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FRA KIRKEVINDUET

hvem - hva - hvor?

Jeg vil så gjerne få plukke en bukett, og kjenne at
takknemligheten gjør meg rik nok til å gi den for å
glede noen.

EIDSVÅG MENIGHETSKONTOR
Eidsvåg kirke, Vollane 3, 5105 Eidsvåg
Kjernetid: 09.00-12.00

Kontakt for kirkelige handlinger:
For dåp, vigsel og gravferd, kontakt kirketorget,
tlf 55 59 32 10, Vestre Strømkai 7, 5008 Bergen,
kirketorget@bergen.kirken.no,
hjemmeside: www.bergen.kirken.no
ADMINISTRASJONSLEDER
Henriette Ørbeck Warpe.
Mobil: 416 33 898.
Direktelinje: 55 30 81 96.
Epost: hw576@kirken.no.
Tilstede: ma, ti, on.
FRIVILLIGHETSKOORDINATOR
Berit Vik Sletten
Mobil: 404 68 155
Direktelinje: 55 30 81 90 / 97
BS256@kirken.no
Tilstede: ma og ti.
SOKNEPREST
Børge Ryland
Mobil: 932 557 74
Direktelinje 55 30 81 91
br265@kirken.no
KAPELLAN
Håkon Økland Kinsarvik
Tlf 97644169
Direktelinje: 55 30 81 98
hk482@kirken.no
KANTOR
Jon Stubberud
Mobil: 414 32 232
Direktelinje: 55 30 81 93
JS587@kirken.no
KIRKETJENER
Kalaregy Drange (Regy)
Mobil: 951 74 260
Direktelinje: 55 30 81 95
KD722@kirken.no
Tilstede: ti og to.
TROSOPPLÆRINGSLEDER
Ny trosopplærer fra 6. august:
Henrikke Kittelsen
Direktelinje: 55 30 81 94

Hvitveis på kirkebakken

AV BØRGE RYLAND

Jeg kvapp en tidlig lørdag sommermorgen. Nesten uten å prøve hadde
inntrykkene fra de vakre viltvoksende sommerblomstene blitt til et dikt:
Hvitveisen er kommet til endes, og karsen omsenn.
Da våren var, - kom blomsten med sommeren på tiriltunga.
Jeg må ha tatt meg en marihøne-blund, og våknet først av stille blåklokke-klang.
Da ser jeg blomsten med bud fra Gud: Forglemmegei.
Og så jeg, som ikke akkurat er en dikter. Kanskje nettopp derfor har ordene
blitt som en gave, gitt meg av Gud. Et lite hint, en vekker, en tankevekker!
Dager kommer og dager går uten at jeg oppfatter at de kommer fra Gud. De var
der med sine timer og sine muligheter, de var der for så å gli over i historien.
Dagene som var, eller våren som var. Uten helt å forstå hvordan, er vi kommet
dit vi er. I året, eller i livet.
Jeg vil så gjerne få med meg hvitveisen og karsen når de spirer fram, når de
folder ut sin prakt, vil så gjerne få plukke en bukett, og kjenne at takknemlig
heten gjør meg rik nok til å gi den for å glede noen. Og vite at uten Gud, ingen
blomst. Uten ham var heller ikke jeg. Uten ham ikke noen å gi blomster til.
I dag var det en slik dag, og på marken og under trærne var det blomster og
mennesker, som fikk være fordi Gud er. Det var en stund til ettertanke og til
takk. Takk for så mye, men særlig denne dagen, for Johnny som nå avslutter sin
tjeneste som kapellan i Eidsvåg. En tid er over, og en ny tid kommer.
Alt er i Guds hender.
«Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans
dommer er, hvor ufattelige hans veier! Hvem kjente Herrens sinn, og hvem var
hans rådgiver? Hvem ga ham noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham
og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i all evighet! Amen.»
(Rom. 11,33-36)

UNGDOMSMEDARBEIDER
Martin Velsvik
Mobil: 452 52 489
martin_velsvik8@hotmail.com
UNGDOMSMEDARBEIDER
Anne Kristin Viseth
Mobil: 994 71 091
ak-viseth@hotmail.com

MENIGHETSRÅDSLEDER
Henning Andreassen
Mobil: 47936051
henning@panrenhold.no

UTEN GUD, INGEN BLOMST:
Uten ham var heller ikke jeg. Og
uten ham var det heller ikke noen
å gi blomster til.
(Foto: Agnieszka Kwiecie)

Kirkens SOS
“Et menneske å snakke med” - alltid
Tlf. 815 33 300

Menighetshilsen
Eidsvåg kirke
Vollane 3, 5105 EIDSVÅG
Neste utgave av Menighetshilsen
kommer ut torsdag 6. september.
Frist for levering av stoff er: fredag
17. august. Redaksjonen avsluttes
fredag 24. august.

Ansvarlig redaktør:
Magne Fonn Hafskor - mobil 922 94 877
Epost: eyecu@online.no
Annonseansvarlig:
Torill Hatlebrekke Husebø, thh@bkkfiber.no
Lokalredaksjon for Eidsvåg:
Dag Sunnanå, dag.sunnana@gmail.com
Kari Fonn Hafskor, kacorn@online.no
Anne Tafjord Kirkebø, anne@brage.biz
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Konsertscene i kirkekjelleren
TGI Eidsvåg har nå tatt i bruk den nye flotte scenen i kjelleren i Eidsvåg Kirke.

AKTIVITETER I EIDSVÅG
MENIGHET, FRA A TIL Å:
Babysang
Mandager fra kl. 11-13. Oppstart i
september. Følg med på vår hjemmeog Facebook-side.
Ta kontakt med sogneprest Børge Ryland
ved spørsmål.

Barnekor
TEKST OG FOTO: HENNING ANDREASSEN

TGI Eidsvåg, med ekteparet Martin
Johansen Velsvik og Anne Kristin Viseth
Velsvik i spissen, har lagt ned et stort
dugnadsarbeid. Resultatet er en lun scene
med lys, lyd og sceneteppe. Her kan undom
mene øve seg som musikere, sangere og
talere.
I tillegg har de gjort en kjempejobb med
oppussing av det nye mediarommet, som er
blitt et kreativt møtested hvor ungdommen
kan jobbe med foto, film og tekst. Det er
«creative»-gruppen i TGI Eidsvåg, som er
kreftene bak dette arbeidet, har fått på plass
en mac og et kamera, men ønsker seg mer
utstyr så flere kan få jobbe med dette
samtidig.
– Eidsvåg Kirke har en viktig plass i musikk
arbeidet i bydelen, og dette er noe vi kom
mer til å satse mer på i tiden som kommer,
sier administrasjonsleder Henriette Ørbeck
Warpe.
– Menigheten har et godt samarbeid med
flere kor, orkestre, solister og Åsane Unge

Strykere. Vi håper den nye scenen og
ungdomsarbeidet i menigheten gjør at flere
tar turen innom og ser hvilket flott fellesskap
vi har i Eidsvåg Menighet.
Entusiasmen og gleden smitter, og Henriette
mener at ungdommenes innsats er en viktig
inspirasjon å ta med seg videre i arbeidet
med å bygge menigheten.
– Det er så kjekt å se hvordan ungdommen
tar i bruk kirkebygget og kirkehagen. Vi ser
også tydelig hvor godt den nye vestibylen vår
fungerer som mingleplass, sier hun.
• Ta kontakt dersom du har lyst å lære mer
om media eller har du erfaring fra foto,
video og tekst.
• Neste samling i TGI Eidsvåg er 15. juni
klokken 19:00. Da blir det
sommeravslutning i hagen hos Pauline og
Kathinka Mørner. Grilling, lek og god
stemning. Alle fra 8. klasse og oppover er
velkommen.
• Mer informasjon på TGI Eidsvågs
Facebook-side. Du kan også kontakte
Martin på 45252489 eller frivillighets
koordinator Berit på 40468155.

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 onsdag i måneden kl. 11.3013.30. «Tema», god mat og prat. Kontakt:
Bjørg Holte Simonsen, tlf. 45446249.

Speiderne
Samling om torsdagene. Følg med på
nettsiden; eidsvaagkirke.net/wordpress

Ti-kaffen
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.
Første gang mandag 8. januar 2018 i
Kulturhuset, Eidsvågskogen 5. Sosialt
samvær i etterkant.
Helselagsmøter («torsdagstreffene»):
kl. 12.00 siste torsdag i måneden.
Variert program. Samme sted som over.

TGI EIDSVÅGS VÅRFEST: Unge talenter får prøve seg på den nye scenen i kjelleren.
Givertjeneste/gaver til
Eidsvåg menighet:
Kto 3637.07.21623
Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS

Menighetshilsen
kommer ut
5 ganger i året.
Opplag: 4000.

