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FRA KIRKEVINDUET

hvem - hva - hvor?
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.

Velkommen hjem,
konfirmanter

Det er september og det er meldt storm. En litt bekymret gjeng på
kontoret gjør siste innspurt av forberedelser. Dyrkolbotten har ikke
hatt strøm den siste uken, og det blir bedt for leiren og at strømmen
ikke skal gå.
AV HÅKON KINSARVIK, KAPELLAN

Noen timer senere kom en blid og forventningsfull gjeng. Målet for leiren var
å bli bedre kjent med hverandre, troen og ha det gøy sammen. Det kan fort bli
intense dager på en slik leir. Heldigvis har vi en fantastisk ledergjeng som har et
stort pågangsmot, ser andre og gjør en viktig innsats.

SOKNEPREST
Børge Ryland
Mobil: 932 557 74
Direktelinje 55 30 81 91
br265@kirken.no

På denne leiren var temaet «velkommen hjem». Vi ønsker og tror at kirken er
vårt hjem. Her kan vi være om oss selv, erfare hvem vi selv er og hvem Gud er.
Talen fredagskvelden handlet om sønnen som kommer hjem (Joh. 15).

KAPELLAN
Håkon Økland Kinsarvik
Tlf 97644169
Direktelinje: 55 30 81 98
hk482@kirken.no

Lørdagen var det sporløp ute. Selv om det var surt og kaldt, var humøret på topp
og stemningen god. På kvelden var det underholdning, limbo og møte. Noen av
kommentarene fra konfirmantene var at det er gøy å være på leir, at de opplever
at troen vokser og at det er fint med rom for undring rundt de store spørsmålene.

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
hk263@kirken.no
UNGDOMSMEDARBEIDER
Martin Velsvik
Mobil: 452 52 489
martin_velsvik8@hotmail.com
UNGDOMSMEDARBEIDER
Anne Kristin Viseth
Mobil: 994 71 091
ak-viseth@hotmail.com

Søndagen feiret vi gudstjeneste sammen, og konfirmantene hadde selv forberedt
store deler av denne, med bønnevandring, god sang og nattverd. Vår sokneprest
Børge Ryland snakket om det å komme hjem; det å være ønsket av Gud. Årets
konfirmanter er spørrende, åpne og vil hverandre vel. Håpet er å involvere dem
mer i gudstjenestene.
I tråd med planlegger vi Lysmessen 9. desember som en fest med band, lovsang,
og stor involvering av ungdommer og konfirmanter. Det blir nattverd, bønne
vandring, god sang og lystenning. Vi håper at kirken kan bli helt full og at
menigheten kan heie på konfirmantene og ungdommene våre.
Utover våren vil vi også prøve å ha kveldsgudstjeneste. Det blir alltid nattverd,
bønnevandring og kvelds etter gudstjenesten. Konfirmanter og ungdommer vil
bli involvert, og vi håper og tror at menigheten vil støtte opp om dem. Vi er så
takknemlige for hver enkelt av våre ungdommer og konfirmanter, og at de er
omsluttet av vår forbønn.

MENIGHETSRÅDSLEDER
Henning Andreassen
Mobil: 47936051
henning@panrenhold.no

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 7. februar.
Frist for levering av stoff er:
fredag 18. januar.
Redaksjonen blir avsluttet:
fredag 25. januar.

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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AKTIVITETER I EIDSVÅG
MENIGHET, FRA A TIL Å:

Hva har klovnene
i sekken?

Julens konserter
i Eidsvåg kirke

Babysang

• Lørdag 1. des. kl. 17.00: Benedictinernene

Barnekor

• Søndag 2. des.: Tertnes Braas

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

• Onsdag 5. des.: Musikkverkstedet
• Fredag 7. des. kl. 19.00: Ole Bull Kammerkor
(se egen omtale på side 12)
• Fredag 14. des. kl. 18.30: Åsane Musikklag
• Søndag 16. des. kl. 18.00: Kor Ness
• Mandag 17. des. kl. 19.30 (?): Tertneskoret
(nøyaktig når konserten starter er ikke fastsatt
ennå)
• Fredag 21. des.: Barneforestilling med søstrene
Trætteberg (se egen omtale på side 12)

Lys våken i kirken
Unn deg et pust i bakken i førjuls
tiden, og ta familien med på
julesamling i Eidsvåg kirke.
Fredag 21. desember kl. 18.00 tenner vi
tre lys i adventskransen. Klovnene Tipp
og Topp blir med, og da skjer det alltid
noe morsomt! Hva har egentlig
klovnen Tipp i sekken sin? Og finnes
det matpakker som ikke kan spises? På
en annerledes og morsom måte får vi
høre historien om den aller første julen.
Og så skal vi selvsagt synge sammen!
Ta kontakt med menighetspedagog
Henrikke Kittelsen for spørsmål
(epost: hk263@kirken.no/ tlf.:
55308194). Pris: Frivillig kollekt.

Er du 11 år eller blir det
i år? Da er du velkom
men til overnatting i
Eidsvåg kirke fra
lørdag 24. til søndag 25. november.
Lys våken er et overnattingsopplegg i kirken
for 11-åringer. Navnet Lys våken handler ikke
om at vi skal være våkne hele natta, men at
vi skal være våkne overfor det som skjer i
oss og rundt oss.
Vi skal være våkne overfor Gud, hverandre
og oss selv. Ikke minst kan vi oppleve at Gud
er Lys våken for oss. Advent handler jo
nettopp om lyset som kom til verden. Dette
skal vi feire – i tillegg til at 1. søndag i advent
markerer starten på et nytt kirkeår.
Du finner mer informasjon på våre nettsider.
Vi håper at du vil være med!

Onsdager kl.11.00-13.00. Oppstart i
september. Følg med på vår hjemmeog Facebook-side.
Ta kontakt med sogneprest Børge Ryland
ved spørsmål.

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.
Eidsvåg helselag
- aktiviteter høsten 2018:

OVERNATTING I KYRKJA: Lys Vaken er eit
overnattingsopplegg i kyrkja for 11-åringar
natt til første søndag i advent.
(Illustrasjonsfoto: Lys vaken i Levanger
kyrkje. Foto: Andreas Buarø)

Givertjeneste/gaver til
Eidsvåg menighet:
Kto 3637.07.21623
Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS

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

• Seniortrim mandager kl. 10.30-11.30.
Første gang mandag 27. august 2018 i
Kulturhuset, Eidsvågskogen 5. Sosialt
samvær i etterkant. Ta med matpakke!
• Helselagsmøter («torsdagstreffene»):
kl.12.00 siste torsdag i måneden.
Variert program/servering. Samme sted
som over.

