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FRA  K IRKEV INDUET

TEKST: AAGE MJELDHEIM

Det kristne kjærlighetseventyret handler om hvordan den treenige Gud gjør seg 
kjent og synlig i det jordiske, mellom menneskene, som en av oss. Slik Jesus elsker 
oss, skal vi elske hverandre. Slik Jesus tjente oss, skal vi tjene hverandre. Det er et 
stort perspektiv på troen og diakonien. 

I våre dager er det imidlertid grunn til å utvide dette perspektivet ytterligere. Det 
finnes et dypere perspektiv på inkarnasjonen. Den handler ikke bare om at Gud blir 
menneske, men om at Skaperen, Ordet, Guds sønn fra evighet av, tar på seg støvets 
drakt og blir en del av alt det skapte. 

Jesus tar ikke bare på seg den menneskelige natur, men han blir en del av livets 
mangfold. Han er ikke en åndelig skikkelse, men en jordisk kropp, med alle kropps
lige kjennetegn. Dette er dramatisk, og for noen nesten anstøtelig. Samtidig sier det 
noe om hvordan himmelens Gud knytter sitt vennskap med det jordiske og jorden.

I en tid hvor livet på jorden er truet trenger vi å reflektere over hva dette innebærer. 
Fra bombene falt i Hiroshima og Nagasaki har menneskeheten for første gang i 
historien hatt teknisk mulighet til å utslette seg selv totalt. 

Den moderne krise, knyttet til klima og miljø, gir oss en utfordring av samme 
dimensjon. Om det går så galt som noen sier, er ikke vår sårbare klode i stand til å 
bære konsekvensen av alle våre handlinger til sammen. Vi kan, som menneskehet, 
stå i fare for å utslette vårt eget livsgrunnlag og dermed oss selv. 

Hva betyr det så, med disse perspektivene for øyet, at Gud i Jesus har knyttet 
ubrytelig vennskap med oss mennesker i vår jordiske eksistens? Er det for eksempel 
mulig å tenke seg et utvidet diakonalt perspektiv som ikke bare retter seg mot 
krenkede, syke og sårbare mennesker, men mot en krenket, syk og såret jord? 

Er det mulig å se for seg Jesu Kristi menneskelige ansikt midt i alt det skapte?  
Er Frelserens ansikt også merket av jordens sår? Har tiden kommet til radikalt å 
redefinere vårt forhold til troen og det jordiske og finne nye og radikale handlinger, 
hvor inkarnasjonsteologien gir oss fundamentet? Om svaret er ja til noe av dette, 
må vi alle begi oss ut på leting etter nye bønner, nye salmer, nye prekenmotiver, nye 
handlinger og ord.

Teksten er et utdrag fra en preken Aage Mjeldheim holdt i september.

På leting etter  
nye bønner

Er det mulig å tenke seg et utvidet diakonalt perspektiv som ikke 
bare retter seg mot krenkede, syke og sårbare mennesker, men mot 
en krenket, syk og såret jord? 
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Givertjeneste/gaver til 
Eidsvåg menighet:
Kto 3637.07.21623

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

Sats og trykk:
MOLVIK GRAFISK AS 

AKTIVITETER I EIDSVÅG 
MENIGHET, FRA A TIL Å:
Babysang
Hver onsdag er det babysang fra kl. 
11.30 til 12.30 i kirken. Følg med på vår 
hjemmeside og Facebook-side. Ta 
kontakt med trosopplærer Lina Talhaug 
for spørsmål på telefon 55308194.

Barnekor
Musikkverkstedet øver hver onsdag kl. 
18 -19. Vi synger, danser og spiller på 
rytmeinstrumenter. For barn fra 1. klasse. 
For spørsmål ta kontakt med Jørn 
Skauge på mail Js234@kirken.no.

Speiderne
Har samling om torsdagene.  
Følg med på nettsiden,  
eidsvaagkirke.net/wordpress

TGI Eidsvåg 
Samling for ungdom i Eidsvåg menighet 
fra 8. klasse og oppover. Ca. hver  
3. fredag. Informasjon kommer på 
Facebook og på hjemmesiden.  
For spørsmål ta kontakt med Karina 
Myrdal på telefon 55308197.

Lederforum
Samling for ungdom fra 16 år og oppover 
som ønsker å være med som ungdoms-
ledere i menighet. For spørsmål ta 
kontakt med Karina Myrdal på telefon 
55308197.

