsk lyd- og blinde-
skrift bibliotek.

– Vi leser inn rundt 100 bøker i året, 
forteller biblioteksjef i KABB, Heidi 
Vestbye. 

De fleste av disse er utgivelser fra de 
kristne forlagene, men KABB produ-
serer også bøker fra andre forlag, 
dersom tematikken ligger innenfor 
formålet. Biblioteket tilbyr litteratur i 
alle sjangre, fra lettleste romaner til 
tyngre teologiske verker. Vestbye 
medgir likevel at mange av boklånerne 
foretrekker bøker av den lettere typen. 

– De smalere titlene lånes ofte av folk 
som trenger dem i forbindelse med 
jobb eller studier. Derfor er det viktig at 
også slike bøker er tilgjengelige, selv 
om de ikke leses av så mange, sier hun.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av 
bøker fra KABBs bibliotek økt med mer 
enn 100 prosent, og det fortsetter å 
stige. Noe av årsaken er at KABB og 
Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek nå 
har felles utlånssystem, slik at bok-
lånerne har tilgang til alle bøker fra 
begge bibliotekene, og at lydbiblio tek-
ene har tatt i bruk ny teknologi. Siden 
det nye systemet for utlån ble tatt i 
bruk i fjor, har KABB registrert 230 nye 
boklånere.

– Lånerne kan fortsatt få til-
sendt bøkene våre som CD  
i posten, men stadig flere 
velger å streame eller laste 
ned lydbøkene i en app eller 
på inter nett. Slik får de umid-
delbart tilgang til de bøkene 
de ønsker seg, forteller 
biblioteksjefen. Tilbudet er 
gratis, i likhet med andre 
offentlige biblioteker.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble 
startet som et tilbud til blinde 
og svaksynte, men alle som 
strever med å lese trykt tekst 
kan bruke biblioteket. Det 
gjelder for eksempel dyslek-
tikere, funksjons hemmede 
som ikke kan holde eller bla  
i en bok, mennesker med 
konsentra sjons vansker, og 
mange andre. 

Tre prosent av alle nordmenn 
er syns hemmede, og 5-7 pro-

sent har alvorlig dysleksi. Dermed er 
minst hver tiende nordmann helt 
avskåret fra å lese trykte bøker. Langt 
flere har generelle lese- og skrive-
vansker, og kan ha nytte av et tilbud 
om lydbøker. 

– Vi opplever at svært mange som 
kunne ha nytte av oss ikke kjenner 
mulig heten av å bruke lydbiblioteket. En 
av utfordringene med å informere disse 
gruppene er jo nettopp at de ikke leser 
trykt informasjon, derfor er vi avhengige 
av at pårørende eller fagfolk gjør dem 
oppmerksomme på bibliotek tilbudet. Vi 
får veldig mange tilbake meldinger om at 
lydbøkene gir brukerne en ny og bedre 
hverdag, forteller Vestbye.

Mer informasjon: www.kabb.no

TEKST: FRANK TANGEN

Kristen litteratur når nye lyttere
Interessen for kristen litteratur er større enn noensinne blant norske syns- og lesehemmede. 
Lydbiblioteket til Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) har mer enn doblet utlånet av lydbøker.

ØKENDE INTERESSE FOR LYDBØKER: Stadig flere lesehemmede låner lydbøker via 
internett, men biblioteksjef  Heidi Vestbye i KABB har likevel hendene fulle med å gi lånere 
personlig veiledning. (Foto: Kari Undeland)
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– Vi samler kreftene på tvers av menig-
hetene for å få dette til. Vi ønsker at 
fastetiden skal berike oss alle, sier prost 
Øystein Skauge.

Fastetiden åpnes med skriftemål aske-
onsdag 1. mars i Salhus kirke. På Vest-
landet praktiserer mange menig heter 
gudstjenester med skriftemål to ganger i 
året. Først i forbindelse med fasten, så på 
Bots- og bededag om høsten. I Nord-
Norge, i menigheter preget av læstadi-
anske tradisjon, er det vanlig å ha såkalt 
allment skriftemål ved hver gudstjeneste.

Kirkens mest lukkede rom
Skriftemålet er en konkret måte å legge 
av seg alt hos Jesus. Etter at menigheten 
gjennom en felles synds bekjennelse har 
vendt seg til Gud, legger presten hånden 
på den enkeltes hode og tilsier ham eller 
henne syndenes forlatelse mens de 
kneler ved alteret. – Det er noe fri-
gjørende i dette, sier Bernt Forstrønen, 
sokne prest i Salhus.

Han lærte selv mye om skriftemålet da 
han som ung prest gjorde tjeneste i 
Nord-Norge.– Det kan synes vågalt å 
gå frem og knele ved alteret for å få 
syndenes forlatelse. Men vi må huske 
at vi alle er syndere. Lysten til det onde 

henger ved oss alle. Gud graderer ikke 
små og store synder. Skriftemålet 
bidrar til at vi ransaker oss selv og 
beriker oss i troen på at Gud tar bort 
vår syndeskyld, sier Forstrønen.

