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Bygg en lignelse 
Side 12-13

Ser fram til «tidenes  

konfirmantkull». Side 4
Arven etter Luther
Side 9

– Viktige spørsmål er hvordan vi kan være en kirke for folket, en 
kirke som er nær, sier Børge Ryland, oppvokst i Morvik, og med 
erfaring fra flere prestegjeld. Side 18-19.

Møt vår nye sokneprest!
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hvem - hva - hvor?

AV PROST ØYSTEIN SKAUGE 

Og slik det har vore ved kvar anledning, både då kyrkja vart vigsla og når prestar 

eller andre medarbeidarar har teke fatt på ei oppgåve, så har ei ny framtid opna 

seg. Noko nytt kjem inn. Noko anna enn det ein kjende i fortida. Kanskje var 

fortida glansfull og glad? Eller kvistfull og stri?

Uansett kan vi gjere lite med det som no er fortid. Heilt annleis med framtida. 

Den er urørt. Kva framtida vil føre med seg, veit difor ingen. Men på den første 

dagen av framtida, her vi er nett no, så er alt fylt med håp. Dette vedunderlege, 

lyse ordet. Håp. 

Håpet er ei perle av ei gåve. Ei gåve frå Gud sjølv. Ei gåve som kan løfte og bere. 

Ei gåve med kraft til dagar når mismotet bankar på kontordøra eller på hjarte  

døra. Men også ei gåve som kan verke som dynamoen som driv arbeidsdagar og 

kviledagar inn i eit spor av tru og drivande optimisme. Håpet er skaparens løft til 

innsats når kyrkja ropar etter dei to klassiske orda for alt som kallast teneste:  

Be og arbeid!

Det handlar om nettopp dette på denne søndagen. Om bøn. Om å be, og ikkje 

miste motet.

Om å gripe den veldige gåva Gud rettar ut. Han lova det gjennom profeten 

Jeremia til eit Israel som levde i fortviling, lengt og depresjon der heile folket var 

ført i eksil til Babylonia. Til dette folket lovar Gud: «For jeg vet hvilke tanker jeg 

har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere 

fremtid og håp» (Jer.29.11).

Kjære Børge. Kjære Eidsvåg menighet. Lytt til løftet. Løft blikket.  

Sjå framover i lag. 

Børge - du går inn i ei ny teneste som sokneprest i Eidsvåg. Det er di ukjende 

framtid. Det er gåva frå Gud. Fylt av håp! Eidsvåg menighet har fått ein ny 

medarbeidar. Ei ny framtid reiser seg. Børge er Guds gåve til dykk. Fylt av håp!

(Utdrag frå Øystein Skauges tale ved innsetjinga av Børge Ryland som ny 

sokneprest i Eidsvåg)

Framtid og håp
Eidsvåg menighet helsar no enno ein ny prest 

velkomen i denne kyrkja som eg personleg er så glad i. For eg var ein 
av dei to første prestane her den gongen kyrkja var ny. For 35 år 
sidan. Gjennom desse åra har mange prestar kome og reist.
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Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS 

AKTIVITETER I EIDSVÅG 
MENIGHET, FRA A TIL Å:
Babysang
Følg med på oppslag i kirken. Onsdager. 
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. 

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

Fredagstilbudet for 
ungdom 
• «Klubben»- 7.klasse: 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. Kontakt: Martin 
Velsvik, 45252489.

• TGIF (Thank God it’s Friday): Samling 
for ungdom i prostiet fra 15-20 år. 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.

Hymne
Himlen blåner for vårt øye
jorden grønnes for vår fot.
Bekken risler for vår tørste,
korn og blomst og tre slår rot.
Fuglen spiler sine vinger,
barnet pludrer med sin mor.
Lovet være Han som skapte
drømme og det første ord

Vinden har sin sti å vandre,
bølgen har sin vei å gå.
Vår og sommer, høst og vinter
skifter i det minste strå.
Gledens tid og sorgens time
har sin bolig i hvert sinn.
Lovet være Han som åpnet 
første le og siste grind.

Lyset stiger, lyset faller
over alle dunkle fjell,
morgensol og aftenstjerner
viser dag og varsler kveld.
Hjertet har sin lengsels høyde,
hånden har sin gjernings fred.
Lovet være Han som er og ånder
over tid og sted.