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.
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Årets konfirmanter
Eidsvåg menighet vil takke alle dere som har vært konfirmanter hos oss i 2018. Dere har vært en
fantastisk gjeng å få bli kjent med! Takk også til alle foreldre som har bidratt på ulike måter gjennom året.
Vi ønsker dere lykke til videre i livet, og ønsker alle velkommen på lederkurs til høsten!
Vennlig hilsen Eidsvåg menighet

Konfirmasjon 5. mai: Adelin Berntsen, Adrian Jakobsen Ruano, Andreas Røed Knudsen, Eirik Næss Birkeland,
Elise Helen Jordal Magnesen, Elle Karoline Sæther Kalstad, Fredrik René Heggertveit Worren, Fredrik Haavardtun
Gullachsen, Freya Kirsten Harries, Gard Nygård Foss, Hedda Blomvågnes, Heine Horverak, Helene Tian Isene, Henrik
Hope Kristiansen, Isabel Ingebrigtsen, Jens Mario Wik, Jesper Holmøy, Johannes Mosevoll, Kaspar Toppe, Leah Alnes
Buanes, Lise Marie Bao Skarbø, Magnus Angelskår, Magnus Lutcherath Korsnes, Malene Seldal, Martin Gjesdal,
Mathias Lerpold Severinsen, Mia Vassenden, Sandra Tonheim Helland, Selma Mahmoud Søvik, Sindre Folkestad,
Sondre Berdal Gravdal, Stina Stene Røberg. Stine Steinum, Thea Diaz Fyllingsnes, Tiril Westad Myrseth, Tobias
Fagerdal Svendsen, Veronica Næss Brettvik, Victoria Heggren Halvorsen og Åsta Maria Aune. (foto: Vidar Hoff)

Konfirmasjon 12. mai: Andrea Isaksen Strømmen, Andreas Doksæter Steinsland, Anniken Kratter, Celine Torsvik Aarlie,
Elise Bjørnetun Hammersborg, Galilea Loayza Espinoza, Hans Jacob Sørensen Håkansson, Henriette Camilla Stadheim
Kjosmoen, Henrik Larsen Martinsen, Hermine Fagerheim Halvorsen, Isabel Savides Sørestrand, Isabell Kvinge-Strømsheim,
Jakob Solheim Hansen, Jan Olav Aarre Hånes, Johan Iver Gjertsen, Jone Kalstad, Julianne Kristiansen Birkeland, Kristian
Nilsen Børsheim, Kristian Tungodden, Kyrre Yndestad Borgen, Maren Nygaard Eik, Mathias Ringkjøb, Mikal Sebak
Torkildsen, Nathalie Olsen-Spilde, Nora Haukedal Hammerstad, Norman Sunde, Peter Strømstad, Runar Runar Fjeldsbø
Tafjord (ikke på bildet), Sander Fonneland Skjelvan, Tiril Taule, Tobias Nesje Ruano og Vilde Bergsvik. (foto: Vidar Hoff)

ÅSANE PROSTI 3-2018
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• Arv/gaver • Familie • Ektepakter • Samliv
• Kontrakter • Kjøp/salg • Trafikk- og transportrett.
15 prosent rabatt til nye klienter fra Arna, Åsane
og Osterøy! Hjemmebesøk mulig.
Sandviksbodene 1H-Slaktehuset, 5035 Bergen • Telefon: 920 41950
E-post: bernhard.hauge@agbergen.no • www.agbergen.no

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

128 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Egen blomsteravdeling
• Alle prisklasser - forhåndspris • Gravmonumenter
Dreggsallm, 5003 Bergen Telefon:

55 300 800 post@koba.no, www.koba.no

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

/ Johannes R. Blom

v

55 18 90 00 Døgnvakt

Knut Helge
Polden

Cathrine
Polden Misje

www.bergenogomegn.no

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

Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter
Alltid en
anledning!

AVD. SOTRA

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

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

- fra hjerte til hjerte

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

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

Heine
Polden

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700

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

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

Espen
Polden

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

w w w. s o l s t r a n d s . n o
post@solstrands.no

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

Medlem av

Dåp, konfirmasjon eller bryllup?
Vi har det du trenger for å dekke
ditt nydelige festbord!
Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter,
løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster, bordkort m.m.
Fjøsangerveien 207
Løiten Lys Bergen
55 31 80 01

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

En annonse i menighetsbladet når de fleste husstander
i Osterøy, Biskopshavn og bydelene Åsane og Arna.
For annonsering - kontakt Torill Hatlebrekke Husebø på

www.loiten-lys-bergen.no

M: 99550787
epost: thh@bkkfiber.no

Kyrkjeferd i veteranbåtar
KLAR FOR KYRKJEFERD: M/S Vestgar,
som er ein av dei tre veteranbåtane som
skal frakta folk til Hamre kyrkje, er ein
tidlegare langrutebåt for Øygarden som
i ein periode blei brukt som misjonsbåt for
pinserørsla – under namnet Fredsbudet.
(Foto: Andrew Abbott / Creative Commons)

Søndag 5. august vil det gå tre veteranbåtar frå Bergen til Hamre kyrkje, der det, i samarbeid med
Kystsogevekene, vert halde festgudsteneste for heile Åsane prosti.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Veteranbåtane MS Vestgar, MS Atløy og MS Granvin vil gå
frå Bergen om morgonen, med stopp i Biskopshavn, Eidsvåg,
Salhus, Frekhaug og Steinestø, og med retur etter guds
tenesta. Folk vert oppfordra til å reisa med desse båtane til
gudstenesta på Osterøy. Dei fleste gudstenestene elles i
prostiet vert avlyste denne dagen, med unnatak av Åsane
og Arna kyrkjer.
Og det er god grunn til å setje av denne dagen til ei kyrkjeferd
i gamal stil, gjerne iførd tidsrette klede. Ifølgje dagleg leiar i
stiftinga Kystsogevekene, Kjell Magnus Økland, bør du også
få med deg den offisielle opninga av Kystsogevekene på
Bryggen i Bergen dagen før, som blir ein gedigen folkefest.
– Dette blir truleg den største utandørs hendinga i Bergen
i 2018, med mindre Brann vinn serien, seier han.
Opninga blir halden saman med den fire dagar lange veteran
båtfesten Fjordsteam, som byrjar torsdagen og avsluttar
søndagen, medan Kystsogevekene vil halde det gåande med
ei rekkje arrangement like fram til 16. september.

FEIRING AV KYSTKULTUREN
Den sjøveis kyrkjereisa blir nok uansett eit av høgdepunkta
under den halvannan månad lange feiringa av kystkulturen.
At nettopp Hamre kyrkje blei vald ut, er ikkje tilfeldig. Ifølgje
Digitalt Museum var Hamre prestegjeld, eller Hamarr, like
frå mellomalderen eitt av dei største på Vestlandet, og strekte
seg frå Sandviken ved Bergen og heilt til Modalen og
Eksingedalen.
– Eg skjønar litt kvifor, seier Økland.
– Når du tenkjer på sjøveien, så ligg Hamre kyrkje super
sentralt til på eit hjørne av Osterøy, like ved der Osterfjorden,
Sørfjorden, Byfjorden og Radfjorden frå nord møtes som i
ein kross.
Den noverande Hamre kyrkje blei antakeleg bygd i 1622
(altertavla har inskripsjonen 1622), og har dermed stått i
snart 400 år. Det største jubileet blir likevel i 2024, då det
kan markerast at det er 1000 år sidan Mostratinget vedtok
at Hamre skulle vere hovudkyrkje for heile Norhordland.

ÅSANE PROSTI 3-2018

– Du får eit viss historisk sus over deg når du vitjar kyrkje
bygningar med så lang historie, seier Økland, som lovar at det
vil bli sett av tid både til musikk og omvisning under arrange
mentet, før veteranbåtar returnerar til byen kl. 13.00.
På vegen tilbake vil dei tre båtane treffe andre veteranbåter
nord i Byfjorden, som dei så vil kappkjøre med inn mot byen.
– Blei kyrkjegjengarane frakta i så store båtar i gamal tid?
– Nei, det vanlege i gamal tid var at det vart nytta robåtar.
– Kva er drivkrafta bak eit slikt arrangement?
– Poenget vårt er å få fram kvifor kyrkja blei plassert der ho
er, og å visa at sjøen var den viktigaste ferdselsvegen i gamal
tid. Så det er litt i folkeopplysningas teneste. Samstundes trur
eg at det vil bli ei fin oppleving for alle, og noko me kan gjere
fleire gongar.

FLEIRE KYRKJEREISER
Faktisk vil det by seg fleire høve allereie under årets vidare
markering av Kystsogevekene.
– Me håpar å få til sjøveis kyrkjereiser på alle dei sju
søndagane som er innanfor festivalen. Avtale er allereie gjort
med Herdla kyrkje, der blir det sett opp rute med veteran
båten Vestgar frå Kystmuseet i Øygarden og Vikebø til
Herdla søndag 2. september. Eg håpar at ideen kan spreie
seg; at folk tenkjer «dette kunne vore gjort i vår kyrkje».
Det einaste kravet me stiller, er at kyrkja må vere plassert i
nærleik av fjorden.
Han trur at dette er eit konsept som Kystsogevekene kan
byggja vidare på, med nye kyrkjer og nye opplevingar for
kvart år. Samstundes kan ein bruka høvet til å fortelja den
einskilde kyrkjas historie.
– Eg og Ragna Sofie Grung-Moe ved Bjørgvin bispedømme
kontor hadde ideen. Me har oppmoda Hamre om å ta i bruk
lokalavisa; skriv at det er noko ekstra som skjer, og gjerne få
fram litt av Hamrekyrkjas lange historie.
– Det gjeld vel også for Herdla kyrkje?
– Ja, og historien der fortenar verkeleg å bli fortalt.
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Fakta
Kystsogevekene
• Kystsogevekene er samling av kulturarrangement i Horda
land og Gulen som har vore arrangert årleg sidan oppstarten
i 1997.
• Alle arrangementa under denne paraplyen finn stad tidleg på
hausten, og vert organisert av Stiftinga Kystsogevekene –
med Hordaland fylkeskommune som den viktigaste
økonomiske bidragsytaren.
• Dei siste åra har det vore 150-200 arrangement i dei
22 vestlandskommunane som er med i mønstringa: Sveio,
Bømlo, Kvinnherad, Stord, Fitjar, Tysnes, Austevoll, Os,
Fusa, Bergen, Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Osterøy,
Meland, Lindås, Masfjorden, Radøy, Fedje, Austrheim
og Gulen.
• Formålet er å skape kultur- og reiselivsopplevingar og å
styrke identiteten i kystdistrikta. Auka trivsel, vekst og nye
arbeidsplassar er andre viktige målsettingar.
• Stiftinga Kystsogevekene har sitt utspring i prosjektet
Kulturformidlinga Håkon den gode, som starta med
Håkonarspela – skrive av Tysnes-forfattaren Johannes
Heggland (1919-2008).
• Initiativtaker og daglig leiar av Kystsogevekene gjennom ei
årrekke var Ragnhild Randal.
• Noverande dagleg leiar er Kjell Magnus Økland, som
opphavleg er frå Tysnes, som i 2016 gav ut boka «Oselvar
– den levande båten». Han har kontor i Wigandgården
– like ved Fylkesbygget.
• Meir informasjon: www.kystsogevekene.no