Han minner om at Gud ikke lenger 
husker de synder vi har bekjent for 
ham og et medmenneske i et privat 
skrifte mål. Samtidig minner han om at 
noen trenger hjelp til å be konkret om 
unn skyldning overfor mennesker de 
har skadet. Skriftemålet er kirkens 
mest lukkede rom, der intet av det som 
er fortalt, bringes videre til andre.

Bønn for mennesker som sliter
Onsdag 8. mars arrangeres en spesiell 
gudstjeneste i Åsane gamle kirke, der 
det legges til rette for samtale og 
konkret bønn for mennesker som sliter. 
Noen sliter med sykdom, andre bærer 
på sorg eller har opplevd samlivsbrudd. 
Alt dette kan vi komme til Gud med.

– Bønn for syke er en del av kirkens 
oppdrag. Jesus ba selv for mennesker 
med ulike plager, og har bedt oss om å 
gjøre det. Vi har en fin liturgi for for-
bønns gudstjenester, og gjør dette i 
trygge rammer, sier sokneprest Arne 
Mulen. 

Under denne gudstjenesten kan 
mennesker også komme med positive 
utfordringer de har i hverdagen som de 
gjerne vil ha forbønn for. 

– I kirken har vi omsorg for hele 
mennesket. Vi vet at Gud kan bruke oss 
i de prosesser vi står i, og overlater til 
Gud å gjøre jobben. Det er noe veldig 
godt i dette å legge alt det vanskelige 
frem for Gud i bønn, sier diakon Marit 
Bjørsvik. 

Hun vil sammen med en av prestene 
være en av de som ber for dem som 
sliter. Prost Øystein Skauge vil tale. 
Etter talen inviteres gudstjenestens 
deltagere til en mer generell forbønn 
ved alteret. Samtidig tilrettelegges det 
for samtale og konkret forbønn for den 
enkelte bak i kirken, i dåpssakristiet og 
prestesakristiet. Kantor Jon Stubberud 
vil spille. Gudstjenesten avsluttes med 
nattverd.

Bibeltime på «Rasteplassen»
Gjennom hele året inviteres det fast til 
«rasteplass» i Åsane kirke. Her står 
bibeltimen og undervisningen i fokus. 
Deltakerne får med seg noe til etter-
tanke i sin hverdag. Luther er i fokus 
for vårens samlinger. 

Eidsvåg kirke inviterer til fasteguds-
tjenesten «Sinnsro» 22. mars. Dette er 
en spesiell form for gudstjeneste der 
det tilrettelegges for bønnevandring og 
deling av livserfaring. Den enkelte kan 
gripe ordet og fortelle om noe Gud har 
gjort i deres liv. Under bønnevandrin-
gen kan deltakerne gå til ulike sta-
sjoner. Det blir mulig å tenne lys, knele 
ved alteret og skrive en bønnelapp.

• Askeonsdag 1. mars blir det skrifte
målsgudstjeneste i Salhus kirke. 

• 8. mars kan mennesker som er 
plaget av ulike vansker i livet få 
konkret forbønn i Åsane gamle kirke.

• Onsdag 15. mars inviteres det til 
bibeltime om Luther på «Raste plass» 
i Åsane kirke.,

• Onsdag 22. mars arrangeres sam
lingen «Sinnsro» i Eidsvåg kirke. 

• Alle disse spesielle samlingene i 
fastetiden begynner klokken 19.00.

Fastetid med spennvidde
Her er spennende nytenkning og bredde i markeringen av fastetiden i 
Åsane prosti i år. Det inviteres til skriftemål, forbønn, bibeltime og 
«sinnsro» fire onsdager før påske.

TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN

FASTE I ÅSANE PROSTI: Øystein Skauge, Marit Bjørsvik og Arne Mulen tenner lys og 
gleder seg til de spesielle fastegudstjenestene.
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Åpen dør for trafficking-ofre

Hvert år blir 10-20.000 kvinner og 
barn i Nepal solgt til prostitusjon i eget 
land, til India eller andre land. Driv-
kraften er hovedsakelig fattigdom, men 
nedarvede holdninger til kvinner og 
barn og deres lave sosiale og økono-
miske status er medvirkende årsaker.  
Å selge en datter blir «løsningen» i en 
desperat situasjon. 

I tillegg til salg av døtre, er barneekte-
skap og tvangsgifte utbredt. Det samme 
er gjeldsslaveri og barnearbeid innen 
landbruk, steinindustri og husarbeid. 
Og Nepal er ikke alene. FN anslår at 30 
millioner mennesker lever som slaver i 
dag, andre mener tallet er langt høyere. 
De tvinges til å selge kroppen, tigge 
eller begå kriminelle handlinger. Andre 

arbeider under umenneskelige arbeids-
vilkår, fødes inn i gjeldsslaveri eller 
tvinges til krigstjeneste.