Gla’sang
Sangkor for pensjonister og andre som er 
hjemme på formiddagstid kl. 11.30 i 
partallsuker. For spørsmål ta kontakt med 
dirigent for koret Dag Sandnes på telefon 
55182263.

Hyggetreff
Første onsdag i måneden kl. 11.30-
13.30. Det blir «tema», god mat og prat. 
For spørsmål ta kontakt med Bjørg Holte 
Simonsen på mobil 45446249.

Ti-Kaffen
Samling annenhver tirsdag kl. 10 i 
odde  tallsuker. Biljard, kaffe og samtale 
«for menn i sin beste alder». For 
spørs  mål ta kontakt med Olav Sture på 
mobil 95203752.

En time sammen
er torsdag fra 19-20 i like uker frem til 
medio desember. Vi leser fra Bibelen, 
snakker sammen om teksten og synger. 
En time sammen ledes av Nils Magerøy. 
For spørsmål kan Nils Magerøy treffes på 
epost nils.mageroy@gmail.com

Andre lag og 
organisasjoner

Eidsvåg helselag - Kulturhuset, 
Eidsvågskogen 5. 

Eidsvåg helselag  
- aktiviteter høsten 2018: 
• 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.

Bønn for en ukjent

Det er en fin skikk å tenne et lys for en av våre nære.

TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

Varmen fra lyset stiger opp mot himmelen, akkurat som våre bønner stiger opp 
mot Gud med ønsker for en eller flere av våre kjære. Det er et godt sted å legge fra 
seg våre bekymringer og legge alt i Guds hender.

Du finner nye lys i en liten kasse like ved lysgloben. Forsyn deg med et lys og tenn 
det av varmen som stiger opp fra det store lyset i midten. Det er naturligvis gratis, 
men ønsker du å gi en liten gave, kan du legge en ekstra ti-kroner som offer.

Du finner også en rekke tidligere brukte lys. En fin tanke kan være å bruke et av 
disse. Det er ressursvennlig, og samtidig er det godt å få minne Gud på den som 
tidligere har tent lyset i bønn for en av sine kjære.

Ansvarlig redaktør:
Magne Fonn Hafskor - mobil 922 94 877
Epost: eyecu@online.no
Annonseansvarlig:
Torill Hatlebrekke Husebø, thh@bkkfiber.no

Lokalredaksjon for Eidsvåg: 
Kontakt menighetskontoret eller menighetsrådets leder
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Gammel tradisjon med nytt innhold

TEKST: KARI FONN HAFSKOR

Vi er allerede langt ut i november, og julen har 
funnet veien til butikkene for mange uker 
siden. Dette er tiden da det alltid finnes et 
julemarked nær deg. De fleste helger i 
november og litt ut i desember vrimler det av 
tilbud om julemarked, julemesse, julebasar 
eller juleutsalg. I Eidsvåg har julemessen vært 
en tradisjon i over tretti år. 

Årets julemesse i Eidsvåg kirke er satt til 23. 
november. Som alltid åpnes messen kl. 11.00, 
og avsluttes etter hovedtrekning i to-tiden på 
ettermiddagen. Mellom start og slutt finner du 
en slags kombinasjon av julemarked, -basar 
og messe, og i år også et julebruktmarked. 
Tradisjonen tro vil du få kjøpe mat i kafeen, og 
i år er rømmegrøten byttet ut med en nydelig 
kjøttsuppe. 

Tenk deg en god tallerken suppe etterfulgt av et 
kake stykke eller en bolle med kaffe til, og mens 
du nyter dette kan du delta i åresalg, kjøpe lodd 
i hovedlotteriet og prøve lykken i blomster- og 
fruktlotteri. Har du med deg barn kan de 
sendes, eller følges, ned i kjelleren der de vil 
finne aktiviteter til passet dem. 

Eidsvåg menighet har blitt med i det store 
fellesskapet av grønne menigheter. Dette vil 
merkes også på julemessen. Markedet vil ha 
innslag av redesign og gjen bruk, og vi har 
begynt å bruke opp noen av de materialene 
som har samlet seg opp de siste årene. Slik 
får vi utnyttet ressursene og kan produsere litt 
rimeligere varer. I tillegg til jule pynt og 
strikkevarer vil der være diverse annet, og 
kanskje du kan finne noen fine jule presanger 
hos oss. Det er lett å finne markedet i år – rett 
innenfor dørene på vei inn til menighetssalen. 