Einar Skjæråsen

Henriette tar roret

Personalskifte og oppussing har vært i fokus for Eidsvåg menighet denne 
våren. Børge Ryland har overtatt som sokneprest etter Trond Wathne, og som 
ny administrasjonsleder er Henriette Ørbeck Warpe på plass etter Jon Funder 
Nævdal.

Endringene i staben har skjedd samtidig 
som det har vært oppussingsarbeid i kirken, 
hvor også kontorplassene er fordelt på nytt.

– Vi kan gjerne snakke om en ny giv, uten at 
det er snakk om, sier Warpe, som har en 
solid bakgrunn for å kunne ta på seg 
lederansvaret i Eidsvåg, med utdannelse 
innen sykepleie, kommunikasjon og 
organisasjon - og ledelse.

Til Eidsvåg kom hun fra en tilsvarende 
stilling i Fridalen menighet. Warpe er nå 
spesielt opptatt av å utvikle et tett samar-
beid innad i staben i Eidsvåg menighet, som 
har høy kompetanse på ulike felt.
– Slik jeg ser det, er de ansatte ledere på 
hvert sitt område, og jeg som 

administrasjonsleder har på mange måter 
en koordinerende rolle når det gjelder den 
daglige driften. Sammen blir vi gode; og jeg 
vil legge til rette for at alle skal få skinne.

Hun gir også honnør menighetsrådet, ledet 
av en dedikert Henning Andreassen.
– Rådet styrer Eidsvåg menighet med stø 
hånd, og sammen vil vi arbeide til beste for 
alle i menigheten.

AV DAG SUNNANÅ

NY ADMINISTRA
SJONSLEDER: – Jeg 
ønsker å legge til rette 
for gode prosesser, hvor 
den enkelte i staben skal 
oppleve å få kunne få 
realisere sitt potensiale, 
sier Henriette Ørbeck 
Warpe. (Foto: Privat)
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Lysvåken er et arrangement hvor 11-åringer får overnatte i kirken, 
og det kommende konfirmasjonskullet var «tidenes» kull det året 
de var med.

– Dette kullet er helt spesielt for oss som jobber med konfirmanter 
og er frivillige i Eidsvåg. Flere av dem ble med som ledere året 
etter. Mye tyder på at de også kan bli «tidenes konfirmanter», 
ettersom de allerede har gjort et meget godt inntrykk, sier Stordal, 
som ser med glede fram til å bli enda bedre kjent med dem som 
14-åringer.

Et «kick off»/informasjonsmøte for det kommende kullet ble 
avholdt 25. april. Dette var et åpent møte for alle som lurte på å 
være konfirmant i Eidsvåg kirke. På forhånd var det sendt ut en 
brosjyre i posten med detaljerte opplysninger om de ulike 
tilbudene de unge kunne velge blant.

Stordal erkjenner at mange i dag ønsker å velge en annen type 
konfirmasjon, og da gjerne humanistisk. Men fortsatt velger de 
aller fleste i den aktuelle aldersgruppen kirkelig konfirmasjon. Her 
peker hun spesielt på viktigheten av å komme tidlig ut med 
informasjon om hva kirkelig konfirmasjon innebærer og hva den 
kan tilby. Det skal være både interessant og kjekt på samme tid! 

– På møtet kom det gledelig nok en rekke positive reaksjoner fra de 
unge da de fikk høre om opplegget. Mange syntes det hørtes både 
kjekt og interessant ut, forteller Stordal. 

I Eidsvåg kan de unge velge blant tre grupper for konfirmasjons
tida; enten friluftsliv, kaféprat eller KRIK, som er idrettsaktiviteter 
i kristen regi. 

– Vi ble ekstra godt kjent med mange av dem da de var 11 år, og var med på 
Lysvåken, sier Margrete Stordal, trosopplæringsleder i Eidsvåg menighet.

TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

– Et helt spesielt konfirmasjonskull

GLEDER SEG TIL NYTT KONFIRMASJONSKULL: 
Sammen med kapel lan Johnny Leikvoll har trosopp lærings
leder Margrete Stordal vært med på å utarbeide en egen 
informasjonsbrosjyre for konfirmantene i Eidsvåg.