EIN REGNBOGE OVER LIVET: «Eg trur at Gud har tenkt ut,
planlagt og forma alt dette vakre vi ser rundt oss i naturen» skriv
Solfrid Stein. Biletet viser ein dobbel regnboge, fotografert i ein
nasjonalpark i Alaska. (Foto: Eric Rolph)

Mi tru

Godt, men sant
Når eg ser rundt meg, forstår eg at Gud er så mykje større enn eg kan fatte.
AV SOLFRID STEIN

Eg trur at Gud er kunstnaren bak den fantastiske jorda vår og
det enorme universet. Det som er av ein slik dimensjon at eg
ikkje kan fatte det. Eg trur Han har tenkt ut, planlagt og forma
alt dette vakre vi ser rundt oss i naturen, og at Han har skapt
meg.
Det som også er ufattelig, er at Han som er så stor, også er
opptatt av mine gleder og sorger. Min kvardag. Eg trur at
Han kjenner meg ut og inn, og veit alt om mine sterke og
svake sider, likevel elskar han BETINGELSESLAUST! Det
virkar for godt til å vere sant. Det fine er at eg har fått erfare
det. Guds kjærleik og Guds gode ønskjer og engasjement for
meg. Han ønskjer å bruke tid saman med meg. Og invitere
meg til å bruke tid saman med seg.
Å vere kristen handlar om å ha ein relasjon til den treeinige
Gud. Vi ber til ein himmelsk Far, som har sagt han vil vere vår
forsørgjar. Jesus er vår frelsar, fredsfyrste og rådgjevar. Den
Heilage Ande blir vår vegleiar, trøystar og hjelpar. Det skjer
noko når vi inviterer Den treeinige Gud inn i liva våre. Den
Allmektige flyttar inn på innsida. Eg får eit rom i Guds hjarte.
Jesus var raus når han møtte menneska som trengte han,
men også tydeleg. Eg opplever at når han kjem med sitt lys
inn i mitt liv, er lyset sterkare enn mørket. Det varmar og
avslører. Å bli avslørt når ein har gjort noko dumt kan følast
vondt og skamfullt. Eg opplever at Jesus ikkje kjem med
fordømming, når eg vågar å sjå der lyskastaren treff, og
innrømme min veikskap. Han seier: Eg har allereie fiksa det,
du er tilgjeven. Han hjelper meg å løfte blikket, og sjå inn i
hans ansikt. Eit ansikt som er fylt med nåde og sanning.

Eg treng nokon som lyser opp når det er mørkt, for eg har
opplevd mørke dagar. Eg øver meg på å stole på at han har
kontroll, og kjenner vegen eg skal gå. Eg opplever det godt å
gå til Gud med alt, også med det vonde og uforståelege, med
mine spørsmål og min klage.
Jesus seier: «Kom til meg, alle de som slit og har tungt å
bera; eg vil gje dykk kvile!» (Matt.11.28). Og Jeremia skreiv
i kapittel 29: «For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier
Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar. Eg vil gje dykk
framtid og von». Godt, men sant.

Hyggetreffet er i gang igjen
Har du sans for kultur, musikk, gode foredrag og god mat er
hyggetreffet i Eidsvåg noe for deg. Vi samles første onsdag i
måneden kl. 11.30 i Menighetssalen. Det er åpent for alle og
spesielt for deg som har levd noen år. En gang i året tar vi oss
en busstur til kjente gamle steder.

LÆRERIK HYGGETREFF-TUR: Kurt Paulsen forklarer gammel
båtbygging for Anne Karin Corneliussen under vårturens
spennende besøk i Hordamuseet. (Foto: Knut Corneliussen)
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Et barn er født i flyktningleir
Et barn er født i Somalia, der tørke tar liv og sender
folk på flukt. Kirkens Nødhjelp er på plass med rent
vann og annen nødhjelp. Årets viktigste julegave kan
redde liv.
TEKST: ARNE GRIEG RIISNÆS/KN • FOTO: HÅVARD BJELLAND/KN

brunsvidde landet på Afrikas horn. 5,4 millioner er avhengige
av nødhjelp. 1,2 millioner barn er sterkt underernærte, og mer
enn 2 millioner er på flukt fra tørke, men også konflikt.

Livreddende vann
Kirkens Nødhjelp sørger for rent og trygt drikkevann i mange
av de hardest rammede områdene, som her i flyktningleiren
Jilab 3 i Garowe, provinshovedstaden i Puntland.
Nuru og familien hennes kom hit til fots, etter å ha gått 60
kilometer i stekende varme.
– Alle dyrene våre døde. Vi hadde ikke vann eller mat å gi
til barna våre. Vi var nødt til å flykte, forteller Nuru.
Ektemannen er i byen for å prøve å tjene noen få slanter, og
alle må hjelpe til for at mor skal få tid og litt ro med sin nesten
nyfødte datter. I dag sender hun sju år gamle Mohamed etter
vann. Det kommer fra Kirkens Nødhjelps brønn, som pumper
opp rent vann fra flere hundre meter nede i bakken.
– Jeg håper at vi en dag kan vende tilbake til livet vi hadde,
til et normalt liv der vi klarer oss selv og ikke er nødt til å
tigge for å overleve. Vi har ingen ting, men vi kan ikke gi opp
håpet. Og jeg kan lite annet enn å be om at Gud holder en
hånd over barna mine. De er det kjæreste jeg har i livet. Og
med Guds vilje skal ingen få ta dem fra meg.
Fortsatt mangler ett av ni mennesker i verden tilgang til rent
vann. Med en julegave på 200 kroner til Kirkens Nødhjelps
juleaksjon, kan du sikre rent vann til ett menneske. Rent
vann redder liv og forandrer liv.

Slik gir du årets viktigste julegave:
FØDT PÅ FLUKT: Lille Farah Abdi ble født midt i tørkekatastrofen
som tar liv og sender millioner på flukt i Somalia. (Foto: Håvard
Bjelland/Kirkens Nødhjelp)

• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248

Familien til lille Farah Abdi levde et enkelt, men
godt nomadeliv langt ute i den golde somaliske
ørkenen. Nå har fire års sammenhengende tørke
tatt fra dem alt, unntatt håpet. «Jeg kan ikke annet
enn å be om at Gud holder en hånd over barna
mine», sier seksbarnsmoren Nuru.
Det er trangt inne i det glovarme teltet. Nuru Xirsi
Elmi Farah stryker varsomt datteren Farah Abdi
over pannen.

To millioner på flukt
– Vi hadde 70 geiter og levde et godt liv. Om ikke
mye, så hadde vi det vi trengte for å klare oss, sier
Nuru.
De fire siste årene har store deler av Somalia knapt
fått regn. Det ødelegger for jordbruk og husdyrhold,
som er levebrødet for millioner av mennesker i det

BOLIG FOR ÅTTE: Lille Farah Abdi bor i et telt i flyktningleiren Jilab 3 i
Puntland. Her med mamma Nuru og storesøsknene Muhobo (3), Mohamud (4),
Ahmed (5), Mohamed (7) og Fadumo (8).

Jonatans jul

ALLE BARNAS VENN: Hesten Kolbjørn
og bestemor har vært rundt i nabolaget
og samlet sammen alle ungene som har
lyst å kjøre en tur før grøtspising.

Jonatan lar børsten gli langs den store, runde magen til dølahesten Kolbjørn. Kolbjørn er bundet til rekk
verket på gamlelåven, mens bestemor og Jonatan har det travelt med å strigle ham ekstra fint. Jonatan har
reist veldig langt for å kunne være noen dager hos bestemor og bestefar på Tingvoll. I dag skal han få være
hjelpekusk.
TEKST: LISE MCKINNON • FOTO: KIRSTY MCKINNON

«Du er jammen blitt sterk siden sist du var her og hjalp til
med Kolbjørn. Når du kommer tilbake i juleferien, trenger du
alle musklene dine, for da har Kolbjørn fått vinterpelsen sin,
og den er tjukk den!» sier bestemor Kirsty, som opprinnelig
er fra Bergen. «Jeg vil alltid feire jul på Tingvoll, for julen her
er den beste i verden» svarer Jonatan.
«Kanskje alle synes at det stedet de feirer er best i verden?»
undrer bestemor. «Næh, det er bare fordi de ikke har vært
på Tingvoll» kommer det bestemt fra Jonatan.