Denne kyrkja blei riven etter å ha blitt stormskada i 1861.
Ved gjenoppbygginga to år seinare var det krav om at den
nye kyrkja måtte utvidast, og kvar av bøndene blei pålagd
å bidra med eitt mål brotstein. Denne forteljinga skal gjen
skapast i Herdlevågen like etter gudstenesta 2. september.
Det vil då kome fem robåtar lasta med stein, som så vil bli
lasta over på ei vogn og trukke av hest fram til kyrkja.
– Me tenkte at steinen kan brukast til å laga noko; og få fram
korleis folk har slite for å få bygd kyrkjene våre. Eg er viss på
at det finst mange liknande historiar; det gjeld berre å få dei
fram.

AVSLUTTAR MED SEGLSKUTEFEST
Kystsogevekene varer som nemnd i sju veker, frå laurdag
4. august til søndag 16. september, med ei rekkje ulike
aktivitetar i 22 kommunar – frå Gulen i nord til Sveio i sør.
Årets avslutning blir med ein eigen tre dagars seglskutefest
i Rosendal.
SER FRAM TIL OPNINGSFESTEN: – Kystsogevekenes opnings
fest blir truleg den største utandørs hendinga i Bergen i 2018, med
mindre Brann vinn serien, seier Kjell Magnus Økland. (Foto: Magne
Fonn Hafskor)

– Mange litt mindre skøyter og skuter med segl er allereie
påmeld, seier Økland, og fortel at ideen oppstod spontant i
fjor, i og med markeringa av at det var 140 år sidan galeasen
Loyal blei bygd i Rosendal av Knut Johannesen Nes.
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EIT GAMALT HUS: Den noverande Hamre kyrkje blei antakeleg
bygd i 1622 (altertavla har inskripsjonen 1622), og har dermed stått
i snart 400 år. Det største jubileet blir likevel i 2024, då det kan
markerast at det er 1000 år sidan Mostratinget vedtok at Hamre
skulle vere hovudkyrkje for heile Norhordland. (Foto: Edvin Bratli)

OSELVARAR OG OPTIMIST-JOLLE: Folkeakademiet i Sund og
Sund Kystlag er sentrale arrangørar for Trellevikstemnet, som er ein
del av Kystsogevekene – med arrangement både på land og sjø.
(Foto: Kjell Magnus Økland)

SKULEDAG PÅ SJØEN: Skuleelevar frå Nordhordland fekk i fjor
fekk ein heil skuledag om bord i Brørvikskuto, som er ein kopi av ei
gamal ostraskute brukt til å frakte ved for salg frå Bolstad og
Stamnes og inn til byen. (Foto: Kjell Magnus Økland)

REGATTA I HJELTEFJORDEN: Starten på Hauststormseilasen til
Fedje går også i år på Herdlaflaket i Hjeltefjorden. (Foto: Kjell Magnus
Økland)

Dette var same mann som bygde hardangerjakta Gjøa; båten
som Roald Amundsen brukte under reisa gjennom Nordvest
passasjen. Loyal har vore omfattande restaurert i seinare år,
og var frå 1997i bruk som turist- og opplevingbåt med base i
Bergen og Forlandsvåg, før den blei seld til Florø i 2015.
Entusiastar i Rosendal restaurerar no ei anna skute, Gurine,
som dei håpar å ha klar til sjøsetting til neste år.
– Dette er eit stort prosjekt som dei har arbeidd med i 6-7 år.
Eg trur dei har lagt ned nærare 35.000 dugnadstimar så
langt. Dei som gjer det, er ein god gjeng med stort pågangs
mot.
– Det er vel ord som kan passa på deg og Kystsogevekene
også. Kvifor gjer du dette?
– Det er eit stort spørsmål. Eg kan svare med å sei at sjøen
alltid har vore en uhyre sentral del av det å vere vestlending.
Du kan få eit viktig sitat – som er at dei norske tradisjons
båtane har vore forutsetninga for å kunne busetje seg langs
norskekysten. Ein båtlaus mann er bunden til landet.
Gjennom dei siste 50-60 åra har dette endra seg dramatisk,
ved at vegen på land heller enn sjøen er blitt reisemåten.
Historisk sett er dette ei svært gjennomgripande endring.

– Thor Heyerdahl var oppteken av at folk heiste segl før dei
sala hest. 90 prosent av verdas varetransport skjer framleis
på sjøen og havet. Så det eg tenkjer, er at det er viktig å lage
arrangement som får fram sjøens betydning – både tradisjo
nelt og framover. Eg trur nok at ein god del av framtida her
på Vestlandet også vil vera avhengig av marine næringar.

Innsamling av klær, sko
og sengetøy til Ukraina
v/Tro-Håp-Kjærlighet
Første og siste lørdag i mnd. kl. 12-14.00
v/Lærerhøyskolen på Breistein,
Olav Bjordalsvei 43
Pakkes i sekker - kr. 50.- pr. sekk
Kontaktperson: 99 64 24 70

www.thk.no
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Bjørgvin bispedøme 950 år
Sundag 8. juli feirar Bjørgvin bispedøme 950 år med ei fest
gudsteneste på Selja kloster. H.M. Dronning Sonja vil vera til stades.

Hennar Majestet Dronninga
(foto: J. Gomnæs / Det Kongelige Hoff)

Selja kloster sett frå Sunnivahola (foto: Kari S. Muri)

Biskop Halvor Nordhaug (foto: Jostein Risa)

TEKST: JENS MEYER • FOTO: KARI S. MURI

Festgudstenesta, Seljumannamessa, tek til kl. 11.30, og blir
leia av biskop Halvor Nordhaug, som også vil preika. Andre
medverkande er mellom andre biskop Bernt Eidsvig i Den
katolske kyrkja og Bergen domkor, saman med eit prosjekt
kor frå heile bispedømet.

Frå Selja til Bjørgvin
Omlag 1068 e. Kr. oppretta Olav Kyrre eit vestnorsk bispe
døme med bispesete på øya Selja i Selje kommune. Dei
heilage frå Selja var så viktige for den unge kyrkja i Noreg at
Selja var blitt det fyrste kraftsenteret i norsk kyrkjehistorie.
Bjørgvin bispedøme dekkjer i dag heile Hordaland og Sogn
og Fjordane, med 182 sokn i 59 kommunar. Kyrkja i Bjørgvin
samlar også i vår tid menneske i alle bygder og byar i glede og

sorg, i helg og kvardag for å møta kvarandre og æra Den
treeinige Gud.

Kongeleg besøk
I 1968 besøkte dåverande Kong Olav og Kronprins Harald
med Sonja Haraldsen Selja i samband med 900 års-jubileet
for Bjørgvin bispedøme. Dette var eit av dei fyrste offisielle
programma for det nyforlova kronprinsparet. I år vil H.M.
Dronning Sonja vitje Selja att i samband med 950 årsjubileet. Fyrste båt frå Selje til øya Selja startar kl. 09.30.
Siste båt går kl. 10.30 frå Selje sentrum. Ver tidleg ute.
For meir informasjon om båtavgang, overnatting,
kulturarrangement og billettar, sjå kyrkja.no/bjorgvin

Kystpilegrimsleia opnar
I juni opnast Kystpilegrimsleia, mellom
alderen si seglingslei langs kysten.

store festen langs den vakre Vestlands
kysten.

Opninga vert markert ved at tradisjonsbåten
R/S Risør II seglar frå Eigersund i sør til
Nidaros i nord. Undervegs blir det
markeringar fleire stader.