Også i Norge
Moderne slaveri foregår også i Norge. 
Hvert år identifiserer politiet rundt 300 
ofre for menneskehandel, og innrøm-
mer at mørketallene er enorme. Grov 
utnytting er avdekket i norsk renholds-, 
restaurant- og byggebransje. Kvinner i 
sex-handelen lever på siden av samfun-
net under trusler, vold og overvåking 
fra bakmenn, og med mangelfullt retts-
vern. 

Årlig forsvinner mindreårige flykt  nin  ger 
fra norske asylmottak. I en ny rapport 
dokumenterer Redd Barna at flere av 

disse utnyttes i sex- og narkotikahandel 
i norske byer. Og flere av oss forbrukere 
kjenner ubehag ved å tenke på at 
kanskje varen vi kjøper er produsert 
under slavelignende forhold.

Nikish Thaba Neupane arbeider for å 
forebygge menneskehandel blant jenter 
og unge kvinner i Nepal, og med rehabi-
litering av de som har vært utsatt for 
det. Hun er tilknyttet organisa sjonen 
Higher Ground, som har samar beidet i 
en årrekke med norske HimalPartner. 

– Hvis par lever i forhold der kvinners 
og barns likeverd som Guds skapning 
anerkjennes, gir dette en trygg atmos-
fære og virker forebyggende mot både 
vold og menneskehandel, sier Nikish.

Tror på bønn
Mange jenter og kvinner velger selv å 
selge seksuelle tjenester fordi de ikke 
ser noen annen mulighet til livets 
opphold. Gjeldsslaveri og barnearbeid 
er utbredt i Nepal, og en høy andel 
personer utsettes for vold i arbeids- 
eller nære relasjoner.

– Vi tar utgangspunkt i at forebygging 
er bedre enn behandling. Derfor 
arbeider vi aktivt for å bevisstgjøre 
skolebarn, ungdom og voksne om 
moderne slaveri, særlig sex-trafficking. 
Vi besøker skoler, menigheter, for-
eldre- og kvinnegrupper, forteller 
Nikish.

– Og så tror vi på bønn! Vi er med i et 
fellesskap av kirkelige organisasjoner 
som er engasjert mot moderne slaveri i 
Nepal. Vi kommer sammen for å dele 
erfaringer og be for ofre for slaveri og 
ikke minst ofre for sex-traf ficking. Og 
vi har sett Gud svare på bønnene våre.

Mer informasjon:  
 www.higherground.com.np/hg

Nikish Thaba Neupane arbeider for å forebygge menneskehandel blant jenter og 
unge kvinner i Nepal, og med rehabilitering av de som har vært utsatt for det.

TEKST: KIRKEAKTUELT • TILRETTELEGGING: MAGNE FONN HAFSKOR

VIKTIG KAMP: Gjennom samarbeid med SMM-organisasjonen HimalPartner er Nikish 
Thaba Neupane en av dem som jobber for å forebygge menneskehandel blant jenter og 
unge kvinner i Nepal.
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18. november vart TGIF (Thank God it’s Friday) 
arrangert for første gong på Osterøy. Dette 
ungdomstilbodet er eit samarbeidsprosjekt i 
Åsane prosti. 

Temaet «Gi det vidare» var i fokus denne 
kvelden, gjennom motorsagkunst, produksjon av 
kort og på Friday Gospel (gudsteneste) i Haus 
kyrkje. Kiosk, leikar, kahoot og konkurransar stod 
på programmet i kyrkjelydshuset denne kvelden. 

Motorsagkunst med bodskap

Bladet du nå holder i er et resultat av 
innsatsen fra mange frivillige fingre. 
Likevel er det en del kostnader med 
produksjonen av hvert blad. 

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

Det er mulig å få skattefradrag på gaver der totalt årsbeløp 
overstiger kr 500. 

På forhånd takk til de som finner anledning!

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

Kjære leser!

HØGLYTT KUNST: Motorsagmagikar 
Øyvind Vatle frå Osterøy laga kunstverk i 
tråd med kveldens tema, til stor begeistring 
for deltakarane. (Foto: Edvin Bratli)

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 

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 
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Selgerne lider av rusavhengighet, men 
det er lett å merke at de er håndplukket 
til jobben som gateselgere: De er alle 
stillfarende, vennlige og høflige, trenger 
seg ikke på, vil ikke være til sjenanse for 
noen, og ønsker deg gjerne «en fin dag». 

Første skritt mot et bedre liv
Å selge Megafon er for dem en verdig 
måte å tjene penger på. Bladet koster 
100 kroner, og halve beløpet går til 
selgeren. For mange har kriminalitet, 
tigging og prostitusjon vært eneste 
alternativ. De håper og satser på at 
Megafon-salg skal være et tidlig og 
avgjørende skritt mot et bedre liv.