«Ja, bestefar er egentlig en skikkelig tøysekopp», sier beste
mor. «Jeg husker du ble skikkelig lang i fjeset da han så på
oss veldig alvorlig og sa at egentlig hadde vi ikke plass til noe
tre i stuen, siden vi ble så mange. Men siden du allerede
hadde hugget det, så foreslo han at vi kunne sage toppen av
treet og ha det i en blomsterpotte i vinduskarmen. Huff, du
var helt på gråten, og pappaen din skulle til å bli sint, så jeg.
Det var bra at din mamma gikk helt bort til bestefar og sa
strengt: Slikt får du ikke tulle med!»

Bestemor sier at alle må være stille,
så åpner hun vinduet slik at de kan høre
kirkeklokkene ringe julen inn.

«Hva er det som er så ekstra fint med tingvolljulen, da?»
spør hun tilbake. Jonatan strekken armen i været og vifter
med børsten. «Alle de gøye tingene vi gjør vel. Først går vi i
skogen for å finne oss juletre sammen med mange andre.
I fjor red pappa og jeg på hesten Lea, og han lange, han som
kom fra Amsterdam, Bob, ja, han fikk ri på Kolbjørn. Og vet
du, han hadde aldri sittet på en hest før!» forteller han.

«Ja, og så får jeg pynte juletreet sammen med mamma eller
pappa», sier Jonatan videre, «og ingen får lov å se det før vi
er helt ferdige. Hurra! Men alle som vil kan få bli med og lage
ny julepynt på forhånd, og alle har lov å bake julekaker».

«Og da vi kom ut av skogen igjen, da hadde bestefar tent det
store bålet og naboene begynte å komme for å steke pølser på
pinne og drikke gløgg og smake på julebaksten. Jeg tror ikke
han Bob hadde stekt pølser heller noen gang for Helena,
kjæresten hans, måtte overta. Etter at det ble helt mørkt, ble
det så flotte gnister når bestefar slo på bålet med en pinne».

Jonatan kjemmer Kolbjørns hale med en diger kam mens
han prater. Kolbjørn snur på hodet og ser på Jonatan, men
han står fremdeles helt stille. Han er glad i Jonatan, og
Jonatan kan vandre frem og tilbake under magen hans mens
han bruker de store rufsete beina som svingstang og støtte.
«Ikke glem hovskjegget», sier bestemor. Jonatan setter seg
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Bordet med de tre kjempesvære grytene med grøt står rett
innenfor fjøsdøren. Alle graver dypt ned i grytene, de voksne
også, i håp om å finne mandelen. Og Jonatan var heldig sist!
Han fant mandel nummer to.
Alle har kledd seg godt, for det er kaldt med de store åpne
dørene. Til gjengjeld er det enkelt for alle ungene å springe ut
og inn når de vil leke eller ta en tur bortom hestene som står
bundet utenfor. Og alle de som har en nisselue har selvfølge
lig den på. Det er flere som er kommet ridende eller kjørende
opp den lange bakken.

JONATAN FIKK VELGE JULETRE: «Vi red rundt i skogen til vi fant
et tre vi likte» forteller Jonatan.

ned med børste og kam, men tankene hans går tilbake til
julefeiringen.
Det har blitt god tradisjon på Tingvoll Gard å ha felles ris
grøtlunsj på julaften for alle ansatte, deres familier og gjester,
det kan bli femti, seksti stykker med stort og smått. Før var
det «gamlelåven», som nå er opplevelsessenteret Tingvoll
Økopark, som var samlingsstedet.
Nå er grøtspisingen flyttet opp til det nye fjøset. Og fjøsnissen
flyttet med. Det nye fjøset ble bygget høyt oppe i bakken der
kyrene har den fineste utsikten i bygden. Der kan de gå inn
og ut av fjøset som de lyster og nyte synet av fjorden og
fjellene i sør.

Alle barna og mange av de voksne tar seg en tur bortom
kalvebingene. I den ene bingen er en mor med en helt nyfødt
kalv. Jonatan synes den er veldig fin. Den er brun som
melkesjokolade og med en nydelig hvit stjerne i pannen.
Kalven er pyntet med julestjerne, tenker Jonatan, og plutselig
tenker han på juletreet som også står pyntet hjemme og
venter på dem, og da begynner han å bli utålmodig.
Endelig, endelig begynner alle å ønske hverandre god jul og
drar hjem hver til seg. Men de som har hester, må først sørge
for at de har det bra, så hos Jonatan kan ikke julen riktig starte
før bestemor har stelt for Kolbjørn og Lea. Og gjett hvem som
får grøtrestene? Det er hesten Lea, for hun elsker grøt!
Huset er fullt av alle gode julelukter. Bestemor er kommet
inn, og tenk, hun har noen snøfnugg i håret. Og selv om jule
treet står på gulvet i sin fulle høyde og nydelig pyntet (og med
mange gaver under grenene!), så er det plass til alle: beste
mor og bestefar, oldemor Lise fra Bergen, mamma og pappa,
lange Bob og kjæresten og to store voksne onkler. Bestemor
sier at alle må være stille, så åpner hun vinduet slik at de kan
høre kirkeklokkene ringe julen inn.

GRAVER DYPT ETTER MANDELEN:
I hver av de store grøtgrytene blir det
puttet en mandel, for alle skal jo ha sjanse
til å finne mandelen og få mandelpresang.
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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

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

www.abbedissen.no

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

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Heine
Polden

Cathrine
Polden Misje

Døgntelefon: 55 21 44 50 • mobil: 917 51 700
www.bergenogomegn.no

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

AVD. SOTRA

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

/ Johannes R. Blom

v

55 18 90 00 Døgnvakt

HVORFOR BETALE MER FOR
SAMME TJENESTER?
VI HAR FASTPRIS PÅ
GRAVFERD MED SEREMONI

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

29.500,- INKLUDERER ALT
DU TRENGER.

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

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

BERGEN

GRAVFERDSHJELP
DØGNVAKT 55 98 80 00
BERGENGRAVFERDSHJELP.NO
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

- fra hjerte til hjerte

w w w. s o l s t r a n d s . n o
post@solstrands.no
Vi kan hjelpe til med
Døgnvakt 55 24 08 08
rådgivning og tilrettelegging
www.arna-gravferdsbyraa.no
ved begravelser og bisettelser. Lakslia 13 • 5261 Indre Arna

Dåp, konfirmasjon eller bryllup?
Vi har det du trenger for å dekke
ditt nydelige festbord!

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

GRAVMINNER

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

www.loiten-lys-bergen.no

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.
www.lovaasnaturstein.no

Medlem av
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Åsane kirke 25 år:

«Berre i liv for andre er kyrkja ditt folk på jord»
Åsane kirkes jubileumssalme
Du treng ikkje hus vi byggjer,
du treng ingen tempelhall.
Din stad har du alle stader,
ei verd er din katedral,
ein stad for den evige lovsong,
som eingong med jubelrop
skal fløyme fritt over verda
når himmelens port går opp.

BYGGET PÅ REKORDTID: Arkitekt Trygve Dyngeland stod for kirkens arkitektoniske
uttrykk, med en form inspirert av runde italienske kirker fra 400-tallet. Byggematerialet er
primært rød teglstein. (Arkivfoto: Magne Fonn Hafskor)

Tittelen over er hentet fra den nye
salmen som Arve Brunvoll har
skrevet til Åsane kirkes 25-års
jubileum, med en tekst der han
hyller den verdensvide kirken.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

«Du treng ikkje hus vi byggjer, du
treng ingen tempelhall / Din stad har
du alle stader, ei verd er din katedral»
åpner den nye salmen, tonesatt av Odd
Johan Overøye.
Ja, troen er ikke avhengig av et hus.
Men – som det også heter i den nye
salmen – er det godt å ha et sted «der
tru går frå hjarte til hjarte / og songen
frå munn til munn». Tilbake i 1992 var
det trangt om plassen på kirkebenkene i
Åsane. Menigheten som den gangen var
kjent som Norges største hadde bok
stavelig talt vokst ut av gamlekirken, og
behovet for et nytt kirkerom var stort.