1,3 millioner gikk til nattverd 

Stadig flere går til nattverd i Den norske kirke. – Jeg tror det 
kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at alle 
får ta imot, sier biskop Ivar Braut.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 1.317.472 personer gikk 
til nattverd i Den norske kirke i 2016. Antallet har steget jevnt siden 
2011, da det var 1.208.500 som gikk til nattverd. Men hvorfor står 
nattverden så sterkt blant norske kirkegjengere?

– Jeg tror rett og slett mange oppdager velsignelsen i å motta 
sakramentet: At usynlig nåde blir gitt ved synlige midler. Videre tror 
jeg det kjennes som en styrke å gå fram sammen med andre og at 
alle får ta imot, sier Ivar Braut, som ble vigslet til biskop i Stavanger 
bispedømme i mars.

Tallene fra SSB viser at det i snitt går 40 personer til nattverd når 
gudstjenesten feirer nattverd.

– Hva betyr nattverden for deg?
– At brød og vin sammen med Guds løfte gir del i den usynlige 
nåden i sakramentet. Og så er er nattverdliturgien noe av det 
dypeste og vakreste i liturgien, sier biskop Braut.

FLERE MOTTAR SAKRAMENTET: 1.317.472 personer gikk til 
nattverd i Den norske kirke i 2016. (Foto: Kirken.no)
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28. juni - 2. juli går NMS sin sommerfest og generalforsam-
ling av stabelen i Stavanger Forum. Form og innhold er 
variert – men intensjonen den samme: Å dele det kristne 
fellesskapet med folk i alle aldre og fra ulike deler av Guds 
verdensvide kirke. 

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

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

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

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

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

Ole Paus

Helene Bøksle

Heine Totland  
og Gisle Børge Styve

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

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

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

Per Arne Dahl Tomm Kristiansen Rita Elmounayer

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

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

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

På forhånd takk til de som finner anledning!

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

Kjære leser!

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

TEKST OG FOTO: AUDUN STØLÅS

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

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

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

På bedehuset ble det også holdt internasjonalt alfakurs,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Var reformasjonen ein føresetnad  
for demokrati og velferd?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AV EDVIN BRATLI

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

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

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

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

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

TEKST: HELEN TOPPE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nepal 

• Innbyggjartal: 31,5 millionar (2015)

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

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

Fakta

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

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

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

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

Bygger barnetro med Biblo-klosser 

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

AV KAROLINE ROSSGÅRD SALHUS

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

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

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

Mer informasjon: biblo.no

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

Bibelhistorie som byggesett 

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

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

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

Fakta

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

Pilotprosjekt lyktes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AV NILS MAGNUS ULVIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I ÅSANE KIRKE

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

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

‣ Babysang for de minste hver mandag og 
torsdag kl 12.00  

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

‣ Fellesaktiviteter for hele familien 

STJERNEN ÅPEN  
BARNEHAGE 

for barn fra 0 til 6 år sammen med voksen 

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

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

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

Haustens temagudstenester 
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Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

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

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

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

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

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

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 26 ÅRS ERFARING

www.janus.no

KULTURSENTER 

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

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

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

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

Salhus, Eidsvåg, Lønborg og Biskopshavn.  

 For annonsering  
- kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på 

995 50 787

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

Mail: astri@vaardal.no
Nettside: http://www.vaardal.noTlf: 55 53 14 94

ASTRI VÅRDAL

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

     

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 

Fagerdalen 4, 5039 Bergen, Tlf 55 33 36 00
www.adja.no e-post: post@adja.no
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Høringen kom i stand på bakgrunn av et representantforslag 
fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag 
Fylkesnes om en sannhetskommisjon for fornorsknings poli-
tikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. 

Leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anne Eira og rådets 
generalsekretær Risten Turi Aleksandersen forklarte at Den 
norske kirke støtter forslaget om å nedsette en sannhets-
kommisjon om fornorskningspolitikken. De slo samtidig fast 
at en slik kommisjonen også må undersøke kirkens rolle i 
fornorskningspolitikken.

Samisk kirkeråd vedtok på et møte i desember 2016 å starte 
en prosess fram mot en sannhets- og forsoningskommisjon. 
Da understreket rådet også et ønske om samarbeid med 
Sametinget om å etablere en sannhets- og forsonings-
kommisjon etter internasjonal modell. Samisk kirkeråd 
ønsker dessuten et samarbeid om dette mellom kirkene i 
Norge, Sverige, Finland og Russland. 