Men da må de få solgt nok blader! Flere 
av dem jeg har snakket med forteller at 
salget som oftest går tregt. Folk går 
som regel forbi uten å verdige de tapre 
selgerne så mye som et blikk. Jobben er 

hard når du står der i kulde og vind i 
timevis uten å få solgt et eneste blad. 

Å bli fullstendig ignorert av andre kan 
være en svær påkjenning for hvem som 
helst, men mange av Megafon-selgerne 
synes å tåle denne påkjenningen, i alle 
fall for en tid. 

Innhold av høy kvalitet
Det krever motivasjon og styrke å stå 
der like høflige og vennlige på slutten av 
en lang økt med dårlig salg. Til slutt gir 
noen av dem opp. De orker ikke i leng-
den å bli avvist av vanlige mennesker, og 
slik bli holdt utenfor et fellesskap som 
de forsøker å bli en del av. 

At folk er så lite villige til å kjøpe 
bladet, men bare går rett forbi, kan 
neppe skyldes bladets kvalitet. I hver 
utgave finner du mange gode og 
interes sante artikler. I siste utgave er 
det blant annet en reportasje med 
mange fine bilder fra Aurlandsdalen, 
en artikkel der Egil Eldøen forteller om 
sin barndom i Nøstegaten, og en artik-
kel om overvekt og fedmeoperasjon.  

Gå ikke forbi! Om du ikke har kontan-
ter i øyeblikket, så gi selgeren likevel et 
lite smil eller til og med et vennlig og 
anerkjennende ord. Har du kjøpt 
bladet allerede, kan du anbefale det for 
dine venner og bekjente.

På baksiden av Megafon nr. 1/2017 står 
det: «Når du kjøper Megafon, gir du et 
menneske en verdig jobb. Du kjøper 
ikke bare bladet: Du bidrar til at et 
menneske kan velge noe annet enn 
kriminalitet, tigging og prostitusjon». 
Ingen av oss har råd til å gå forbi. 

Gå ikke forbi!
De fleste har vel lagt merke til de som selger gatemagasinet Megafon.  
De står på flere fast avtalte steder sentralt i bykjernen, ved kjøpe
sentrene i alle bydeler og ved inngangen til Haukeland Sjukehus. 

Ytring

TEKST: NILS MAGNUS ULVIK
Megafon 

• Megafon er et gatemagasin som selges av 
vanskeligstilte mennesker. 

• Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger 
det videre for kr. 100,-. Mellomlegget 
beholder selgeren som lønn.

• Megafon ønsker på denne måten å gi 
medmennesker en mulighet til å skaffe seg 
en inntekt på en verdig måte. En måte som 
bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de 
kan føle seg som en del av noe større. 

• Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette 
arbeidet.

• Alle sosialt vanskeligstilte mennesker kan bli 
selgere av Megafon. Dersom du ønsker å bli 
selger, kan du ta en tur innom Megafons 
lokaler i Sverresgate 3.

• Megafon har også lokaler i Ålesund (Keiser 
Wilhelmsgarte 48), Stord (Nattrutekaien 12) 
og Odda (Røldalsvegen 60).

• Mer informasjon: www.megafon.no

Fakta

SMAKFULL NY UTGAVE: Årets første 
Megafon frister med hele fire nye spalter 
og artikkelserier.

VELFORTJENT AVBREKK: Sukkerspinn 
er en bra belønning når salget av Megafons 
Julebok 2016 går bra. (Foto: Thomas 
Anthun Nielsen)

Ingen av oss har råd  
til å gå forbi
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Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

Litleåsvg. 49, 5132 Nyborg. 
Inng. C, 3. etg. (Bergen Kontorhotell)

Tlf.: 55 18 86 00 
advokat.sigrun.pedersen@hotmail.com 

Eidsvågveien 150  •  5105 Eidsvåg i Åsane  
  Tlf: 55 29 26 32  •    post@rolfsmatbu.no

w w w . r o l f s m a t b u . n o

VI LAGER MAT TIL: 
• Kon�rmasjon
• Dåp
• Runde dager 
• Kurs 
• Minnestunder

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 26 ÅRS ERFARING

www.janus.no

KULTURSENTER 

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

Tlf. 55 25 10 20Tlf. 55 25 10 20

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

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.

En annonse i menighetsbladene  
når alle hus stander i Arna,  

Osterøy, Åsane, Salhus,  
Eidsvåg, Lønborg og Biskopshavn.  

 For annonsering  
- kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

995 50 787

Cantus Sororum, sammen med barn fra Åsane kirke, skal 
ha en stor konsert i mars, der de skal fremføre korperler 
for små og store, samt Magnificat. Det siste er et nåtids-
verk for like stemmig kor, skrevet av den norske kompo-
nisten Kim Andre Arnesen. Han skriver musikk med et 
universelt preg, samtidig som det er melodisk vakkert,  
og med veldig appell til folk flest. 