Da kirken brant
Kommunens administrasjon hadde
derfor godkjent menighetens bygge
komités konsept for ny kirke, og sendt
det videre til Bystyret for vedtak. Så tok
bystyret, på sitt siste møte før jul i
1992, 13-14 millioner ut av prosjektet.
Dermed ble kirken satt på vent.
Kort etter, natt til julaften 1992, ble den
gamle kirken på Saurås påtent av Varg
«Greven» Vikernes og Jørn Tunsberg,

og brant ned til grunnen. Hundrevis av
åsabuer valfartet til den nedbrente
kirken. Noen var illsinte, andre gråt
åpenlyst. Julegudstjenesten samme
dag ble holdt på Åsatun.
Per Kragseth (Ap) og Inger Margrethe
Presthus (H) var gruppeledere for de to
største partiene, og tok nå initiativ til å
få pengene til ny Åsane-kirke på plass
igjen. Den politiske prosessen gikk på
rekordtid, og allerede 13. januar 1993
ble spaden satt i jorden.

Fikk eget festlokale
Byggearbeidet skjøt fart, ikke minst på
grunn av at biskop Per Lønning hadde
sagt at det ikke skulle feires en julaften
til uten kirke i Åsane, og 19. desember
1993 ble den nye kirken innviet og
vigslet av biskopen. Samme jul ble
gudstjenestene både på julaften, 1. dag
og 2. dag sendt på tv.
Opprinnelig var det meningen at kirken
skulle bygges på ett plan. Det ble likevel
bestemt å bygge deler av kirken over to
plan, med et festlokale under selve kirke
rommet. Prislappen ble noen millioner
ekstra, en kostnad som kommunen ikke
var innstilt på å dekke. Da sa menig
heten at «den tar vi». Slik kom Torg
stuen til, som er blitt kirkens festlokale.
Tre år senere ble gamlekirken gjenreist.
Den var helforsikret, og ble bygget opp
igjen, uten at det kostet menigheten en
krone.

Vi byggjer eit hus for ordet,
der ser vi deg på ein kross,
slik vil du i Kristus vere
ein Gud som er Gud for oss.
Vi byggjer eit hus for bordet,
der du set di gåve fram,
din nåde i vinen vi dyrka,
og brødet det vi sjølv har bakt.
Vi byggjer eit hus for kyrkja,
ein stad vi får kome inn
med tru og med tvil i hjartet
og ord som vi ikkje finn.
Her er vi din flokk i verda,
som ber på den same von,
der tru går frå hjarte til hjarte
og songen frå munn til munn.
Med ureine lepper kjem vi,
i bøn for din fot vi fell.
Send atter serafen til oss
med glo frå din altareld,
og lat oss få høyre orda
om det som din eld har gjort:
«Sjå syndene dine er sona,
og skulda er teken bort.»
Vår inngang i heilagdomen
er utgangen til di verd;
her ventar ditt kall frå alle
som kjem oss til møtes der.
Du sender oss frå ditt altar,
frå lovsongen ved ditt bord,
og berre i liv for andre
er kyrkja ditt folk på jord.
T: Arve Brunvoll 2018
M: Odd Johan Overøye 2018

Innsamling av klær, sko
og s
 engetøy 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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TRE ÅR I SENTRUM:
– Vi vil at dette skal være
en god møteplass der du
kan få veiledning i hva som
finnes av kristen litteratur,
sier Janne Ferstad.

Det finnes en kristen bokhandel i Bergen Sentrum.
Den ligger på Øvre Korskirkeallmenning.
Til tross for at den har eksistert i tre år, er det fortsatt mange som ikke
har oppdaget Bergen Kristne Bokhandel.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Vi ligger nok litt bortgjemt til, selv om vi har adresse bare
et steinkast fra Fløybanen, sier daglig leder i Bergen Kristne
Bokhandel, Janne Ferstad.
Nå er ikke Øvre Korskirkeallmenning en gate der du bare
«dumper innom», og det har nok heller ikke hjulpet på at det
har foregått gravearbeid like utenfor butikkdøren nesten i
hele bokhandelens eksistens.
– Byggearbeidene ble avsluttet i forrige uke, etter å ha bygget
fortauet opp igjen, sier Ferstad, som vi treffer siste uken i
oktober.

18 PARKERINGSPLASSER
Nå gleder Ferstad seg over 18 oppmerkede parkeringsplasser
ute i gaten, noe som trygt kan kalles en luksus inne i
bykjernen. Skulle du være heldig å finne en av disse ledig en
formiddag, anbefaler vi gjerne et lite besøk i den lyse og
trivelige bokhandelen.
– Vi vil at dette skal være en god møteplass der du kan få
veiledning i hva som finnes av kristen litteratur, sier hun.
– Her får du ta i boken, bla i den og tenke litt. Utover høsten
og vinteren skal vi også ha en del forfattermøter.
Ferstad er butikkens eneste ansatte, men det betyr ikke at
hun er alene på jobb. Totalt er de et mann- og kvinnskap på
rundt 15 frivillige sjeler som hver jobber i snitt en halv dag
ukentlig.

– Det er på en måte en styrke å ha møtt
mennesker i ulike livssituasjoner og med
ulike behov.

– Hvorfor trenger vi en kristen bokhandel?
– Vel, Bergen er en stor by, som har bruk for en slik nisje
bokhandel. Større bokhandler har kanskje et lite utvalg av
kristen litteratur, mens vi tar inn det meste som finnes i
markedet.

BØKER OG BIBELVERS
STORT UTVALG: Bergen Kristne Bokhandel tar inn det meste som
finnes i markedet av kristen litteratur.

Kikker du litt rundt i butikken, oppdager du fort at her er
mer enn bøker. Som i bokhandler flest har de et rikt utvalg av
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MENNESKER ER MENNESKER
Ferstad virker oppriktig glad i jobben, og det kommer ikke
som noen overraskelse når hun forteller at hun er utdannet
sykepleier.
– Jeg jobbet med rehabilitering på Haraldsplass Diakonale
Sykehus frem til jeg begynte her, sier hun.
– Det er på en måte en styrke å ha møtt mennesker i ulike
livssituasjoner og med ulike behov. Slik er det også her i
butikken. Mennesker er mennesker, samme hvor du er.

KORT MED BUDSKAP: Bibeltrykkene på disse kortene er også å
få i større format som innrammede bilder.

ulike gratulasjonskort, men her er også ikonmalerier,
hustavler med bibelvers, små treskulpturer – og en stor
bokhylle med brukte bøker til en billig penge.

– Har du vært oppe og sett på det nye sykehusbygget?
– Ikke ennå, men jeg skal ta en runde og se på nybygget en
av dagene. Det er blitt veldig fint, med enerom og mye ny
teknologi.
– Savner du å jobbe der?
– Noen ganger. Det jeg gjør nå blir en litt annen verden,
men det er kjekt å prøve noe nytt.

– Vi har også hudpleieprodukter fra Dødehavet, opplyser
hun, og legger til at de har bestilt inn såper og kremer fra
Tautra kloster i Trondheimsfjorden.
– Hva selger dere mest av?
– Det går mye bibler, både studiebibler og vanlige. Vi har
bibler på mange språk. Ellers går det en del både av barne
bøker, romaner, biografier, oppbyggelseslitteratur,
andaktsbøker og sang og musikkbøker.

-verdier for generasjoner

ANTIKVARISKE BØKER: Brukthyllen har alt fra bestselgere til
antikvariske samlerobjekter.