Noen år kommer det nye krefter inn i komiteen 
som jobber med julemessen. Da dukker det 
gjerne opp noen nye ideer. I år vil vi, i tillegg til 
det nye inn slaget i kafeen, ha et lite brukt-
marked med juleklær og -sko. Kanskje du vil 
finne juleantrekket hos oss? 

Mange frivillige er med på å lage til en slik 
julemesse. Komiteen setter utrolig stor pris på 
alle som er så posi tive og ønsker å bidra. 
Skulle du oppleve at ingen ting faller i smak 
denne lørdagen, så er det verdt turen bare det 
å oppleve den gode stemningen. Så ta turen 
innom så sees vi der.

Vi har hatt julemesse i Eidsvåg kirke hver november i over tretti år.  
I år er dato for messen 23. november, og den starter kl.11.00.

Dersom du har en kjole eller dress hengende som du ikke bruker, eller kanskje 
du har en skjorte, slips, skjørt, bluse eller pensko i skapet, tar vi med glede imot 
til markedet. Dette kan leveres i kirken mandag 18. november mellom kl. 18.30 
og 21.00, eller du kan ta kontakt med Kari Fonn Hafskor på epost:  
kacorn@online.no eller telefon: 480 92 127.

Julemesse 2019
Eidsvåg kirke

Julemarked med 
bruktmarked
Utlodning
Kafé 
Aktiviteter for barn

23. november kl. 11.00

Velkommen!
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Vi ser den lille bylten med en gang. I et mykt blått teppe mot 
den glisne plastmadrassen på sengen av stål. En dag gammel. 
Moren sitter bøyd over jenta si, og blir liksom aldri ferdig 
med å stirre. Små grynt, noen få bevegelser med hendene, før 
søvnen igjen tar overtak. Det er rolig, stille og kun mumling i 
rommet. Åpner vi døra, ser vi et folkehav av travle leger, 
pasienter og pårørende.

Det er ikke så rart at alle løper, for sykehuset Melka Oda  
i Shasamane i Etiopia skal gi helsehjelp til 400.000 
mennesker. På for liten plass og med for få ansatte. Men et 
problem er løst, og det er hvor de skal gjøre av nybakte 
mødre. Løsningen ble et helt nytt bygg midt på gårdsplassen, 
satt opp med støtte fra Kirkens Nødhjelp og samarbeids
partner Tamra.
– For to år siden hadde ikke kvinnene som skulle føde noe 
sted å være på sykehuset. Men takket være samarbeidet har 
vi nå dette rommet. Det er i bruk hele døgnet, sier doktor 
Hawi Kidanu.

Omringet av mor og søster ligger 20 år gamle Fatoma Fayasa 
i en av de seks sengene. Hun skulle egentlig føde på en 
klinikk i landsbyen der hun bor, men en dag gamle Caaltuu 
hadde ingen planer om å vente. Under et besøk hos søsteren 
sin i Shashamane begynte plutselig fødselen. Da bar det rett 
til nærmeste sykehus.

– Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå, siden dette  
er mitt første barn, men det gikk så fint, smiler hun.
Mange på hennes alder har allerede flere barn, men selv har 
hun vært nøye med prevensjon.

– Nå var vi klare for å starte en familie, sier Fatoma, som 
jobber som bonde.

Tre svangerskapskontroller har hun vært på. Hun har vært 
nøye med det for å ta vare på sin egen helse og babyen i 
magen. Nå er hun mor for aller første gang, og sier hun har 
fått troen på en annerledes fremtid.
– Det å ha fått en datter betyr en helt ny start.

Rom for morskjærlighet
Som en oase midt i det kaotiske sykehuset ligger et lite rom med sengeplasser til seks nybakte 
mødre. Der får de ro, hjelp og hvile. Og kanskje øyekontakt med babyen sin for aller første gang.

TEKST: ANETTE TORJUSEN • FOTO: HÅVARD BJELLAND

NY BARSELAVDELING: Sykehuset i Shashamene har fått et helt 
nytt bygg midt på gårdsplassen – med støtte fra Kirkens Nødhjelp 
og samarbeidspartner Tamra.