«En sannhetskommisjon handler ikke bare handler om samer og kvener, men om 
Norges felles erkjente historie», sa representantene fra Samisk kirkeråd under 
Kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring på Stortinget 15. mai.

Samisk kirkeråd ønsker sannhetskommisjon

STØTTES AV DEN NORSKE KIRKE: Generalsekretær Risten Turi 
Aleksandersen (til venstre) og leder Sara Ellen Anne Eira i Samisk kirke
råd under høringen i Stortingets Kontroll og konstitusjonskomite 15. mai. 
(Foto: Skjermkopi fra stortinget.no)

Noen å snakke med?

Trenger du noen å snakke med? Du er velkommen inn i Nettkirken.
no, uansett hvor du er. Nettprestene svarer deg på både chat og 
epost.

Du kan skrive 1:1 med en av nettprestene. Du finner dem på chat og 
epost. De har taushetsplikt, og du kan dele, spørre, undre, klage, gråte 
eller le, ja komme med det du er opptatt av. Du kan skrive om personlige 
ting, tanker om tvil og tro eller bare dele et behov for å bli sett av et annet 
menneske.

Vil du noen skal be for deg, eller for noen du er glad i? I Nettkirken kan du 
skrive bønner som bare leses av nettpresten, eller dele dem på nettsiden 
så flere kan delta i bønnen. Du kan også og abonnere på korte betrakt
ninger over bibelord og aktuelle temaer, og andakter til hver søndags 
prekentekst.

KIRKE PÅ NETT: Nettkirken driftes av Sjømannskirken  Norsk kirke 
i utlandet, og er åpen for alle  alltid.

– Vi registrerer at Regjeringen ikke har foreslått ytter
ligere tilskudd til egenkapital, og er urolige for dette.  
Vi vurderer den økonomiske risikoen det nye retts
subjektet må håndtere som vesentlig mer utfordrende 
enn Regjeringen, sier direktør i Kirkerådet, JensPetter 
Johnsen.

Fra årsskiftet ble myndighet og arbeidsoppgaver overført fra 
staten til kirken. Drøyt 1600 prester og andre kirkelige 
medarbeidere som var statsansatte, fikk fra 1. januar 2017 
kirken som arbeidsgiver. Kirkerådet og bispedømmerådene 
er ikke lenger statlige forvaltningsorganer. 

På nyåret 2017 ba Kulturdepartementet Kirkerådet om å gi 
sin vurdering av den økono-
miske situa sjonen for det nye 
rettsubjektet og av egen-
kapitalspørsmålet. Kirkerådet 
svarte at stats budsjettets 
egen  kapitaltilskudd på 100 
millioner kroner burde økes til 
400 millioner kroner. Dette er 
ikke etterkommet i Revidert 
nasjonal budsjett 2017, som 
Regjeringen la fram 11. mai.

Utfordrende økonomisk 
risiko for kirken

KIRKEN PÅ EGNE BEIN: – Det blir krevende å måtte sette 
av midler til å bygge egenkapital. Dette skjer i en tid hvor 
behovet for ressurser til å være kirke lokalt er stort, sier 
JensPetter Johnsen. (Foto: Kirken.no)
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Sansen for kvalkjøtt fikk Ryland under sin tjenestetid som 
kyrkjelydsprest i Austrheim og Fedje. I øykommunen Fedje 
kunne han stundom sikre seg delikatessen når kvalbåtene 
kom til kai. 

Og dattera Ingrid Ryland, som har vært både landslags- og 
proffspiller i utlandet, har nok bragt pappaen litt mer på 
banen, for ikke å si tribunen. Ellers er det viktig for ham å 
spille på lag med hele familien. 

En spesiell altergang
Børge Ryland trekker gjerne fram de to årene (2014 og 2015) 
som prest i Bjørgvin fengsel som en viktig erfaring, og med 
sterke opplevelser som festet seg i sinnet. Han husker 
spesielt første gudstjenesten, hvor kollega Helge Hitland 
forrettet, og han selv satt i benkeradene sammen med de 
innsatte for å lære. 

Der hadde han allerede merket at det på den tida var mange 
sunnmøringer inne til soning. Kapellet var nærmest fullsatt, 
og salmesangen lød fulltonende, ikke minst fra 
sunnmøringene.
Alle gikk til nattverd, observerte han.