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 2019,
tilbyr vi gratis vinterdekking i år
Bestillingsfrist innen 12. desember.

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
Stjernen
Åpen barnehage er et inkluderende
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,
med
pappa
elleråpent
annen
omsorgsperson.
Stjerneni følge
holder
til i mamma,
Åsane kirke
og har
mandag,
Hos
oss fårtilbarna
utfolde
seg
ihar
ulike
pedagogisk
onsdag
og holder
torsdag
fra
kl 09
til
14.30
(onsdag
til mandag,
kl 14).
Stjernen
i
Åsane
kirke
og
åpent
Andre aktiviteter og fellesarrangementer
tilrettelagte
aktiviteter,
og14.30
de voksne
kantilhygge
onsdag
og torsdag
fra kl 09 til
(onsdag
kl 14).seg
sammen
med
te og lunsj.
Aktivitetene
uke
tilkaffe,
uke varierer,
men
fastefamiliedager
punkter
‣ fra
‣ Åpne
Felles
samlingsstund
erAktivitetene
samlingsstund
kl
11,
babysang
for
de minste
‣ Karneval
‣ Internasjonal
og
julefest
dag
fra for
ukealle
til uke
varierer,
men
faste
punkter
kl er
12,samlingsstund
felles ‣lunsj
kl 11.30
ogkl12.30.
‣ Babymassasjekurs
Turdager/utﬂukter
for alle
11, babysang
for de minste

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
kl 09 til 14.30 (onsdag tilog
kl 14).
www.aasanemenighet.no
Stjernen
Åpen barnehages Facebook-side «Stjernen

Åpen www.aasanemenighet.no
barnehage».
Her
finner
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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Den store julefortellingen
Søstrene Trætteberg har i flere år hatt lyst til å lage
musikkteater basert på «Simons adventsbok» av
Simon Flem Devold. Nå har de klart det.
– Elle Melle Englespill er en fortelling om å føle seg anner
ledes, redd og alene. En fortelling om å ikke få ting til. Og en
fortelling om vennskap, sier Sigrid Trætteberg Fahlvik.
Hun spiller selv spiller i forestillingen – sammen med
søstrene Kristin Trætteberg og Hilde Trætteberg Serkland.
De tre har også fått med seg musikerne Eivind Waage Austad
og Øivind Stømer.
I stykket møtet vi Ariel, som er den minste engelen i Paradis.
Han er veldig surrete, og glemmer at det heter «Ære være
Gud i det høyeste». I stedet synger han «Elle melle Gud i det
høyeste», og får kjeft av erkeengelen Gabriel.
Etter hvert møter Ariel den mørkredde gjetergutten Jakob,
som har glemt å passe på sauene sine, og Sara, som samler
på alt mulig rart. Hun er datteren til en av De hellige tre
konger, og har gått seg vill. Selv om de tre barna hver for seg
har ting de ikke får til, så finner de – lenge før de voksne –
veien til stallen der Jesus blir født.
De fire Søstrene Trætteberg (tre av dem er med på denne
forestillingen), som til vanlig lager forestillinger/revyer for

voksne, startet i fjor Brønn produksjoner, som produserer
teaterforestillinger til bruk i kirke, barnehage og skole. Elle
melle Englespill, som de selv har skrevet manus til, er deres
største produksjon til nå.
Elle Melle Englespill settes opp i St. Jakob kirke 30. november
kl. 17 og lørdag 1. desember kl. 11, 13 og 15. Det blir også fore
stillinger i enkelte kirker i Bergen og omegn, samt gjennom
Den kulturelle skolesekken.
Mer informasjon: bronnproduksjoner.no og tretteberg.no.

Klassisk adventskonsert
Det blir kjente og kjære juletoner fra den norske og tyske adventstradisjonen i tillegg til
klassiske perler skrevet til adventstiden når Ole Bull Kammerkor kommer til Eidsvåg kirke.
De tre siste årene har kammerkoret presentert
norske juletoner sammen med juletoner fra
fransk, engelsk og russisk tradisjon. I år er
turen kommet til den tyske tradisjonen, som
også til dels er felles med den norske tradi
sjonen. Flere av våre mest kjente julesanger
kommer nettopp fra Tyskland. Norske jule
toner har også en sentral plass på konserten.
Konserten er en ren a cappella kor-konsert,
dirigert av korets kunstneriske leder, Jon
Flydal Blichfeldt. Ole Bull Kammerkor har
markert seg som et av byens ledende kor, og
har blant annet fremført Haydns paukemesse
sammen med Bergen Filharmoniske Orkester
og Bergen Domkor.
Eidsvåg kirke, fredag 7. desember kl. 20:00.
Mer informasjon: olebullkammerkor.no

Ole Bull Kammerkor (foto: Heidi J. Mongstad)
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Visjonsdiktet lever vidare
Kvart år sidan 1999 har Draumkvedet vorte framført i
Fantoft stavkyrkja på trettandedagen 6. januar, med
unnatak frå i år – då det blei framførd i Storetveit kyrkje,
med Sigrid Moldestad frå Selegrend som både kvedar og
felespelar.
Dette var også siste gong eldsjela Brynhild Utne inviterte til
Draumkvedet-konsert, etter å ha presentert oss for 20 ulike
kvedarar. No har Storetveit-kantor Jostein Aarvik teke opp
tråden, og har invitert
folkesongaren Berit
Opheim til å framføre
visjonsdiktet –
akkompagnert av
musikarane Per
Jørgensen (trompet) og
Sigbjørn Apeland (orgel).
Draumkvedet vert
framført i Storetveit
kyrkje sundag 6. januar
2019 kl. 19.00. Billettar
ved inngangen.
Arrangør: Storetveit
kyrkjelyd med støtte frå
Bergen kommune.

TOR ENDRESEN • MARIA HAUKAAS MITTET
ALEXANDER RYBAK • LISA BØRUD • RUNE LARSEN
MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

ÅSANE KIRKE

Lørdag 1. desember kl 21.00

FRAMFØRER DRAUMKVEDET: Berit Opheim framførte
Draumkvedet i Fantoft stavkyrkje i 2005, og kjem no tilbake
for neste års konsert i Storetveit kyrkje. (Pressefoto)

TICKETMASTER.NO TLF.: 815 33 133
facebook.com

HAVET

...kommer
til Åsane
Kirke
GUTTEKORET I NRK

Sølvguttene synger
for første gang julen inn
i Åsane Kirke.
8. desember kl 19

Billetter kr 580,- inkl avgift
Gjest Ber

gen Voca

Kan kjøpes på Ticketmaster.no/event/571517
eller i Grieghallens billettkontor.
lis
arr. Bullit AS

Meninger

Det store klimaalvoret
SVELTANDE ISBJØRN PÅ SMELTANDE
ISFLAK: Isbjørnen er heilt avhengig av
havisdekket for å finna mat. US Geological
Survey har rekna ut at bestanden vil minka med
to tredjedelar innan 2050 grunna klima
endringane i polarområda. (Foto: Andreas Weith)

Dramatikken i klimaendringane gjev grunn for stor uro dersom vi ikkje greier å avgrensa global oppvarming
til under to grader, slik Paris-avtala krev. Det handlar om at vi som i dag sit med politisk og personleg ansvar
for ei aukande global oppvarming, no må gjera alt vi kan for å hindra at barneborna våre vil gå ei utrygg og
farleg framtid i møte.
AV GUNNAR KVÅLE, PROFESSOR EMERITUS,
UNIVERSITETET I BERGEN, STYREMEDLEM
I BESTEFORELDRA SIN KLIMAAKSJON