Eigne markeringar:
• Moster: tirsdag 5. juni kl. 10.00
• Halsnøy Kloster: onsdag 6. juni kl. 17:30
• Bergen: laurdag 9. juni kl.11.00
• Kinn / Kinnaspelet: laurdag 16. juni kl.
16:30
• Selja Kloster: sundag 8. juli kl. 11:30

Riksantikvaren, fylkeskommunar og fire
bispedøme har stått saman i arbeidet med
leia, som no er godkjend som nasjonal pile
grimsveg og del av dei europeiske kultur
vegane. Alle interesserte, kystfolk, kyrkjefolk
og alt godtfolk er inviterte til å delta på den

Kontakt: Kulturrådgjevar i Bjørgvin bispe
døme, Ragna Sofie Grung Moe
(E: rm548@kyrkja.no / M: 95277371)

PÅ PILEGRIMSFERD: R/S Risør II, ei restaurert
Colin Archer redningsskøyte, skal ta pilegrimar med
langs kystpilegrimsleia. (Foto: Heidi Thöni Sletten)
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Aladdins hule i Åsane
«FRETEX-FAMILIEN»: Noen av de glade hjelperne på Fretex Åsane. Fra venstre: Anita, Gjermund, Madelèn, Ima, Adela, Per Christian og Nina.

«Let, så skal dere finne» (Matt. 7:7) står det på inngangsdøren. Det har nok i årenes løp vært mange som
har funnet både ting og annet på Fretex; noen minutters pause i en heseblesende hverdag, vennlige
mennesker, et smil – eller en koselig kommentar.
TEKST OG FOTO: THRUDE DEISZ

Fretex er et godt sted å komme til. Her kan man treffe alle
slags folk, både innen- og utenfor disken, eller du kan
dumpe over gamle kollegaer du ikke har sett på evigheter.
De som jobber her virker som en mangfoldig – men vel
fungerende – familie, som tannhjul i et velsmurt maskineri.
Selve butikken er en slags Aladdins hule, og et sted man kan
finne roen.
Mitt første møte med Frelsesarmeen var på Torg
allmenningen, ved den enorme julegranen som ble tent
første søndag i advent hos Slumsøstrene.
Der kunne vi levere pakker og putte penger i en gryte som
disse bedårende damene i mørkeblå uniform og kysehatt
skulle gi til dem som «ikke var så heldige som vi». Det
skumret, og Frelsesarmeens orkester spilte på skinnende
messinginstrumenter, mens det duftet deilig fra det lysende
treet – der var en stemning jeg aldri kommer til å glemme. Og
gryten, den hang i stativet sitt hele døgnet; jeg tror aldri noen
forsynte seg, for alle hadde respekt for Frelsesarmeen. Det har
jeg fremdeles, og jeg er en hyppig gjest i butikkene deres.

Jobben var delt mellom sortering på lageret og å stå i butikken.
Hun trivdes, og da stillingen som arbeidsleder ble utlyst, søkte
hun og fikk den. Hun var med på å starte Fretex i Åsane, og
forteller at både «menige» og «befal» i Frelsesarmeen bidro da
lokalene ble renovert. De vasket og snekret og malte til langt
på natt. Hyller og stativer fikk de fra naboen Sparkjøp.
Fretex i Åsane åpnet på valgdagen 11. september 1988.
– Denne butikken ble for øvrig utnevnt til Norges beste
Fretex-forretning i 2014, som var det siste året Eirik Mork
var butikkleder der forteller Kari.
– Det var andre tider. Vi fikk jo ting da og, men i mye mindre
målestokk, for folk skiftet ikke stadig til nytt. Vi hadde ikke
mye varer, og forsøkte å spre det lille som fantes så godt vi
kunne i de svære lokalene.
Kari, som fortsatt jobber fast deltid, har alltid likt gamle ting,
og forteller fornøyd om et av barnebarna som sier at «vi må
ikke hive, sett det i boden, vi vet aldri når vi får bruk for det».
Ingen dum innstilling i vår bruk og kast-tid. Et annet barne
barn, som jobber sporadisk hos Fretex når han ikke er på
skolen, snakker varmt om alle de greie og hjelpsomme
folkene han treffer her.

Norges beste Fretex

Alle behandles likt

– Folk i Frelsesarmeen er bare fantastiske, sier Kari Trefall,
veteranen som begynte i Fretex på Unneland for 35 år siden.

Nåværende butikkleder, Per Christian Mehl, søkte stillingen
fordi han liker å drive butikk, men ikke ville ha en A4-jobb.

ÅSANE PROSTI 3-2018

11

– Jeg ønsket noe som rettet seg mot det miljøvennlige, og
hadde en sosial profil – der jeg kanskje kunne få muligheter
til å gi folk en hjelpende hånd, sier han.
Han fremholder at selskapet fortsatt, etter omleggingen i år,
eies av Frelsesarmeen, og skal drives i overenstemmelse med
det verdigrunnlag de alltid har hatt: Åpenhet, kjærlighet,
engasjement og lønnsomhet, og at det ikke på noe vis gjøres
forskjell eller finner sted noen form for diskriminering.
Mange ansatte har kommet inn på arbeidstiltak via NAV.
Med litt bistand fra omsorgsfulle kolleger blir nybegynnerne
snart en del av fellesskapet, de trør til der det trengs – og
vokser med oppgavene, opplever mestring.
Det virker som om alle får mulighet til å «realisere seg selv»,
bidra med nye ideer, komme med forslag til forbedringer,
bryne seg. Så får de kanskje etter hvert sitt eget «domene»,
kan konsentrere seg mest om ting som de har særlig interesse
for. Det er en livlig gjeng– med en god tone og mye leven og
latter – som også kundene nyter godt av.

PÅ RETT HYLLE: Ima har kunstnerisk sans, og er flink til å stille
ting sammen etter form og farge så de kommer best mulig til sin rett.

Spisebord ble sengebunn
Ima er forkortelse for Immaculata. Hun er fra Sri Lanka og kom
til Norge i 1986. Via andre jobber landet hun her. Hun er nå fast
ansatt, og har – bokstavelig talt – havnet på sin rette hylle. Hun
har kunstnerisk sans, og er flink til å stille ting sammen etter
form og farge så de kommer best mulig til sin rett.
– Jeg prøver å gjøre slik at noen skal få lyst til å kjøpe det,
sier Ima fornøyd.
– Men det hender at andre ser på ting, og ikke setter det
tilbake der jeg har satt det.

DELTID PÅ FRETEX: Kari Trefall sammen med barnebarnet Vegar
– som jobber sporadisk hos Fretex når han ikke er på skolen.

– Blir du ikke litt irritert da?
– Nei, jeg er kristen, og da skal vi ikke gå og irritere oss over
andre, men tenke at du er annerledes enn jeg; vi er for
skjellige personer. Så det går bra, nikker Ima, og smiler.
Terje er en av veteranene, og hjelpsomheten selv. Han har
sans for kvalitet og godt håndverk, og er den det ropes på når
det gjelder møbler. Tidligere var han ansatt på snekkerverk
stedet i underetasjen.
– Der laget vi alt mulig; gjerne på bestilling – etter ønsker
og mål: bord, stoler, hyller og vugger; og alt ble laget av gjen
bruksmaterialer; mange babyer har nok sovet godt på det
som før var spisebord, sier Terje lunt.

«Han med bøkene»
Gjermund er filosof med sosialantropologi i bunnen, og har
tidligere blant annet jobbet på Norli. På Fretex tar han hånd
om avdelingen for bøker og annet lesestoff, nitid sortert i
kategorier som gjør det enkelt å finne det du er interessert i.
Med litt hell kan du komme over førsteutgaver i skinn, og du
kan finne pocketutgaver av fjorårets bestselgere – billigere
enn et ukeblad! Barna kan fråtse i både ny og eldre barne
litteratur – uten å ruinere noen.
Kort sagt: Fretex er en sann «gullgruve». Det er ikke få som
forlater forretningen med stjerner i blikket og nyervervede
skatter i armene.
Adela er fra Sibiu i Romania. Faren hentet moren og de to
barna til Bergen da Adela var 14 år. Det var ikke så greit i
begynnelsen, ingen venner og nytt språk. Men så gikk det seg

GLAD I GJENBRUK: Moteinteresserte Adela søkte flere ganger før
hun fikk begynne på Fretex.

til. Først Nygård skole – så videregående. Hun er opptatt av
«sånne klær som ikke henger på alle – gjerne gjenbruk», så
hun stakk rett og slett innom Fretex, søkte jobb, og fikk
avslag noen ganger før hun ble ansatt. Her er hun i sitt rette
element, og forteller at når hun en måned i året er på ferie i
hjemlandet, oppsøker hun alltid gjenbruksbutikker der også.
Det har vært en hektisk morgen.
– Ikke uvanlig det, sier Per Christian, som slapper av et
øyeblikk etter at de har jobbet intenst med å fylle den store
lastebilen som skal til Kokstad, samlingssentralen for alt som
blir levert i de forskjellige Fretex-butikkene, og sorteres før
det fordeles til samtlige utsalg i hele landet.
Enten de bærer en blytung bambusrull ut til bilen din, eller
bukserer en uhamslig sofa; her er hjelperne sterke og villige,
og ikke redd for å ta et tak.
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Prisvinnar gav pengane til fengselsarbeid i Kongo
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter blei den 8. april
tildelt Johan Nordahl Brun-prisen for sitt diakonale
arbeid for menneske som ønskjer eit liv utan å vera
avhengige av rus og kriminalitet. Prispengane gjev dei
til arbeid blant fangar i Kongo.
TEKST OG FOTO: JENS Z. MEYER

Vinnaren av Johan Nordahl Brun-prisen skal etter regelen gje
bort pengegåva på 20.000 kroner til nokon andre. Sjølv har
Kalfarhuset tidlegare fått to andre prisvinnarar sine premie
pengar, og når dei no skulle finna ein mottakar, valde dei å gje
pengane til Kari Hilde French sitt arbeid blant fangar i Kongo.
French har nyleg besøkt Kalfarhuset, og verksemdsleiar
Ragnar Tesdal brukte mykje av takketalen sin til å snakka
varmt om kor imponerte dei var av det dei fekk høyra om
arbeidet ho er engasjert i. Han leier sjølv ei verksemd som for
ein stor del arbeider blant noverande og tidlegare innsette i
fengselet, og skjønar kva dette kan bety for dei som er fangar
under særs vanskelege kår i Kongo.