– Da kom det brått for meg at her står jeg i soningskø, men 
får ta imot Jesu legeme og Jesu blod. Jeg innså klart: Det er 
jo sonet! For meg ble den altergangen en sterk opplevelse, 
forteller Ryland.
– Noen ganger ble jeg så god venn med innsatte, at jeg var 
nærmest lei meg når de ble løslatt.

En åpen kanal
Som fengselsprest var Ryland en nøytral person som de inn-
satte lettere kunne være åpne for enn for Kriminal omsorgens 
ansatte. Her møtte han også folk fra andre religioner. De kom 

Presten i soningskøen
Vår nye sokneprest skal være en «mester» i grilling av kvalkjøtt, har en datter på toppnivå  
i fotball og har vært innenfor fengselsmurene. Neida, Børge Ryland var ikke innsatt,  
men ansatt - som fengselsprest. 

TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

NY SOKNEPREST: – Jeg vil gjerne være en 
tydelig formidler av evangeliet, og la det være 
grunnlaget når jeg møter mennesker, sier Børge 
Ryland, som startet i mai sin gjerning som ny 
sokneprest i Eidsvåg.  
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gjerne for å be, og hadde respekt for at kapellet primært var 
for meditasjon og stillhet. Han minnes en episode hvor noen 
muslimske innsatte klart ga uttrykk for at et fengselskapell 
iallfall ikke var noe sted for musikk av det lødige og lettvinte 
slaget.

– Jeg møtte mennesker med svært ulike liv og dommer; de 
som var dømt for hvitsnippforbrytelser, for rus, vold og drap. 
Det har lært meg mye fra en virkelighet som jeg tidligere ikke 
hadde så tett på livet, sier Ryland.
– Når kirken, grunnet ressursmangel, må redusere antall 
institusjonsprester er det svært uheldig. De innsatte har jo 
ikke noen nabokirke å gå til. 

Som prest kan Ryland vise til en variert bakgrunn. Første 
stilling var i Fjaler. Siden har han vært kyrkjelydsprest i 
Austrheim og Fedje, så prostiprest med tjeneste i hele Nord-
hordland, og sokneprest i Seim og Lygra, dernest fengsels-
prest som nevnt. Hans siste stoppested som prelat var vikar-
prestjobb i Salhus, før han sa ja til utfordringen fra Eidsvåg.

– Det var for øvrig en fin tid og veldig kjekt å møte medar
beiderne i de forskjellige menighetene i Nordhordland, 
forteller han. 

Kjentmann i Nordhordland
Og Ryland beholder nærkontakten med nordlige del av fylket 
ved at han blir boende i familiehuset på Skarpenes i Meland. 
Det var kona sine besteforeldre som bygde huset, og fra 2005 
har dette vært deres hjem. Kjernefamilien består av mor og 
far med barna Solveig, Ingrid, Reidun og yngstemann 
Audun. Antall barnebarn er hittil to.
 
– Det kunne nok vært fordeler ved å være bosatt i soknet der 
presten gjør tjeneste, men nå er det jo ikke lenger boplikt for 
prester. Og vi er egentlig ganske rotfestet på Skarpneset, sier 
Ryland, som er kjentmann i Åsane og Eidsvåg også.

Han vokste nemlig opp i Morvik, og minnes barndommens 
hjemtrakter og egne bravader med uplettet nostalgi. Som 
prest i Åsane har han flere ganger møtt familier fra oppvekst
årene og gamle minner dukker opp. Et slikt minne er den 
gangen da en kamerat reddet ham fra å falle utfor en livs-
farlig fjellskrent. Da var unge Ryland sju-åtte år.

Kirke i en ny tid
Når han ser på utfordringene som venter i hans nye stilling, 
vil de endringer kirken har gjennomgått de seinere årene 
være med å prege bildet.
– At kirken er fristilt fra staten er én viktig utfordring; en 
annen at kirken skal leve med ulike syn på likekjønnet 
samliv, påpeker Ryland.

Tross mye mediefokus på enkeltsaker, ser han det som viktig å 
huske på at kirken har fått være viktig for folk i genera sjoner. 
Han tror at den fortsatt vil være viktig for svært mange - og 
viktigere enn man gjerne kan tro. Den har vært der nærmest 
som en selvfølgelighet, og preget liv og tradisjoner.