Heile Nord-Europa har nyleg opplevd ekstrem tørke og krise
for landbruk og matproduksjon. Dette er truleg berre ein
forsmak på det som kan skje dersom utviklinga held fram.
Livsfarleg hete er ein av mange alvorlege konsekvensar for liv
og helse. Ved ei global oppvarming på berre 1,5 grader kan
fleire storbyar og mange hundre millionar fleire menneske
bli utsett for farleg hete innan 2050.
Klimagassutsleppa må raskt reduserast om vi skal kunna
unngå store helseskader i mange deler av verda. Likevel let
Noreg klimagassutsleppa få halda fram med å auka. Sidan
1990 har CO2-utsleppa våre gått opp med 24 prosent, medan
dei i Sverige, Tyskland, Danmark og Storbritannia i same
periode er redusert med høvesvis 27, 31, 45 og 53 prosent.
Berekningar viser at vi vil gå mot ei global oppvarming på
rundt tre gradar, dersom andre land gjer som Noreg.
Politikarar i Noreg har lenge lova store kutt i klimagass
utsleppa. Til denne tid har dei brote lovnadane. Det er på
høg tid at det vert sett i verk tiltak som monar. Eit kostnads
effektivt tiltak ville vera å redusera oljeproduksjonen og
leggja vekk planane om ny oljeutvinning i Barentshavet.
Det er ikkje mogeleg å bruka olje- og gassressursane i Arktis
dersom den globale temperaturauken skal haldast under to
grader. Dessutan vil desse ressursane koma på marknaden
fyrst om 10-20 år. Men då kan olje og gass ikkje lenger ha
nokon viktig rolle i energisystemet i verda.
Verdas naturfond, WWF, melder at den 1. august i år var
ressursane på jorda som burde vara ut 2018 alt brukte opp.
I år kom denne dagen tidlegare enn nokon gong før. Dette
viser at me kvart år brukar mykje meir enn jorda kan tåla. Ved
ein livsstil som ikkje er berekraftig, bidreg vi til skade både for
fattige som lever i dag og dei som skal ta over etter oss her
heime. Vi har difor eit moralsk ansvar for å føra ein berekraftig
livsstil.
Mange har peika på kor viktig det er at nokon går føre.
«Eksempelets makt» er undervurdert av dei som seier at det

betyr lite kva eg som einskildperson gjer. Sitatet frå Mahatma
Gandhi – «du må vera den forandringa du vil sjå i verda» – er
ei viktig påminning om kva ansvar vi har. Kanskje ein start
kunne vera å avstå frå neste flytur? Vi veit at å reisa med fly er
noko av det verste ein kan gjera for å auka den globale opp
varminga. For å redusera denne svært klimaskadelege reise
måten må det politisk leggjast betre til rette for at det vert
billegare og meir lettvint å bruka andre reisemåtar.
Nokon må gå føre, anten det gjeld individuelle handlingar eller
ny politikk. Slik kan vi alle bidra til eit betre liv for barneborna
våre og andre som kjem etter oss. Då kan òg skadane vi
påfører fattige som lever i dag bli mindre.
Innlegget er noe forkortet.

Det er ingen
selvfølge at
noen ordner
bursdagsgave
Tusenvis av barn i Norge opplever at
det knyter seg i magen hver dag.
Vil du hjelpe familier som sliter med
alkohol- og rusproblemer?
Send VIPPS til 13130 (valgfritt beløp)
Send SMS ”BK VENN” til 2210 (kr. 100)
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Redaktøren har ordet

Lykkens dør går utover
Gleden over å fylle eget liv med materielle ting er flyktig. Skal du skape noe varig, må du gjøre det sammen med
andre, i et fellesskap, enten det er i menigheten, i venneflokken, med dine nærmeste – eller ute i samfunnet.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Da Charles Dickens skrev sin berømte «A Christmas Carol»,
utgitt like før jul i 1843, var dette med klar adresse mot
egoismen i det daværende britiske samfunnet. Godene var
urettmessig fordelt, og de rike gjorde hva som helst for å slippe
å dele med den fattige delen av befolkningen. Blir vi lykkelige
av penger? Kan vi kjøpe oss et bedre liv? Jeg tror ikke det.
Samtidig er dette en fortelling der nettopp penger blir nøkkelen
til lykke. Etter nattens vandring med de tre åndene (fortidens,
nåtidens og fremtidens), innser den gjerrige Ebenezer Scrooge
at egoismen er en ensom sti å vandre på. Han bestemmer seg
derfor for, i god kristen ånd, å gi bort penger til fattige; til å dele
av egen overflod med sine nærmeste; og til å doble lønnen til
tjeneren Bob Charcit, slik at han får råd til å betale for sønnen
Tims livsviktige behandling. Penger blir da ikke et mål i seg
selv, men et middel til å utrette noe bra.
Det handler om å bry seg om hverandre. «Lykkens Dør den
gaaer ikke ind ad, saa at man ved at storme løs paa den kan
trykke den op; men den gaaer ud efter, og man har derfor
intet at gjøre» lyder et mye brukt sitat fra Søren Kirkegaard,
hentet fra hans bok Enten – Eller; også den første gang utgitt
i 1843. Umiddelbart lyder dette svært pessimistisk, og passer
slik godt inn i vårt bilde av den store danske filosofen. Men er
vi ikke egentlig her ved kjernen av hva som er de viktige
verdiene i livet?
Vi blir ikke lykkelige av å slå inn døren til oss selv. Vår tids
lykkeprofeter forteller oss at saligheten ligger i å kjøpe stadig
nye ting, og frister oss med en endeløs rekke glansbilder av
nye mobiltelefoner, biler og boliger. Men gleden over å fylle
livet med materielle ting er flyktig, ikke minst i en tid der vi
ser konsekvensene av vårt overforbruk av klodens ressurser.
Nei, skal du skape noe varig, må du gjøre det sammen med
andre, i et fellesskap, enten det er i menigheten, i venne
flokken, med dine nærmeste – eller ute i samfunnet.
Har vi da et inkluderende samfunn som er slik innrettet, at
det gir rom for uegennyttig innsats for andre? Svaret på det
er nok delt; i dag som i Dickens London og Kierkegaards
København for 175 år siden. Materialismen har et sterkt grep
på oss, og hånd i hånd med materialismen går alltid
egoismen. Det er ikke så lett å se andres behov så lenge vi
selv har mer enn nok av alt.
Vi må slå døren ut, så andre kan komme inn.

DEN STORE FAMILIE: Tittelen sammen med motivet på dette
maleriet sier kanskje noe om hvordan verden ser ut dersom vi,
billedlig talt, klarer å løfte blikket over det som lokalt kan fortone seg
som mørke og truende skyer. (Illustrasjon: «La grande famille»,
oljemaleri av René Magritte, 1963)

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

Å snakke med folk om livet gir meining.
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www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

CAR SERVICE

Julegaver

GODKJENT
VERKSTED

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

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

Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen

M.N.A.

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

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Det lyser i stille grender
Oddgeir Bruaset fortel historiane om korleis nokon av våre
kjende og kjære julesongar blei til. Tonefylgje ved Arna og
Ytre Arna kyrkjekor, kantor Olav Arne Steinkopf, Thomas
Nøkling (saksofon) med fleire. Kom og syng med!
Arna kyrkje, måndag 10. desember kl. 18. Arr. Arna sokneråd,
Arna Folkeakademi og Arna Mållag. Billett kr. 100,-

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

Vi har mye fint!

Tlf.: 55 18 86 00

advokat.sigrun.pedersen@hotmail.com

ABATEC TAKSERING

• 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

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.

Pris på bad innen 5 dager!
Tlf.: 952 25 603 • mail: post@aogbygg.no

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

www.aogbygg.no

Kjære leser!