Medvirkende: Barn fra Åsane kirke, Cantus Sororum, 
Åsane kirkes damekor, Ingrid Mostad Bråten (sopran), 
Kato Flem (klaver), Gerd Inger Yddal (orgel). Dirigent: 
Marit Røshol. 

Åsane kirke, søndag 26. mars (Maria budskaps dag)  
kl. 18.00. Bill. 150 kr. Forsalg hos kor medlemmer til noe 
redusert pris.

Stor korkonsert i Åsane

Cantus Sororum.
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Menighetens flotte 
ungdomsledere

Det er på tide å rette en stor takk til alle dere ungdoms ledere 
som så trofast stiller opp, gang etter gang. 

AV MARGRETE STORDAL
 
Vi kan nevne Lys Våken 26.-27. november, der vi denne gangen 
fikk 54 prosent oppslutning i år av alle døpte 11-åringer. Dette 
var gode tall for oss! Men viktigere enn tall var det å se gleden 
og iveren de viste helt ut i de lange nattetimer. 

Klokken 12 hadde vi nyttårsraketter av mentos og brus. Det var 
god stemning, og når de spør om å få legge seg klokken ett om 
natta, synes vi at lederne har gjort en god jobb. 

Det var ellers med spenning vi tok imot barn og voksne til årets 
juletrefest 8. januar. Vi hadde sendt ut brev til alle som var 5-7 år, 
og var spent på hvor mange som ville ta turen. Det kom 36 barn 
og mange foreldre og besteforeldre. Til sammen var vi 80 stykker. 

Vi fikk blant annet lytte til et spesialskrevet drama om en gjeter-
gutt som mistet tonene i fløyten sin én for én etter at han nektet 
å hjelpe folk han traff på sin vei, og Lars Kolstad, som dro barna 
med i trommesirkel. En spesiell takk til Johnny Leikvoll for hans 
gode humør og Jon Stubberud, som hadde skrevet stykket om 
gjetergutten. 

JULEAVSLUTNING FOR UNGDOMSLEDERNE: Lederforum 
består av rundt tretti ungdommer fra 16-25 år som møtes 
månedlig for å planlegge arrangementer og høre om Jesus. 

Minutter har blitt til timer, timer til dager, dager til uker, 
uker til måneder. «Det går så fort», sier ofte min mor. Sånn 
oppleves det gjerne når vi ser tilbake på det som har vært. 
Det går fort, men det er vanskelig å bremse. Vi kan ha 
kontroll på mye, men tiden er vanskelig å temme.

Jeg tenker det ofte selv: «Jeg skulle hatt mer tid». Jeg skulle 
hatt tid til å lese flere bøker, reise til flere steder, besøke flere 
venner. Det er så mange aktiviteter jeg aldri får prøvd, så mye 
spennende jeg aldri får lært. Også i kirken merker vi at 
ressursene er begrenset. Ansatte og frivillige har et begrenset 
antall kvelder, helger og timer til disposisjon. Vi tvinges til å 
prioritere. Både i menigheten, og i våre hverdagsliv.  

En kollega tipset meg om den jødiske rabbien og filosofen 
Abraham J. Heschel sine tanker om tiden.1 Tiden blir ikke 
borte, sier han. Den er ikke en vare som brukes opp. Vi kan 
oppleve tid som en begrenset ressurs, et problem for alt vi 
har lyst å rekke over. Men sånn er det ikke, sier Heschel. 
Tiden, den bare er. Tiden har vært der helt fra skapelsen.  
Da rommet ble til oppsto tiden. Og siden har vi levd i det 
rommet. Vi lever, vokser, blir gamle og dør i tiden. Og når vi 
går ut av tiden, er den der fortsatt. Tiden er det nærmeste vi 
kommer evighet.

Og så var det 2017 da. Et nytt og ukjent år. Kanskje Heschel 
kan hjelpe oss til å si at det ikke er så farlig å stoppe opp. Det 
er ikke farlig å ikke være travel hele tiden. Det er ikke så 

farlig med alt som ikke blir gjort. Tiden forsvinner ikke.  
Vi får hverken mer eller mindre tid i det nye året.  

Også kirken er strukturert av tiden. Vi har et kirkeår, med 
forskjellige farger, tema, og tekster. Første nyttårsdag kalles 
«Jesu navnedag». Navn betyr noe. De skaper identitet, 
verdighet, og er gjerne det første som tas fra mennesker i 
fangenskap. Vi ser det på bilder fra krigen. De stripete 
draktene. Skitne støvete mennesker, redusert til en endeløs 
rekke av tall. Å miste sitt navn er å miste seg selv. Og i dag 
minnes vi at han fikk navnet «Jesus», som på hebraisk betyr 
«Herren frelser». 