– Den fantastiske kontaktflaten, ikke minst de viktige 
stundene i glede og sorg, gir store muligheter for kirken. På 

den annen side er det også grunn til uro. Vi har for dårlig 
oppslutning fra yngre aldersgrupper. Mellomgenerasjonen er 
heller ikke så tallrik. Og når de gamle er borte, hvem kan da 
overta, spør han.

– Viktige spørsmål er hvordan vi kan være en kirke for folket, 
en kirke som er nær. Kirkens viktigste rolle er å formidle 
evangeliet til tro på Jesus Kristus, uttrykt gjennom ærlige liv 
hos hver den som tror, og det fellesskap kirken skal være. 
Både på hjemmebane, men også på bortebane.

Tett på mennesker
Utviklingen går mot at kirken blir mer og mer avhengig av 
medlemmene. 
– Vi er nødt til å ha fokus på økonomi, og trenger i den 
sammenheng en fungerende givertjeneste. Og når vi ser hvor 
få som er virkelig engasjert, hvordan skal vi da klare å 
opprettholde det høye aktivitetsnivået som finnes rundt om i 
menighetene? 

– Hva med prestens rolle i dagens kirke? Hva har endret seg? 
Og hvordan blir presten møtt?
– For meg er det viktig å være Børge, men på samme tid er 
det å være prest også å gå inn i en rolle. Presten får i mange 
sammenhenger nærmest fribillett, og får bringe troen i møte 
med folks liv.

Slik har det vært, og slik er det nok fortsatt. Men rollen som 
prest er nok i mindre grad enn før en slik fribillett. Da blir det 
mer fokus på hvem som er presten, og ikke minst hvordan.
Anledninger til å få bety noe av verdi får vi ikke minst i møte 
med enkeltmennesker; som i sjelesorg, i dåpssamtaler eller i 
begravelser. Her kommer vi tett inn på mennesker, og 
presten må være en person som bryr seg. 

Guds ords autoritet
Når det gjelder den mye omtalte striden i Den norske kirke 
om likekjønnet vigsel, kjenner Ryland det som en utford-
rende situasjon: Å være et inkluderende og troende fellesskap 
med ulike meninger og ulike liv.

– Her har vi å gjøre med en sårbar gruppe. Jeg kjenner på 
respekt for dem det gjelder, og vil prøve å være en med-
følende lytter, erkjenner han.
– Bak myndige ord og bud i Bibelen ser jeg en kjærlighet som 
møter oss der vi er, som lider, og som seirer mot alle odds. Jeg 
ser Jesus. Det er ikke først og fremst ord, men den levende 
Gud vi møter. For meg innebærer det i denne sammenheng at 
jeg ikke kan forestå en likekjønnet vigsel, sier Ryland. 

At Gud står over oss mennesker byr selvsagt på spenninger 
og kamp på alle livets områder. Likevel sier Jesus: «Kom til 
meg alle dere som strever og bærer tunge bører, og jeg vil gi 
dere hvile.» Invitasjonen ber oss inn til å møte ham som 
skaper tro hos oss som ikke kan tro.
– For troen er gitt oss som et under og av nåde, slik Luther 
poengterte det, og som noe utenfor oss selv. Vi må derfor 
aldri miste avhengigheten av Ham som skapte troen. For den 
er ikke menneskestyrt, men til sjuende og sist et under, som 
bare kan gis. Vi eies av denne gaven og en slik utrolig kjærlig-
hetshandling har jeg valgt å bøye meg for, avslutter Ryland. 
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RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

INFORMASJON

08.03 Anny Christine Windheim f. 1929
14.03 Hjørdis Halvorsen f. 1925 
15.04 Alvin Tysse f. 1929 
01.05 Finn Steinar Andersen f. 1931 
07.05 Hildur Karin Næss f. 1934 
11.05 Asbjørn Ole Wik f. 1943 
14.05 Arthur Ormark f. 1947 