Fanger hjelper fanger-prosjektet
Joshua French og Tjostolv Moland blei fengsla i Kongo i 2009.
Dei hadde ikkje vore lenge i fengsel før dei blei sterkt berørt av
nauda dei opplevde blant mange av medfangane. Dette blei
starten på eit prosjekt kalt «Fanger hjelper fanger».
Kari Hilde French fortalde om dette i takkeorda, som vart
formidla på mottakinga av fetteren hennar. Me fekk vidare
vita at prosjektet, gjennom pengegåver frå folk i Noreg, fekk
ordna med naudhjelp for fangar i form av matvarer, og at dei
starta ein klinikk, og slik berga mange liv.
Prosjektet har fortsatt etter at Joshua French blei sluppe fri 16.
mai 2017, og pengane Kalfarhuset gjev vidare til Kari Hilde
French vil bli brukt til å hjelpa kongolesiske fangar. Pengane
blir sett inn på ein klientkonto hos advokatfirmaet Tveter og
Kløvfjell for å sikra transparens for bruken av midlane.

VERDIG PRISVINNAR: – CRUX Kalfarhuset har vunne
anerkjenning både i kyrkja og i samfunnet på breid front, sa
Halvor Nordhaug. Til høgre: Ragnar Tesdal.

Biskopen utfordra styresmaktene
Johan Nordahl Brun-prisen blei delt ut på biskopen si mot
taking i Korskirken, og i talen sin kom biskopen med ei politisk
utfordring til styresmaktene ved Kriminalomsorgsdirektoratet.

Fakta

Johan Nordahl Brun-prisen
• Johan Nordahl Brun-prisen blei
første gang delt ut i 2012, etter
eit initiativ frå biskop Halvor
Nordhaug.
• Prisen skal gå til ein person,
institusjon eller verksemd med
tilknytting til Bergen eller
Bjørgvin bispedømme, og som
har markert seg i kyrkje og/eller
samfunnsliv på ein måte som
vidarefører noko av arven etter
Johan Nordahl Brun.

Johan Nordahl Brun på
eit måleri i Domkirken i
• Johan Nordahl Brun (1745-1816) Bergen (foto: Nina Aldin
Thune)
var biskop i Bjørgvin frå 1803 til
sin død, og var kjent for å ha eit sosialt engasjement for
samfunnets svakaste.
• Som diktar skreiv han påskesalmen «Jesus lever graven
brast» – og Bergens nasjonalsong, «Nystemten».
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– Dei har stramma inn permisjonspraksisen innan kriminal
omsorga, og slik gjort det vanskelegare for dei innsette å ta
del i dei aktivitetane som ein institusjon som Kalfarhuset
tilbyr. Dette har øydelagt mykje for senteret sitt arbeid, og
framstår som ein trist og feilslått politikk drive fram meir av
tanken om straff som gjengjelding enn som rehabilitering.
Eg håpar at styresmaktene her vil leggje om kursen og vende
tilbake til ein meir open praksis, sa biskopen.
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Fakta

Kalfarhuset

Utdelinga var ellers prega av fleire flotte kulturelle innslag,
både ved Kalfarhuset sitt eige kor, Bækkalokket, Julian Misic
og Christine Guldbrandsen.

Brubyggjarar
Johan Nordahl Brun-prisen skal gå til brubyggjarar mellom
kyrkje og samfunnet elles. I grunngjevinga for tildelinga sa
jurymedlem Arne L. Lynngård frå Kirkens Bymisjon at
juryen meiner CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter si
diakonale teneste utgjer ein vesentleg del av kyrkja si
formidling av evangeliet om Guds kjærleik til alle menneske.
Byråd Anna Elisa Tryti representerte Bergen kommune, og sa
at Kalfarhuset i mange år har bidratt som ein viktig aktør i
arbeidet for eit samfunn prega av likeverd og respekt der
menneske med ein vanskeleg livshistorie blir gitt høve til å
finne sin plass i fellesskapet.
– Bergen kommune er den viktigaste økonomiske bidrags
ytaren til Kalfarhuset, og viser på denne måten kor viktig
senteret sitt arbeid er for byen, sa byråden.

-verdier for generasjoner

Kalfarhuset (foto: Stiftelsen Crux).
• Kalfarhuset (CRUX Kalfaret Behandlingssenter) blei starta
i 1994 av Kjell og Alvhild Grønner som eit pionerprosjekt i
Noreg, og blei det første oppfølgingssenteret i Kirkens
Sosialtjeneste.
• Ekteparet Grønner såg behovet for eit tilbud for dei som var
på veg ut av fengselet eller rusbehandling, eller allereie var
komne ut, og som sleit med å finne inngang i samfunnet
utanfor.
• Kalfarhuset vert i dag leia av Ragnar Tesdal, og er eit
tydeleg kristent tilbud til mennesker som ønsker å arbeide
med endring for å oppnå eit liv uten rusavhengighet og
kriminalitet.
• Meir informasjon: www.stiftelsencrux.no

I ÅSANE KIRKE
I ÅSANE KIRKE
Babysang for de minste

‣ Mandag og torsdag kl 12.00

I ÅSANE KIRKE

Kom og bli med på babysang i det ﬂotte kirkerommet
i Åsane kirke! Sammen synger vi velkjente barnesanger og regler. Sangene gjør vi levende ved hjelp
Stjernen Åpen
barnehageog
ersansestimulering.
et inkluderende og
av bevegelser

pedagogisk
lavterskeltilbud
barn fra 0 til 6og
år,
Stjernen Åpen
barnehage til
er alle
et inkluderende
i følge
med mamma,
pappa eller
annen
omsorgsperson.
pedagogisk
lavterskeltilbud
til alle
barn
fra 0 til 6 år,
Hos
oss får
barna
utfolde
seg
ulike
pedagogisk
i følge
med
mamma,
pappa
eller
annen
omsorgsperson.
Aktiviteter
for ide
større
tilrettelagte
og de
voksne
hygge seg
Hos oss fåraktiviteter,
barna utfolde
seg
i ulikekan
pedagogisk
‣ Leker
‣ aktiviteter,
materiell
Løvegjengen
(4-åringer)
sammen
med
kaffe, te ogog
lunsj.
tilrettelagte
de voksne kan
hyggeogseg

Akasia har lang erfaring med gravstell, og våre dyktige
gartnere steller i dag ca. 8000 graver på 27 gravplasser
i Bergen. Vi tilbyr et stort utvalg av stelleavtaler og
spesialtilpassede avtaler etter ditt behov.
Dersom du signerer helårs stellavtale med oss for 2018,
tilbyr vi gratis sommerblomster i år.
Bestillingsfrist innen 21. juni.

Pris kun kr. 1990,Kontakt oss på telefon: 55 59 39 00
epost: gravstell@akasia.no

‣ Lekerom og gymrom
‣ Førskolegruppe
sammen med
kaffe, te og lunsj.
‣ Snekkerbodog
‣ Formingsaktiviteter
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‣ Babymassasjekurs
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kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.
Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag,
Se vår
onsdag
oghjemmeside
torsdag frawww.aasanemenighet.no
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du info
om faste
hva som
skjer i
Aktivitetene
fra uke til
uke
varierer,
men
punkter
tiden som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer
er samlingsstund
for alle kl 11, babysang for de minste
Kate Bølstad: 55 36 22 62 / 917 24 471.
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.
Hjertelig velkommen!

www.aasanemenighet.no
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En sterk og modig kvinne
Kattas Figurteater Ensemble satte i fjor opp forestillingen «Katharinas stemmer», som tar for seg
store spørsmål rundt liv og valg for Katharina von Bora – nonnen som ble gift med Martin Luther.
AV LISE MCKINNON

I DISKUSJON MED PAVEN: Katharina er
i stykket fremstilt av skuespilleren og
buktaleren Cecilie Schilling, mens Martin
Luther og Pave Leo X er buktalerdukker.
(Foto: Øystein Skar)

Det var Tunsberg bispedømmeråd som, sammen med
Kirkerådet, tok initiativ til at vi fikk en nyskrevet forestilling
til refomasjonsjubileet. Over tredve menigheter og festivaler
booket inn produksjonen.
Den ble også satt opp utenfor Norges grenser, med egne
forestillinger på Den internasjonale barne- og ungdoms
teaterfestivalen i Subotica (Serbia), i St. Görans kirke
(Stockholm) – og på dukketeaterfestivalen Festival of
Wonders i den danske Silkeborg kirke, der jeg så den.
Stykket handler om Katharina von Bora – èn av 12 nonner
som rømte fra Marienthron Kloster i 1523. Forestillingen ga
meg et levende inntrykk av sjelekvalene hun hadde før hun
flyktet fra klosteret, og inspirerte meg til å lære mer om
denne spesielle kvinnen.
Katharina er i stykket fremstilt av skuespilleren og buktaleren
Cecilie Schilling, mens Luther og Leo er buktalerdukker. Vi
møter henne idet hun, full av tvil, sniker seg inn i kirkerommet
for å ha en stille samtale med Gud. Det hun får der, er tvert

imot en heftig diskusjon med Martin Luther og Pave Leo X.
Det ender med at Luthers argumenter vinner, og Katharina
bestemmer seg for å rømme.