Fremdeles er det et navn som vekker ulike reaksjoner. En 
provokasjon for noen. Et håp for andre. Noen ganger kjenner 
jeg at navnet utfordrer. Det er liksom litt lettere med «Gud». 
Det er mer vagt, udefinert, og passer med utsagn som ikke 
støter noen. «Det fins mer mellom him mel og jord», sier noen. 
Og mange kan vel tenke at noe kan finnes som er større enn 
oss. Men Jesus? Jesus er et navn. På et menneske. Med et 
ansikt. En mann, med skjegg, langt hår og kroppslukt, sinne, 
tårer, muskler, følelser, kjøtt og blod. Jesus er definert. 
Konkret. Og så er han det ikke likevel. 

For meg er Jesus et orienteringspunkt. Når jeg bruker Jesu-
navn i salmer, bønner og i liturgien, får jeg tre inn i et felles-
skap som går gjennom tiden. En tradisjon som har båret, og 
som fortsatt bærer mennesker gjennom livet, og gjennom 
døden. Tiden vil fortsatt være der i 2017. Og Jesu navn vil være 
der. Det synes jeg er godt å starte med.

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd som var  
og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

1 Takk til sokneprest på Røros, Harald Hauge, for inspirasjon  
og prekenidé

Et nytt år. Til lyden av raketter og duften av god mat 
kunne vi skifte kalender enda en gang. Året er nå 
2017. Totusenogsøtten år etter Jesu fødsel. 

AV JOHNNY LEIKVOLL

Preken på nyttårsdag 
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Selv om han hadde tenkt å stå lenger, 
ble det slik at det nå passet å legge om 
kursen. Som det heter i en kjent 
Wenche Myhre-sang: «Når man blir 
66, da gjør man som man vil». 

Trond blir 66 år nå i februar, og den 30. 
mars har han vært prest i Eidsvåg kirke i 
14 år. Han startet og slutter den 1. april, 
og det er ingen aprilspøk, sier han 
smilende. 
– Jeg har satt stor pris på alle folkene, 
mennesker i alle aldre, gamle og unge, 
mennesker som gir av seg selv, sier han.

Utfordringer i kø
I løpet av et år er det svært mange 
mennesker som er innom kirken; dåp, 
konfirmasjon, bryllup og begravelse, 
bare i disse sammenhengene blir det 
mange ulike mennesker. Så er det alt 
som skjer, fra babysang til ulike kor og 
TGI, speiderne og korsang, mange 
ulike mennesker i ulike stadier i livet. 
– Det er givende. 

Han smiler ved minnet om weekender 
med konfirmantene, og praten rundt 
kaffekoppene under 10-kaffen og 
hygge treff.

– På den andre siden er det også slik at 
det er flere og flere å spille på lag med. 
Mange blir slitne fordi oppgavene 
vokser. Utfordringene står i kø nå da 
kirken skal styre seg selv og bli sin egen 
herre og tjener. Vi må bli mer bevisste 
på å løfte i flokk, kanskje? sier han.

Gleden ved å bidra
– Vi kan ikke skylde på staten når vi 
ikke får de midlene vi trenger for å løse 
en oppgave, vi må få inn midlene selv. 
Ressursene, både menneskene og 
økonomien, er avhengig av fellesskapet. 
Vårt fellesskap i kirken. Alle vi som 
hører til i Eidsvåg kirke. Det tenkte vi 
ikke så mye på før, kanskje, men nå er 
det faktisk slik at vi er helt avhengig av 
hver enkelt. Som aktør, som giver, som 
deltaker. Dette blir utfordrende, men 
også veldig spennende.

Lønnsutbetalinger tar den største del 
av midlene menigheten får fra staten. 
Innholdet, aktivitetene i kirken, må 
menigheten finansiere selv. 
– Vi trenger at hver av oss leter frem 
gleden ved å bidra, ved å bety noe, i 
fellesskapet. Nå er virkelig alle nødven-
dige; ingen er overflødig. Det er en 
fantastisk tanke! Å formidle dette blir 
viktigere enn før, samtidig at det er 
godt å tenke på at kirken; Eidsvåg 
kirke; trenger oss, deg og meg.

Rom for alle
«Det særpreget du fikk av Gud skal 
ikke utviskes, men utvikles» er et sitat 
som betydd mye for Trond. 
– Kjenn på det, det gir rom til alle, hver 
enkelt av oss! Tenk om vi hadde følt og 
trodd på at dette var sant! Vi skal ikke 
endres, vi skal utvikles! Ryktet om 
Jesus må holdes levende, da vil vi 
skjønne at det er sant. 

Faktisk synes han at dette er noe av det 
viktigste og samtidig vanskeligste i dag; 
å holde ryktet om Jesus levende. 
– Kristen-humanismen skiller seg 
historisk fra andre -ismer ved at det 
kristne menneskeverdet gir håp, det er 
en håpsbærer, sier Trond. 
– Og mennesker med lyte blir ikke 
lenger gjemt bort, men blir hegnet om. 