Besøk en av Norges største shop in shop

Bladet du nå holder i er et
resultat av innsatsen fra mange
frivillige fingre. Likevel er det en
del kostnader med
produksjonen av hvert blad.
Stor takk til alle dere som har
bidratt økonomisk til bladet,
dette er med på å gjøre det
mulig å utgi bladet. Vi er fri
modige nok til å vedlegge en
giro i dette bladet i håp om
mulig bidrag til fortsatt utgivelse.

www.janus.no

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
KULTURSENTER
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Boktipset

Meningsfylt og spennende
Ken Folletts spenningsroman «Den evige ilden» bringer forfatterskapet til nye høyder.
TEKST: KNUT CORNELIUSSEN

Mange kjenner Ken Follett som forfatteren av blant annet «Nålen»,
«Sverdet og korset», «Rebecca-koden» og «Vinter over verden». I «Den
evige ilden» vender han tilbake til det turbulente 1500-tallet, åstedet for
«Stormenes tid» og «I all evighet».
Dette er en historisk roman fra tiden da protestantiske Elizabeth Tudor
krones til dronning av England, og resten av Europa vender seg mot
England. I kulissene i Paris venter katolske Maria Stuart, som mange
mener er den rettmessige arvingen til tronen. Den unge monarken skjønner
tidlig at hun må beskytte seg mot mulige attentater, og oppretter landets
første etterretningstjeneste.
Hovedpersonen Ned Willard vokser opp i Kingsbridge, en by full av religiøst
hat og ekstremisme. Han blir hemmelig agent i Elizabeths etterretnings
tjeneste, og arbeider aktivt for å endre datidens brutale katolisisme til dagens
Church of England. Vi var heldige i Norden, hvor overgangen til den
protestantiske kirke gikk vesentlig roligere for seg.
Du kan se frem mot nærmere 900 sider med kjærlighet, spenning – og
kanskje nye historiekunnskaper.

Ken Follett: Den evige ilden (Cappelen Damm, 2017)

Julemesse
Eidsvåg kirke
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DEN NORSKE KIRKE
DEN NORSKE KIRK

Velkommen!

Kirken i Bergen

Kirken i Bergen

Fra kirkevinduet

Velkommen til dåp i kirken!
Alltid når et barn blir født og en av foreldrene er medlem av kirken, sendte vi invitasjon til dåp i
kirken. Men slik er det ikke lenger. For fra 1. oktober får ikke kirken lenger opplysninger om fødsler
fra Folkeregisteret. Dessverre har myndighetene bestemt dette. Derfor kan vi ikke lenger sende ut en
invitasjon til dåp i posten til foreldrene slik vi alltid har gjort.

AV SOKNEPREST TOR MARTIN KOPPANG

til å komme til kirken på alt det fine og gøye som skjer i
trosopplæringen i Biskopshavn.
I dåpen blir barnet reddet tilbake til Gud. I dåpen dør vi og
reises opp med Kristus. Vi og barna kommer til å oppleve både
gode og vonde ting. Men ingenting kan skille oss fra Guds
kjærlighet i Jesus. Vi døper fordi Jesus bad oss å gjøre det.
Og så vet jeg at det er flere barn som ikke er døpt, men som
gjerne vil være aktive i kirken. De er selvsagt velkommen til
det. Det er foreldrene som bestemmer om og når barna skal
bli døpt. Og så døpes det nesten hvert eneste år konfirmanter
som ikke ble døpt som barn. Og voksne som ikke er døpt, er
selvsagt velkommen til å bli døpt.
Vi alle har et ansvar for å snakke om dåp til vår familie, til
dem vi kjenner og i vårt naboskap.
For hver gang et menneske blir døpt, vokser den kristne
kirken. Uten dåp, ingen kirke.

UTEN DÅP, INGEN KIRKE: Hver gang et menneske blir døpt,
vokser den kristne kirken. (Illustrasjonsfoto: Erik Norrud)

Heldigvis vet jeg at foreldre som ønsker dåp, søker opp
kirken for å finne en søndag for at barnet skal bli døpt og
melder det på digitalt. Og det viktigste er at barna selvsagt
velkommen til dåp i kirken. Og vi skal love å ta godt imot
dem slik vi alltid gjør.
Hva skjer etter at foreldrene har registrert barnet? Presten tar
kontakt og har alltid en samtale der vi går gjennom hva dåp er
og det som skjer når det er dåp, snakker om hva som skjer for
barnet etter dåpen i kirken og i hjemmet, og til og med
bestemmer salmen som synges rett etter dåpshandlingen. Og
dåpsdagen er en høytidsdag. For barnet, foreldre, faddere og
hele familien.
Hvorfor dåp? Barnet får høre til i den verdensvide kirken og i
den lokale kirken i Biskopshavn. De blir fullverdige medlem
mer av kirken. Her er min kirke, her hører jeg til. Barna
døpes slik Jesus ba oss å gjøre. De tegnes med korsets tegn
og døpes med vann.
Barnet skal få vokse i troen og kjennskapet til Jesus –
akkurat som dåpskjolen forteller at dåpen er noe å vokse i.
Kirken står sammen med foreldrene i at barna skal få leve
med Jesus som sin gode venn og frelser. Og de kan glede seg

Fakta

Tradisjon, tilhørighet og tro
• Dåp handler om tradisjon (den har vært i landet vårt i
nærmere 1000 år), tilhørighet (dåpen knytter oss til Gud, til
Jesu Kristus og til fellesskapet) og tro (i dåpen legges barnet
i Guds hender i tro på Guds kjærlighet – slik er troen Guds
gave til den døpte).
• Dåpen er en merkedag der barnet har viktige støttespillere
rundt seg, men det er også en hellig handling, der vi hører
Gud gi sitt løfte om å være sammen med barnet gjennom
hele livet.
• I dåpen blir barnet medlem i Den norske kirke, og vil få
invitasjon til å være med i kirkens barne- og ungdomsarbeid,
gudstjenester og trosopplæring.
• Når barnet blir 15 år er det religiøst myndig. Da bestemmer
barnet selv om han eller hun vil være medlem av kirken.
• Barnet skal ha minst to faddere over 15 år som ønsker å
bidra til at barnet blir kjent med den kristne tro. Det er gjerne
slektninger og venner som får fadderoppgaven, og det er en
ære å bli spurt.
• Det er dåp på de fleste søndager i kirkene i Bergen. Du kan
melde dåp ved å registrere deg og velge menighet og
dåpsdag på kirken.no/bergen (Døvekirken: dovekirken.no).
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Min salme

Tenn lys!