Fra nonneløfte til ekteskapsløfte
Om Katharinas liv før hun snek seg ut av klosteret
Marienthron påskenatten 1523, finnes det få opplysninger.
Hun ble sannsynligvis født i januar 1499 i Lippendorf. Faren
var en lavadelsmann som het Hans von Bora. Moren døde
mens Katharina ennå var barn, og da faren giftet seg på ny,
var det ikke lenger penger til å betale for undervisning i den
klosterskolen hun begynte i seks år gammel.
I 1509 ble hun derfor sendt til cistercienserklosteret
Marienthron i Nimbschen for å forberede seg på en fremtid
som nonne. Å bli nonne var, som kjent, en nokså vanlig
skjebne for unge piker av god familie som ikke hadde noen
medgift som kunne friste en passende frier.
I 1515 avla Katharina sitt nonneløfte. To år senere kom
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tesene i Worms, som vi nylig har feiret, og innen fem år fra
det hadde nonner begynte å forlate klostre. Av de tolv som
flyktet fra Marienthron, kunne tre dra tilbake til sine familier.
De øvrige ni ble det Martin Luther og hans medhjelperes
ansvar å hjelpe da de kom til Wittenberg.
Til de fleste fant de fort passende ektefeller blant de mange
prester og tidligere munker som nå hadde fått frihet til å gifte
seg. Luther selv skal ha hatt et godt øye til en av Katharinas
venninner, men vegret seg for å inngå ekteskap (selv om han
oppmuntret alle andre til å gjøre det) fordi han var lyst i bann
av både keiseren og paven, og følgelig kunne vente å bli drept
når som helst.
Katharina og en ung mann ved navn Baumgartner, som var
på besøk i Wittenberg, «fant hverandre», men da han dro
hjem til Nürnberg for å fortelle det til sin familie, hørte de
aldri noe mer fra ham – Katharina var jo slett ikke noe
«godt» gifte. Snart var alle gift, med unntak av Katharina.
Luther fant en annen ekteskapskandidat, men Katharina
nektet å ha ham. Hun ville velge selv, og de eneste hun kunne
tenke seg, sa hun, var herr Amsdorff (en av Luthers venner)
eller doktor Martinus, altså Luther selv. Mars og april 1525
var de verste ukene i det midttyske bondeopprøret, og midt i
dette smeller Luther til med: «for å ergre og trosse djevelen
og alle hans drabanter skal jeg likevel gifte meg med min
Käthe». De giftet seg 13. juni, og 27. juni ble den offisielle
bryllupsfesten holdt.

Ved sammenkomster om kveldene pleide
Katharina å være til stede, stikk i strid med
vanlig skikk. Hun var heller ikke redd for
å delta i samtalene.
Ingen «stille fred»
Mange romaner er skrevet om Katharina von Bora, fra de rene
«love stories» til noen som holder seg rimelig nøkternt til det
historiske forløpet. I forordet til en bok fra 1939 spør den tyske
(mannlige!) forfatteren seg hva en livsledsagerinne betyr for
en åndsgigant som Martin Luther: «Hun kan nok betrakte
hans kjempeverk med ærefrykt og – vemod, men rekke ham
en hjelpende hånd i det! - Se, det er en slik kvinnehånd for
svak til» skriver han, og legger til: «Under de brusende
verdensstormer bar hun stillheten med seg der hun gikk».
En annen forfatter, også tysk og mannlig, skriver i 1882:
«Jeg har stillet meg til Opgave at belyse Luther i hans
huslige Livs stille Fred». Ut fra de fakta vi har om familien
Luther, kan vi slå fast at «stille fred» var en mangelvare i
dette hjemmet. Katharina hadde både en sterk vilje og en
sterk hånd, og mengder av mot og handlekraft. Seks egne
barn fikk de i løpet av åtte år, dessuten tok de seg av flere
grupper med foreldreløse barn av slektninger og venner.
42 år var Luther da han giftet seg med Katharina, som da
var 26. De bodde i et tidligere augustinerkloster, «Svarte
klosteret» i Wittenberg. Ved hjelp av bryllupsgaver kunne
de nygifte gradvis begynne å skape et hjem der.
På grunn av Katharinas flid og driftighet klarte hun i årenes

BERØMT PORTRETT: Mens Katharina ventet på å finne en
passende mann å gifte seg med, bodde hun i huset til Lucas
Cranach den eldre – som har malt det berømte portrettet av henne.

løp å legge penger til side, som ble investert i eiendom, blant
annet en stor hage utenfor Wittenberg og et lite adelsgods,
Zöllsdorf, som hun kjøpte av sin bror. Martin Luther var
bekymret for hva som ville skje med henne når han døde,
ettersom en kvinne ikke kunne arve. Da han døde i 1546, ble
ganske riktig testamentet erklært ugyldig. Kurfyrsten grep da
inn på vegne av Katharina, og det endte med at hun fikk
beholde det ektemannen hadde testamentert henne.
I september 1552 skulle Katharina kjøre med sine barn Paul
og Margarete fra Wittenberg til Torgau etter at det hadde
vært flere pesttilfeller i Svarteklosteret. På veien ble hestene
skremt, og Katharina falt av vognen. Skadet ble hun ført til
Torgau, hvor hun døde 20. desember.
Til alle som er interessert i historie, vil jeg varmt anbefale
Heinz Schilling: Martin Luther: Rebell i en brytningstid (Vårt
Land Forlag, 2017). Der får man blant annet eksempler på at
«fake news» ikke er noen oppfinnelse fra vårt århundre.

Fakta
Katharinas stemmer
• Kirkespillet om Katharina von Bora er produsert av Kattas
Figurteater Ensemble fra Tønsberg – i samarbeid med
Tunsberg bispedømme og Klingende kirkelandskap.
• Katharina spilles av sangeren, skuespilleren og buktaleren
Cecilie Schilling. Organist og professor i musikk, Bjørn Andor
Drage, har komponert musikken, og er forestillingens
musiker.
• Nye oppsettinger av stykket kan bestilles gjennom epost
iselin@kattas no eller anne@kattas.no.
• Mer informasjon: www.kattas.no eller mobiltelefon 97080265.
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www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

CAR SERVICE

GODKJENT
VERKSTED

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Bryllup?

Tlf. 55 25 10 20

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører
Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring
ASTRI VÅRDAL

Ytre Arna
Tlf: 55 53 14 94

Mail: astri@vaardal.no
Nettside: http://www.vaardal.no

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Pris på bad innen 5 dager!

Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen

Vi har fine gaver!

M.N.A.

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

Arv/gaver
EIDSVÅG I ÅSANE • 27 ÅRS ERFARING

Barnerett
Familierett
– sambo/ekteskap

Vi leverer eller du henter!
VI LAGER MAT TIL:
• Konfirmasjon
• Dåp
• Runde dager
• Kurs
• Minnestunder

Samlivsbrudd
Kjøp/salg fast eiendom
– bolig/hytte
Litleåsvg. 49, 5132 Nyborg.
Inng. C, 3. etg. (Bergen Kontorhotell)

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

www.rolfsmatbu.no

www.aogbygg.no

Tlf.: 55 18 86 00

advokat.sigrun.pedersen@hotmail.com

ABATEC TAKSERING
Taksering av bolig og fritidseiendom, tilstand, verdi og lånetakst,
reklamasjon og skade, taksering av tomter, innbo og løsøre.
Deltar også på visning og overtakelse av bolig.

Sommerleirer på Wallemtunet 2018
Leir er spennende! Bli med på lek og moro, grilling,
fjellturer, fotball, volleyball, sporløp, spennende kubbespillkamper 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 for mange, og leirstedet ligger i flotte
naturomgivelser på Kvamskogen.
Sommerleir 7-10 år
24. - 26. juni 2018
Pris: kr. 700,-

Jordalsveien 17A, 5105 Eidsvåg i Åsane.
Mob: 959 34 366
E-post: abatec@online.no • www.abatec.no

Kjøkken • Bad • Garderobe
Salhusveien 55, 5131 Nyborg
Tlf. 55 53 98 40
www.jcinterior.no

Familieleir
Fredag 29. juni
- søndag 1. juli 2018
Pris: Voksen kr. 700,- / Barn
4-12 år kr. 500,- / Barn 0-3
år gratis

Meld dere på til: bergen@sondagsskolen.no
eller telefon 907 72 703. Påmeldingsfrist er 11. juni 2018

Besøk en av Norges største shop in shop

VI TRENG FRIVILLIGE.
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?
Kvart år svarar vi samla kring 200 000 samtaler
via telefon og internett, likevel er det ein av
tre som ikkje får svar.

www.janus.no

Les meir og meld di interesse på kirkens-sos.no

Å snakke med folk om livet gir meining.
KULTURSENTER
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Avskjed med Johnny
Det var avskjedsgudstjeneste med kapellan Johnny
Leikvoll Drabløs søndag 27. mai. En fin gudstjeneste
ble det, men også en dag da vi allerede på forhånd
fikk kjenne på savnet.
AV BØRGE RYLAND