Han forteller om Inga Marte Thorkild-
sen, som ba en bønn (i prosjektet Bønn 
for Oslo) uten å se på seg selv som 
kristen (se egen boks).
– Inga Marte Thorkildsen sa at «jeg har 
tatt det helt på alvor jeg, denne bønnen 

Et delmål i livet
Trond skal ha sin siste gudstjeneste i Eidsvåg kirke søndag 19. mars,  
noe han selv omtaler som å nå «et delmål i livet».

TEKST: ANNE TAFJORD-KIRKEBØ

BLIR PENSJONIST: – Jeg har satt stor pris på alle folkene, mennesker i alle aldre, gamle og 
unge, mennesker som gir av seg selv, sier sokneprest Trond Wathne, som nå går av for 
aldersgrensen. (Foto: Dag Sunnanå)
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er til Gud og alt». Du skal ikke ha 
løsningen før du begynner å be. Oftest 
kommer løsningen i prosessen. Man 
kan veldig godt be selv om en ikke 
oppfatter seg selv som troende. Det 
gjør godt å be, og bønnen gir ofte 
løsningen på det du ber om.

Prest på lading
Trond startet sin prestegjerning med 
seks år på Frøya i Trøndelag. 
– Der var det mye sann og sunn tro på 
Jesus innenfor vanlige vegger, sier han, 
og legger til at han ble veldig glad i 
kystfolket. 
Så dro han og familien til Haugesund i 
4,5 år, der han var prostiprest i Nord-

Rogaland. Deretter gikk turen til Skjold 
i Rogaland, og så til Eidsvåg de siste 14 
årene. Når jeg spør hva som har vært 
mest givende, svarer han at det er 
møtet med mennesker i glede og i sorg. 
Å få dele det Gud har gitt oss enten det 
er i den høyeste glede eller i den 
svarteste sorg. 

– Det som har vært mest slitsomt, mest 
energitappende, er at du føler du hele 
tiden skal være på tilbud-siden. Du skal 
gi av deg selv. Det er vanskelig å skru 
av presten og sette på privatpersonen. 
Jeg måtte lære meg det, lære meg å 
sette meg på lading, sier Trond. 

– Det er det samme for lærere, sikkert 
også i mange andre yrker. Du har med 
deg sognebarna eller elevene i din 
hverdag og din helg. Arbeidstiden for 
prester er heldigvis blitt mer struktu rert, 
så nå slipper jeg å ha telefonen på 
nattbordet for oppringing om natten. Nå 
er det vakt hver 6. uke. Det er veldig bra. 

Uendelig takknemlig
Fremdeles er det nok slik at en blir 
spurt om ikke presten kommer snart, 
når folk er syke, har et problem eller 
noe en ønsker å snakke med presten 
om. 

– Jeg skulle inderlig ønske at den som 
ønsker å snakke med presten, tar 
kontakt. Vi kommer mer enn gjerne på 
besøk. Det er vondt å tenke på at noen 
har ventet forgjeves på presten, på 

Trond. Jeg vil gjerne få legge til at jeg 
er uendelig takknemlig for alle som ber 
og har bedt for menigheten. For guds-
tjenesten, for våre frivillige og for våre 
ansatte. Og for meg.

Mitt siste spørsmål er hva han ønsker 
seg for Eidsvåg menighet i årene som 
kommer? Trond tenker seg litt om før 
han sier at han ønsker og håper at folk 
som bor i Eidsvåg alltid vil ha et sted å 
møte hverandre som mennesker, 
mennesker som er elskverdige. Og at 
de vet at i kirken, der er du alltid 
velkommen. Velkommen er du i kirken 
hver søndag, men om du vil møte 
Trond siste gang han er sogneprest i 
vår kirke her i Eidsvåg, må du møte 
opp 19. mars.

Trond Wathne

• Født 23. februar 1951 i Stavanger.
• Gift med Helga Hougsnæs Wathne.
• Barn: Eyvind (29), Ingebjørg (32), 

Johan (34) og Magne (36).
• Ordinert som prest i 1981.
• Hadde sin første tjeneste som 

sokneprest i Frøya (Sør-Trøndelag). 
Var der i seks år.

• Deretter virket han noen år som 
vikarprest i nordre del av Stavanger 
bispedømme.

• Sokneprest i Skjold menighet 
(Rogaland) fra 1991. 

• Kom til Eidsvåg menighet som 
sokneprest i april 2003.

Fakta

BARNAS MENIGHET: – Vi lever i en tid da kirken på alvor prøver å være sammen med 
foreldrene i ansvaret med å oppdra barna, sier Trond Wathne, som gjerne har satt seg på 
gulvet og spilt på tromme sammen med barna i Eidsvåg menighet. (Arkivfoto: Magne Fonn 
Hafskor)

ISBADER: – Å dyppe seg i det kalde vannet 
går greit. Det er først når du tar noen 
svømmetak at du kjenner hvor bitende kaldt 
det er, sier Trond Wathne, som i flere år har 
badet i Eidsvågbukten hver eneste lørdag 
gjennom hele vinterhalvåret. (Foto: Privat)

Inga Marte Thorkildsens bønn
Kjære Gud. Gi meg modige menig heter 
og modige voksne som er mer lojale 
mot barna enn mot andre voksne. Som 
tør å snakke åpent og som ikke bevarer 
tabuer som påfører barn skyld og skam.