Det finst svært mange fine salmer, men sidan det nærmar seg adventstida, har eg valt
ei adventsalme som vi har bruka mykje heime i vår familie.
AV LIV KÅLÅS KOPPANG

Når vi tenner adventskransen på søndagane før jul, er det
denne vi syng. Den fortel at menneske har det forskjellig
rundt om på jorda og rundt oss her vi bur. Den oppfordrar
oss til å sjå kvarandre og bry oss. Og så gir salma håp og
glede når den avsluttar med «tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så. Nå møtes jord og himmel i barnet,
lagt på strå».
Tenn lys er skriven av Eyvind Skeie, og tonesett av Sigvald
Tveit. Den blei opphavleg laga for NRK-serien Portveien
2, som gjekk som julekalender på NRK i 1987, og har sidan
blitt ein av de mest populære adventssongane våre.
Skeie fortel at han aldri hadde sett for seg at den også ville
få innpass i salmebøker, først i Salmer 1997 og siden i
Norsk salmebok 2013. «Det er viktig for samfunnet og
ikkje minst for kyrkja at det fins noko fellesstoff som er
allment akseptert på fleire arenaer, og Tenn lys er blitt ein
slik sang» har han uttala.
Songen er oppbygd slik at det første verset blir sunge
første søndag i advent, når det første lyset i advents
kransen vert tent, det første og andre verset andre søndag i
advent, når to lys blir tent og så bortetter. I 2016 skreiv
salmediktarene også eit femte vers, som er meint å bli
sunge etter at alle dei fire lysa er tent.
Kjelder: Wikipedia og norsksalmebok.no

FIRE ADVENTSLYS: Ved å tenne dei fire
adventslysa uttrykkjer vi vår støtte til dei som
vert omtala i versa, og vert minna om håpet vi
har til «himmelkongen som gjeterflokken så».
(Foto: Liesel/Creative Commons)

Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord, den
blanke himmelstjerne der vi og alle bor. Må alle dele
håpet så gode ting kan skje. Må jord og himmel
møtes. Et lys er tent for det.
Tenn lys! To lys skal skinne for kjærlighet og tro, for
dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må
fanger få sin frihet og flyktninger et hjem. Tenn lys
for dem som gråter og dem som trøster dem.
Tenn lys! Tre lys skal flamme for alle som må slåss
for rettferd og for frihet. De trenger hjelp fra oss. Må
ingen miste motet før alle folk er ett. Tenn lys for
dem som kjemper for frihet og for rett.
Tenn lys! Nå stråler alle de fire lys for ham som
elsker alt som lever, hver løve og hvert lam. Tenn lys
for himmelkongen som gjeterflokken så! Nå møtes
jord og himmel i barnet, lagt på strå!

INFORMASJON
RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

VELKOMMEN
TIL EIDSVÅG KIRKE
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 ta kontakt med trosopplæringsansvarlig:
Henrikke Kittelsen, hk263@kirken.no.

Søndag 18. november 26. søndag i treenighetstiden
Joh. 9, 1-7 / 35b-38 «Den blindfødte»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste med dåp
ved Børge Ryland. Takkoffer til Kristent
arbeid blant blinde og svaksynte.

Søndag 25.november domssøndagen / Kristi Kongedag
Matt. 25, 1-13
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste med dåp
ved Håkon Økland Kinsarvik. Takkoffer til
Kristen Idrettskontakt (KRIK).

Søndag 2. desember - 1. søndag
i advent
Matt 21, 10-17
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste. Lys våkengudstjeneste ved Håkon Økland Kinsarvik
og Børge Ryland. Takkoffer til Menig
hetens barne- og ungdomsarbeid.

Søndag 9. desember - 2. søndag
i advent, forventningens advents
søndag
Joh. 16, 21-24: «Jeg skal se dere igjen»
kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste. Lysmesse
med konfirmantene ved Håkon Økland
Kinsarvik. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 16. desember - 3. søndag
i advent, botens adventssøndag
Joh. 5, 31-36: «en skinnende lampe»;
Malaki 4, 4-6; 2. Peter 1, 19-21
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste med dåp
ved Børge Ryland. Takkoffer til Menig
hetens arbeid.

24. desember - julaften
Luk. 2, 1-20: «I dag er det født dere en
frelser i Davids by»
Kl. 14.00: Familiegudstjeneste ved Håkon
Kinsarvik. Takkoffer til Menighetens
misjonsprosjekt.
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste ved Håkon
Kinsarvik. Takkoffer til Menighetens
misjonsprosjekt.

25. desember - juledag
Joh. 1, 1-14: «Ordet ble menneske»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste med dåp
ved Børge Ryland. Takkoffer til Det
teologiske Menighetsfakultet.

Søndag 30. desember romjulssøndag
Luk. 2, 25-35: «Simeon tok barnet opp i
armene sine»
Kl. 11.00: Gudstjeneste i Biskopshavn
v/Grimelid. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

2019

Tirsdag 1. januar - nyttårsdag /
Jesu navnedag
Matt. 18, 19-20: «Der hvor to eller tre er
samlet i mitt navn»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved Håkon
Kinsarvik. Takkoffer til Menighetens
arbeid.

Søndag 6. januar - Kristi åpen
baringsdag / helligtrekongers dag
Joh. 12, 42-47: «Som lys er jeg kommet til
verden»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved Børge
Ryland.

Søndag 13. januar - 2. søndag
i åpenbaringstiden

26.08.2018 Otilie Eilertsen Stald
16.09.2018 Madelen Skjelbred Grønås
30.09.2018 Ingrid Johanne Alvær Ask
(Salhus kirke)
30.09.2018 Lilly Tengs Seth
30.09.2018 Trym Wanvik Siggerud
30.09.2018 Alfred Witzøe
07.10.2018 Felix Mjåtveit Draugsvoll
14.10.2018 Sigrid Eilertsen (Åsane gamle kirke)
14.10.2018 Håkon Høyland Hansen
(Åsane gamle kirke)
14.10.2018 Ola Otterlei Øvstetun
(Åsane gamle kirke)
14.10.2018 Ada Otterlei Øvstetun
(Åsane gamle kirke)
04.11.2018 Kaja Westlye Fedje (Storetveit kirke)
04.11.2018 Vetle Ask Hansen
04.11.2018 Ulrik Johannes Solheimsnes Krogstad
11.11.2018 Leon Alexander Klokseth
11.11.2018 Hasse Tvedt (Fana kirke)
18.11.2018 Nikolai Stockmann-Johnson
18.11.2018 Thomas Dagslott Tangen
18.11.2018 Zoe Ava Treutler-Onarheim

Joh. 1,29-34: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved Børge
Ryland.

Søndag, 20. januar - 3. søndag
i åpenbaringstiden
Joh. 1, 15-18: «Nåden og sannheten kom
ved Jesus»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved vikar.

Søndag 27. januar - 4. søndag
i åpenbaringstiden
Ordspråkene 14, 21-22.25.31: «Den som
hjelper den fattige, gir Gud ære»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved Børge
Ryland.

Søndag 3. februar - 5. søndag
i åpenbaringstiden
Joh. 5, 1-15: «Stå opp, ta båren din og
gå!»
Kl. 11.00: Hovedgudstjeneste ved Børge
Ryland.

Søndag 10. februar - 6. søndag
i åpenbaringstiden
Mark. 13, 21-27: «Med stor makt og
herlighet»
Kl. 18.00: Kveldsgudstjeneste ved Håkon
Kinsarvik.

21.09.2018 Oddlaug Andersen f. 01.04.1941,
d. 12.09.2018, begravelse i Åsane
gamle kirke
28.09.2018 Frode Bae f. 28.11.1987,
d. 13.09.2018, begravelse i Lille
kapell, Møllendal
25.09.2018 Erla Andreassen f. 23.07.1932,
d. 14.09.2018, begravelse i Åsane
gamle kirke
25.09.2018 Inge Ansgar Daviknes
f. 01.04.1928, d. 14.09.2018,
begravelse i Eidsvåg kirke
16.10.2018 Gunnar Odland f. 01.11.1929,
d. 08.10.2018, begravelse
i Eidsvåg kirke
18.10.2018 Thor Solberg f. 16.05.1938,
d. 08.10.2018, begravelse i Åsane
gamle kirke
23.10.2018 Bjarne Steindal f. 28.05.1938,
d. 16.10.2018, begravelse
i Eidsvåg kirke
26.10.2018 Magda Herborg Hvidsten
f. 14.02.1925, d. 17.10.2018,
begravelse i Åsane gamle kirke
01.11.2018 Signe Bøen f. 18.12.1921,
d. 23.10.2018, begravelse
i Eidsvåg kirke