For en dag det ble! En tallrik menighet satt midt i sommerens
prakt i et aldeles nydelig sommervær! Rhododendronen hadde
akkurat kommet i blomst, Musikkverkstedets barn danset og
sang, Benedictinerne, kor og orkester, gledet oss med sine
toner og bidro til en flott fest!
Prekenen handlet om den treenige Gud, om Faderen, Sønnen
og Den hellige ånd, om den ufattelige rikdommen vi har i
Gud, en rikdom som beveger og tar oss inn i Guds nærhet,
som i en ringdans. En fin gudstjeneste ble det, men også en
dag da vi allerede på forhånd fikk kjenne på savnet.
For vi vil savne Johnny! Hans godvilje, hans smil og humør,
hans gode samarbeidsevner, men ikke minst hans nære
forkynnelse. Mange gode ord ble sagt denne dagen, alt fra
prost Øystein Skauge, kollegaene i Eidsvåg, menighetsrådet
ved Henning Andreassen, og fra menigheten.
Takk for alt du har beriket Eidsvåg med, og alt du har betydd
for mange i sorg og glede i de fire årene som har gått. Johnny

AVSKJEDSGUDSTJENESTE PÅ HAGEFESTEN: – Takk for alt du
har beriket Eidsvåg med, sa sogneprest Børge Ryland (til venstre)
under avskjedsgudstjenesten for Johnny Leikvoll Drabløs (til høyre) på
årets hagefest. (Foto: Henning Andreassen)

avsluttet festen med å oppmuntre menigheten til å gi gleden
rom, la Gudsrike-gleden få prege oss som enkeltmennesker
og alt som skjer i menigheten.
Sammen med Johnny var Siri og lille Eivor. Gratulerer så
mye som nybakte foreldre! Vi ønsker dere Guds rike
velsignelse over dere som familie, og sokneprest-tjenesten
som venter i Vanylven og i Åram på Sunnmøre!

Samtaler om tro

Nye medarbeidere

Til høsten starter vi opp igjen med samlinger omkring tro og liv.
Fine samlinger som starter sosialt med en mat og prat, før vi
samler oss om tema for dagen og påfølgende samtale.

Håkon Økland Kinsarvik heter den nye kapellanen
vår, mens Henrikke Kittelsen er ansatt som ny
menighetspedagog.

Vi tenker bredt om hvem som kan ha glede av å delta. Med ulik
alder, erfaring og livssituasjon blir fellesskapet rikere. En bok
som heter «Kristen tro – oppdatert: For den som ikke tar alle
svar for gitt», utgitt på Kom forlag, er et fint utgangspunkt for
samlingene.

Allerede fra 1. juni hadde Eidsvåg på plass en ny
kapellan! Det er det stor grunn til å glede seg
over. Vi slapp å ha vakanse i kapellanstillingen, og
kan allerede før sommerferien bli kjent med vår
nye kapellan, Håkon Økland Kinsarvik.

Denne boken er skrevet av to brødre, prestene Kjell Arnold og
Ole Jacob Nyhus. De har begge lang erfaring som samtale
partnere med de forskjelligste mennesker, og om tro og tvil. Om
du ønsker, kan du skaffe deg boka i bokhandelen. Da kan du
ha den å lese i om det er vanskelig å få med seg en samling.

Han er fra Vaksdal, og har alt gjennom vikartjeneste i Åsane prosti
møtt mange av Eidsvåg sine ungdommer i TGIF (Thank God it’s
Friday). Hjertelig velkommen til deg Håkon, og selvsagt også til din
kone Linda!

«Både troende og ikketroende vil ha glede av boken som en
oppdatert guide til hva kristen tro er og betyr, stilt overfor et
moderne verdensbilde» har filosof, forsker og forfatter Henrik
Syse sagt om boken, som også anbefales sterkt av biskop
Halvor Nordhaug. «Her leveres en oppdatert innføring i kristen
tro. Den er original, ærlig, fri for klisjeer og engasjerer både
tanke og følelser. Denne boka her jeg ventet på!» sier han.
Børge Ryland
Det er lagt opp til tre samlinger, fra kl. 19.30 den tredje onsdag i
månedene september til november: 19. september, 17. oktober
og 21. november. Det er ingen påmelding. Nærmere
informasjon kommer i neste menighetsblad. Ta gjerne kontakt
med Trond Wathne (tlf. 95203122) eller Børge Ryland (tlf.
93255774) om det er noe du lurer på.

Den 10. juni skal han ha sin første gudstjeneste som kapellan i
Eidsvåg, og vil bli presentert for menigheten da. Prost Øystein Skauge
vil formelt innsette ham i tjenesten den 2. september. Ta godt imot
Håkon, og omslutt ham med forbønn for oppgaven han nå går inn i.
Den 6. august starter så vår nye menighets
pedagog sin tjeneste i Eidsvåg. Vi gleder oss stort
over det. Hun heter Henrikke Kittelsen, er fra
Kristiansand, og har studert ved NLA Høgskolen i
Sandviken. Ved gudstjenesten den 29. august vil
Henrikke Kittelsen bli presentert for menigheten.
Ta godt imot Henrikke og omslutt henne med
forbønn for oppgaven hun nå går inn i.
Både Håkon (ny kapellan) og Henrikke (ny
menighetspedagog) vil bli nærmere presentert i neste menighetsblad,
som kommer ut i september.
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Da pappa kom hjem fra krigen
Datoen var 7. juni 1945. En stor folkemengde hadde samlet seg ved jernbanestasjonen i Bergen. Det var
nemlig kommet melding om at de norske offiserene fra Vestlandet, som hadde vært i tysk krigsfangenskap,
skulle komme med Bergensbanen denne kvelden.
TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

hvordan tyske marinefartøy kom i posisjon
og åpnet ild mot Tyr. Om fenrik Sandnes
står det at han ble aleine på brua, mens det
øvrige mannskapet måtte dekke seg bakom
skansekledningen. Prosjektilene hvinte om
ørene på ham, men han klarte å berge både
skip og mannskap ved å styre båten på en
holme. Dette var litt av en heltedåd, ifølge
avisa. Tysk overmakt gjorde imidlertid at
mineleggeren måtte overgis til fienden.

Ettersøkt og arrestert
Etter disse hendelsene var Karl Sandnes,
også kjent som «Kalle», ettersøkt av
tyskerne. Familien hadde allerede i april
dagene 1940 forlatt Bergen og leiligheten
de hadde på Indremisjonens forsamlings
lokale Betlehem på Nøstet, hvor Karl
arbeidet som vaktmester.

SATT I TYSK FANGELEIR: Karl Sandnes var vaktmester på Betlehem
på Nøstet da han ble arrestert der 16. august 1943. (Foto: Privat)

Tilflukt søkte de blant annet på sin egen
hytte Strandbu på Kvingo i Masfjorden.
Der oppholdt de seg i lange perioder. Dit
våget Karl å ta seg fram 5. juni 1940 så
forsiktig som mulig, og gleden sto i taket da sønnen Dag
ropte ut at han kunne gjenkjenne pappaen sin. For moren
Lina var det desto mer en gledens dag, ikke minst fordi rykter

Blant dem som ventet spent på pappa, var fem gjenværende
fra familien til sjøoffiseren Karl Sandnes. Yngstemann Dag
var den gang 17 år. I februar fylte han 90, men han minnes
hendelsen som var det i går. Nylig fortalte han på hyggetreff
i Eidsvåg menighet om sine minner fra krigsårene.
– Stemningen på jernbanestasjonen steg utover denne
junikvelden, inntil det ble mumlet: ’Nå kommer de!’. Og kom
gjorde de, gående slitne og i slitte offisersuniformer de hadde
hatt siden de ble arrestert. For fenrik Karl Sandnes’ vedkom
mende skjedde det i august 1943, forteller Dag.

I kamp mot tyskerne
Det var på mange måter engstelsen for familiefaren som
skulle prege familien Sandnes i disse årene. Karl Sandnes var
høsten 1939 blitt innkalt til nøytralitetsvakt, og gjorde
tjeneste på mineleggeren Tyr, som var stasjonert i Klokkar
vik. Om bord gjorde han tjeneste som mineekspert og
nestkommanderende, da krigen brøt ut 9. april 1940.
Tyr skulle oppleve sitt tøffeste sjøslag natt til lørdag 20. april
i Uskedalen. Bergens Tidende skriver i 1965 om kampene og

FAR OG SØNN: – Vi var samlet alle fem på jernbanestasjonen i
Bergen 7. juni 1945 da pappa kom hjem fra Tyskland, minnes Dag
Sandnes.

MENIGHETSHILSEN 3-2018

19

ble konfirmert på fredssøndagen 13. mai i Domkirken av
senere biskop Kåre Støylen, også han bergenser.
Men mandag 7. mai skulle bli en spesiell frihetsdag for unge
Dag. Eller som han skriver i Dags bok, en beretning om eget
liv: «Jeg satt i klasserommet på Fridalen skole og strevet med
tysk gjenfortelling. Det var tentamenstid, og jeg var akkurat
ferdig med kladden da tysklæreren, frk. Westergaard, banket
forsiktig på døren, kom stille inn i klassen og sa på sin still
ferdige måte: ’Det er fred! Dere kan gå hjem’». Dag minnes at
han fikk lov til å levere kladden.