Kjære Gud. Gi voksne klokskap og 
innsikt, gjør dem i stand til å lytte og se. 
Til å spørre hvorfor med varme blikk og 
åpent sinn. Gi oss voksne som aldri sier 
at noen barn er vanskelige eller håp-
løse, men som viser respekt for barns 
integritet.

Kjære Gud, gi oss kraft og engasjement 
til å utgjøre en forskjell. Til å bry oss 
hver dag. Ingen kan gjøre alt men alle 
kan gjøre litt. Og inni hver enkelt av oss 
finnes litt av deg Gud. Av din skaper-
kraft. Så la oss bruke den til å skape en 
bedre by for barna. Og slik forandre 
verden, et barn av gangen. Amen.
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RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

INFORMASJON

15.11. Olav Solheimsnes, f  1928
16.11. Gunvor Marit Morland Knudsen, f  1919
23.11. Vilde Merete Nilsen, f  2006
16.12. Øystein Hermansen, f  1971
19.12. Sigmund Gjersvik, f  1928
08.01.  Sigvor Viskjer Bleie, f  1943
12.01.  Else Husebø, f  1950
12.01.  Per Lassen, f  1937

20.11. Aksel Klepsvik 
 Filip Nikolas Kniesjski 
 Leon Mathisen Konglevoll 
 Eirik Olof Olson Taule 
 Live Holvik Theivendran
04.12 Ida Larsen Vik, Åsane kirke
11.12. Eline Westlye Fedje, Storetveit kirke
18.12. Jørgen Kleppe Karlsen 
 Aurora Molvik Riise, Åsane kirke 
 Torkel Mubanga Vardøy-Mutale
15.01. Adelen Skjeldal Kristoffersen 
 Max Steindal
22.01. Lucas Ivarsflaten Skudal
29.01.  Aline Johnsen Espeland 

VELKOMMEN  
TIL EIDSVÅG KIRKE

12. februar, Såmannssøndag
Luk 8, 4-15
Åsane kirke kl. 11.00. Felleskirkelig 
(økumenisk) gudstjeneste. Vi deltar som 
menighet. Deltagelse også fra bedehus-
forsamlinger og frikirker i Åsane. Øystein 
Skauge, Jon Zimmermann, Trude Stendal, 
Trond Wathne. Nattverd, takkoffer, Sang 
av «Kormix». Kirkekaffe. 
Eidsvåg kirke kl. 18.00. Kvelds guds-
tjeneste. J. Leikvoll. Ungdom deltar. 

19. februar, Kristi forklarelsesdag
«Jesus metter 5000»
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste for 
store og små. Utdeling av 4-årsbok. 
«Musikkverkstedet». Forteller Kristine 
Vreim, T. Wathne, M. Stordal. Takkoffer, 
kirkesaft. 

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. 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 guds-
tjenesten. «Hvor er vi/hvor går vi videre»?

19. mars, 3.s i fastetiden
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste 
ved T. Wathne, Ø. Skauge og J. Leikvoll. 
Avskjed for sp. Trond Wathne. Gla´sang, 
Benedictinerne. Takkoffer, nattverd, 
kirkekaffe. 

22. mars kl. 19.00 
«Sinnsrogudstjeneste» i Eidsvåg kirke  
(se egen sak gudstjenester i fastetiden  
på side 12)

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. 

2. april, 4.s i fastetiden
Joh 11,45-53. Et menneske dør for folket
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste, 
vikar, dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 

9. april, palmesøndag
Joh 12,12-24. Inntoget og grekerne
Eidsvåg kirke kl. 11.00. Gudstjeneste.  
J. Leikvoll, dåp, nattverd, takkoffer, 
kirkekaffe. Skauge. 

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. For tiden har vi  
ikke mannskap til dette. Vennligst kontakt med trosopplæringsansvarlig: Margrete Stordal, 
ms488@.kirken.no, tlf 99276122  

Ny sokneprest  

Like før menighetsbladet går i trykken, er det 
klart at Børge Ryland blir ny sokneprest i 
Eidsvåg. Vi ønsker Børge Ryland 
velkommen som ny sokneprest i Eidsvåg 
Menighet ved innsettelsegudstjeneste den 
21. mai. Vi kommer tilbake med en nærmere 
presentasjon av Børge i det kommende 
Menighetsbladet. Vi håper så mange som 
mulig vil sette av datoen 21. mai og gi Børge 
en god velkomst.

Med vennlig hilsen
Henning Andreassen,
leder av Eidsvåg menighetsråd.