19.03 Sander Langøy, Åsane kirke
25.03 Andreas Aarskog Laastad, Vaksdal kyrkje
26.03 Mathias Mykkeltvedt Martos, Eidsvåg kirke
02.04 Matilde Jentoft, Eidsvåg kirke
09.04 Olivia Berentsen Vikheim, Stedje kyrkje
30.04 Sara Joakimsen Eknes, Åsane gamle kirke 
  Sofia DalenSeime Gjerde, Åsane gamle kirke
21.05 Lukas Rongved Nydal, Eidsvåg kirke 
 Per Kirkeeide Ravnå, Eidsvåg kirke
28.05 Alba Martinez Toppe Gabrielsen,  
 Salhus kirke 
 Nikolas Henschien Prahm, Eidsvåg kirke 
 Abel Nilsen Remme, Åsane kirke 
 Viktoria VognstølenGullaksen, Åsane kirke

VELKOMMEN  
TIL EIDSVÅG KIRKE

18. juni, 2.s i treenighetstiden 
Matt 3,11-12. Johannesdåp og dåp med 
Ånden.
Eidsvåg kirke kl 11.00. Gudstjeneste, B. 
Ryland dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe. 

25. juni, 3.s.i treenighetstiden
Luk 14,15-24 Så huset mitt kan bli fullt
Eidsvåg kirke kl 11.00. Gudstjeneste, B. 
Ryland dåp, nattverd, takkoffer, kirkekaffe

2. juli, 4. s. i treenighetstiden
Mark 10, 17-27 Gå bort og selg alt du eier 
og gi det til de fattige
Biskopshavn kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste ved T. M. Koppang. 

9. juli, 5. s i treenighetstiden. 
Jer 23,16-24 Jeg har ikke sendt profetene
Eidsvåg kirke kl 11.00. Gudstjeneste,  
J. Leikvoll. Dåp, nattverd, takkoffer, 
kirkekaffe

16. juli, 6. s. i treenighetstiden, 
Aposteldagen
Luk 5,1-11. De forlot alt og fulgte ham. 
Biskopshavn kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste ved J. Leikvoll.

23. juli, 7.s i treenighetstiden
Luk 15,1-10 Gled dere med meg
Eidsvåg kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved 
prestevikar H. B Kinsarvik, dåp, nattverd 
takkoffer, kirkekaffe

30. juli, 8. i treenighetstiden
Matt 6,19-24. Ingen kan tjene to herrer. 
Biskopshavn kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste ved A. Fosse

6. august, 9.s i treeinighetstiden
Matt 11,28-30 Kom til meg alle dere som 
strever
Eidsvåg kirke kl 11.00. Gudstjeneste ved 
T.M Koppang, dåp, nattverd, takkoffer, 
kirkekaffe

13. august, 10. s. i treenighetstiden
Luk 5,27-32 Jeg er kommet for å kalle 
syndere til omvendelse. 
Biskopshavn kirke kl 11.00. 
Gudstjeneste ved T.M.Koppang, dåp, 
nattverd, kirkekaffe

20. august, 11. s. i treenighetstiden
Eidsvåg kirke kl 11.00. «Helt første
klassesgudstjeneste» ved B.Ryland og 
M. Stordal. 

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.

Mange er vel kjent med at det nå er utgitt en bok om vår 
nabomenighet Biskopshavn, med stoff både om menighetens 
og bydelens historie. 

Det er kommet svært mange positive tilbakemeldinger både om 
teksten og om bildene. Boken er skrevet av lektor Nils Agnar 
Eldholm, med god hjelp av mange av menighetens medarbeidere.

Billedstoffet er omfattende, med blant annet bilde av bydelen for 100 
år siden, «Guleskolen» i 1930-årene,  Gospel 1970, livet på 
Sætregården, friluftsliv med speiderne og mye mer, fram til 
syngespillet om St. Sunniva i 2016.

Boken inneholder også en mengde spesielle historier: Ble Norges 
første streik gjennomført i Biskopshavn i 1165? Har du hørt om den 
gang menigheten solgte «orgelbrus»? Visste du at Amors piler fløy 

rundt sammen med 
sangen i ungdomskoret 
Dektos? Har en av 
prestene vært norges-
mester sammen med 
Kniksen? Er det kjent 
at menighetsråds-
formannen har fått refs 
fra biskopen? Dette og 
mye annen «unyttig 
kunnskap» finner du 
svar på i boken.

Boken koster 300 kroner, og fåes kjøpt på prestekontoret i 
Biskopshavn og ved arrangementer i kirken. Den kan også bestilles 
på tlf. 55 36 22 30 eller epost biskopshavn.menighet@kirken.no.

Boken om Biskopshavn 