Mineleggeren Tyr skapte mye bryderi for den tyske krigsmakten under
aprildagene i 1940 (NB: dette bildet er ikke av Tyr, men av et søsterskip).

var nådd Kvingo om at Karl var falt under kamphandlingene
i Uskedalen.
Men det var under et besøk på Nøstet i august 1943 sammen
med datteren Molly at Karl en morgen ble brutalt vekket av
tyske soldater som banket på. Skulle han forsøke å flykte ut
bakdøra på Betlehem? Hva om datteren ble tatt som gissel?
Dette ble for skjebnetungt for Karl, som valgte å iføre seg sin
offisersuniform og bli arrestert.

Turen med Inndalstrikken fra Minde til sentrum ble en fest
reise, minnes Dag. Flagg etter flagg ble heist på stang etter
stang langs hele ruten på vei mot byen – i glede og begeistring.
Men i familien Sandnes skulle det gå nøyaktig en måned før
gleden var fullkommen: Først da kom pappa endelig hjem!

Jubilanter i Gla’sang

Fange i Tyskland
Ferden videre gikk til fangeleiren Schildberg sørvest for
Warszawa, på grensen mellom Tyskland og Polen. Rundt
1500 norske offiserer ble arrestert 16. august 1943. 500 ble
sendt hjem av forskjellige årsaker, mens noe i underkant av
1000 mann ble sendt til to leire i Polen, nemlig Grune bei
Lissa og Schildberg.
Dette var en leir for offiserer, og ikke så brutal som de
beryktede konsentrasjonsleirene. De norske fangene fikk
stundom såkalte danskepakker, og kunne til tider sende og
motta brev. Men Schildberg var langt fra noe luksusliv.
Noen ganger lyktes det også for Karl å samles til oppbyggelse
med andre troende blant de norske offiserene, kan Dag
fortelle. Mens krigen gikk mot slutten og russiske styrker
rykket fram mot Berlin, startet tyskerne transport av fangene
i Schildberg til en leir ved Luckenwalde sør for Berlin. Her
tok russerne så kontrollen, og spørsmålet ble hvor de norske
offiserene skulle sendes? Først ble det sagt til Murmansk,
men dette ble heldigvis, endret slik at de etter en fire dager
lang togreise via Hamburg og Århus kom til Oslo 6. juni, og
deretter dro vestlandsoffiserene til Bergen med toget.
Da toget kom inn på stasjonen i Bergen, var det gått lang tid
siden fru Lina Sandnes hadde fått livstegn fra mannen sin.
Var han fortsatt i live? Så ble usikkerheten endelig borte da
hun sammen med de fire barna Molly, Kjell, Fritjof og Dag
frydefullt kunne omfavne sin kjære i trengselen på jernbane
stasjonen den kvelden 7. juni.

Gå hjem, det er fred!
Dag Sandnes forteller at for ham ble hele våren 1945 en
spesiell tid. Han hadde bestemt seg for å vente til freden kom
med å stå konfirmant. Og slik gikk det til at han som 17-åring

I Eidsvåg har vi gleden over å ha noen ordentlige seniorer. På en
korsamling i Gla’sang var anledningen kommet til å gjøre ære på
dem, med kake, gode ord, og som seg hør og bør, vakre blomster.
Jubilantene var Johanne Erstad (95) og korets dirigent gjennom
mange år, Dag Sandnes (90). Vi gratulerer, og er imponert over at
dere fortsatt er med på å bidra til fellesskap og glede.

Hobbyverksted i Eidsvåg kirke

Vi fortsetter med hobbyverksted til høsten. Da med litt andre
prosjekter enn i vår. Det blir blant annet arbeid med betong,
toving og engleverksted. Vi håper alle som har vært innom
– og enda flere – blir med. Vi starter kl. 18.30 følgende
mandager: 10. september, 24. september, 15. oktober,
29. oktober, 12. november og 19. november.

INFORMASJON
RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

VELKOMMEN
TIL EIDSVÅG KIRKE
Alle gudstjenester er i Eidsvåg kirke, og starter kl. 11.00, om ikke annet er nevnt. Se også
vår hjemmeside, eidsvaagmenighet.no. OBS: Gudstjenester i sommertiden veksler
annenhver uke mellom Eidsvåg og Biskopshavn.

10.06.2018
- 3. søndag i treenighetstiden

12.08.2018
- 12. søndag i treenighetstiden

Joh 1,35-51
Gudstjeneste v/Håkon Økland Kinsarvik.
Presentasjon av Håkon Kinsarvik, vår nye
kapellan. Dåp, nattverd.

Luk 8,1-3
Gudstjeneste v/Tor Martin Koppang. Dåp,
nattverd.

17.06.2018
- 4. søndag i treenighetstiden

Gudstjeneste i Biskopshavn.

Matt 16,24-27
Gudstjeneste v/Håkon Økland Kinsarvik.
Dåp, nattverd.

19.08.2018
26.08.2018 - vingårdssøndag

24.06.2018 - St. Hans

Luk 17,7-10
Gudstjeneste v/Børge Ryland. Innsettelse
av trosopplærer Henrikke Kittelsen. Dåp,
nattverd.

Matt 11,7-14
Gudstjeneste v/Børge Ryland . Dåp,
nattverd.

02.09.2018
- 15. søndag i treenighetstiden

01.07.2018 – aposteldagen
Matt 16,13-20
Gudstjeneste v/Tor Martin Koppang. Dåp,
nattverd.

08.07.2018
Gudstjeneste i Biskopshavn.

15.07.2018
- 8. søndag i treenighetstiden
Mark 12,37b-44
Gudstjeneste v/Børge Ryland. Dåp,
nattverd.

22.07.2018
Gudstjeneste i Biskopshavn.

29.07.2018 - olsok
Luk 9,23-26
Gudstjeneste v/ Håkon Økland Kinsarvik.
Dåp, nattverd.

05.08.2018
Fellesgudstjeneste for Åsane prosti i
Hamre kyrkje/Osterøy. Veteranbåt-skyss.
(Se egen sak inne i bladet).

Luk 10,38-42
Gudstjeneste v/Øystein Skauge, Børge
Ryland, Håkon Økland Kinsarvik.
Konfirmantpresentasjon nr. 1 og innsettelse
av Håkon Kinsarvik som ny kapellan.

09.09.2018 - 16. søndag i
treenighetstiden 1 Pet 4,12-19
Gudstjeneste v/Børge Ryland.
Konfirmantpresentasjon nr. 2.
Benedictinerne synger.

16.09.2018
- 17. søndag i treenighetstiden Luk 7,11-17
Gudstjeneste v/Håkon Økland Kinsarvik.
Dåp, nattverd.

23.09.2018
- 18. søndag i treenighetstiden
Matt 8,5-13
Gudstjeneste v/Øystein Skauge. Dåp,
nattverd.

04.03. Elida-Alette Østbø Ryland, Eidsvåg kirke
04.03. Bendik Olai Soleim, Eidsvåg kirke
04.03. Amelie Friborg Utne, Eidsvåg kirke
11.03. Julian Jose Flygansvær, Eidsvåg kirke
11.03. Sindre Ziheng Bull Madsen, Eidsvåg kirke
11.03. Ellinor Leirevaag Morstøl, Eidsvåg kirke
18.03. Aksel Sørgård Iversen, Biskopshavn kirke
25.03. Sigrid Eline Tertnes, Åsane kirke
02.04. Viljar Stalheim Stangeland, Stolmen kyrkje
22.04. Alvilde Hellesøy Mjanger, Salhus kirke
22.04. Ole Egesund Veivåg, Eidsvåg kirke
29.04. Freya Lei Xin Trellevik, Eidsvåg kirke
10.05. Hermine Steenbach Værø, Salhus kirke
13.05. Cathe Eileen Arildsen Mørner, Eidsvåg kirke
20.05. Viljar Aunevik, Vestnes kirke,
20.05. Eivor Leikvoll Drabløs, Eidsvåg kirke
20.05. Nora Engen-Solen, Namsos kirke
20.05. Sokrates Ohnstad, Eidsvåg kirke

26.02. Kjell Hantveit f. 1928
28.02. Inger Næss f. 1929
01.03. Unni Nesfossen f. 1952
10.03. Mads Henrik Askevold f. 1931
12.03. Tordis Amanda Jensen f. 1931
13.03. Steinar Øen f. 1944
14.03. Kjell Atle Brunborg f. 1955
19.03. Elin Katharina Knudsen f. 1943
29.03. Berit Vetlejord f. 1945
31.03. Inger Marie Helene Wallacher f. 1927
16.04. Torbjørn Lem Gjesteland f. 1942
16.04. Lars Mikkelborg Hagen f. 1938
27.04. John Brakstad f. 1927
28.04. Solveig Vassenden f. 1930

Hyggetreffenes
høstprogram
• 5. september: Ida Sofie Tertnes og Stig
Hjørnevik forteller og viser bilder fra sin
reise til Madagaskar.
• 3. oktober: Husker du leseboka? Harriet
Garlid tar oss med tilbake til Nordahl
Rolfsens lesebok.
• 7. november: Musikk ved Torunn og Arvid
Fosse.
• 5.desember: Adventsmøte.
Hyggetreffene holdes i Menighetssalongen
i Eidsvåg kirke. Tid : Kl. 11.30. Vel møtt!
Hilsen oss i Diakoniutvalget