Slik gir du årets viktigste julegave:
• Vipps et valgfritt beløp til 2426.
• Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
• Gavekonto: 1594.22.87248

MORSKJÆRLIGHET: – De ansatte på sykehuset har 
passet på både meg og babyen min her i dette 
rommet. Jeg har følt meg trygg hele tiden, sier 

Fatoma, som er stolt mor til lille Caaltuu.
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Et møtested i hverdagen
Praten går lett og ledig rundt et bord på NMS Gjenbruk Åsane, der noen pensjonister har 
slått seg ned for en kopp kaffe. Lenger inne treffer vi butikkleder Jostein Monstad, som 
åpner med å si at noe av det viktigste med butikken er å fungere som en møteplass.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

NMS Gjenbruk Åsane:

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon 
forankret i Den norske kirke. En svært synlig del av deres 
virksomhet er bruktbutikkjeden NMS Gjenbruk, som drives 
av rundt 2500 frivillige medarbeidere. 

Innenfor Bjørgvin bispedømme har de butikker på/i Os, 
Sotra, Knarvik, Dreggen og Åsane. Sistnevnte butikk åpnet  
6. juni i år, og holder til i 2. etasje i bygget som tidligere huset 
en av elektronikkkjeden Powers butikker. 

Trenger flere frivillige
– Folk har ikke helt fått med seg at vi er her ennå. Senest i 
dag var det en kunde som spurte hvor lenge vi hadde vært 
her, sier pensjonist Bente Haukedal. Hun har tidligere vært 
frisør, og jobber nå en dag ukentlig som frivillig butikk
medarbeider ved NMS Gjenbruk Åsane.

Det samme gjør pensjonist Arnhild Rekdal, som tidligere var 
lærer ved blant annet Kyrkjekrinsen skole, og avsluttet yrkes
karrieren som norskopplærer ved Nygård skole. 

– Det føles godt å bidra her, sier hun.
– Butikkens overskudd går til et godt formål, og så er det 

veldig sosialt å være her, både mellom oss medarbeidere  
og kundene.

Butikken har litt over 30 frivillige med arbeidere, som for
deler seg på en vaktliste med tre personer på hvert skift. 
Åpningstiden er kl. 1117 på hverdager og 1115 på lørdager.

– De fleste jobber halve dager, sier pensjonist Jostein 
Monstad, som tidligere jobbet som spesialpedagog ved  
Åsane videregående skole. 
Han er styreleder i butikkens interimstyre og fungerende 
butikkleder; det siste en rolle han håper at en av de frivillige 
butikkmedarbeiderne vil overta.

– Du må gjerne få med at vi trenger mange flere frivillige, 
sier han.
– Vi er akkurat på grensen til at vi får det til å gå rundt, og 
trenger flere frivillige både til å være i butikken og til andre 
oppgaver.

Han legger til at de ikke trenger å binde seg til et visst antall 
faste vakter.
– Vi er veldig fleksible, sier han.
– Kommer det ting i veien, så kan de bare ringe og si at  
de blir forhindret – så setter vi inn en vikar.

FUNGERER SOM MØTEPLASS: – Alle som vil kan komme her og få en kopp kaffe. Det er ingen press på å kjøpe noe, men de kan jo legge 
litt småpenger i syltetøyglasset hvis de vil, sier Jostein Monstad, her sammen med Bente Haukedal og Arnhild Rekdal.

6  Å S A N E  P R O S T I  5 - 2 0 1 9



Miljø, misjon og møteplass
NMSbutikkenes tema kan oppsummeres som MMM: miljø, 
misjon og møteplass. Miljøet går på det med gjenbruk, 
misjon går på hva inntektene brukes til, og møteplass 
handler om at butikken ønsker å være et sted der folk kan 
treffes og ha det sosialt sammen.

– Jeg har opplevd at folk som kommer inn her har truffet på 
gamle kjente som de ikke har sett på mange år, sier Monstad.
– Vi ønsker at butikken skal fungere som en møteplass, der 
folk kan sette seg ned og ta en kopp kaffe før de går videre og 
handler. 

En del av handlingen kan selvsagt gjøres i butikken, som har 
et stort utvalg av brukte ting – fra dekketøy, pyntegjen
stander og møbler til klær, bøker og gamle vinylplater.

– Vi tar i prinsippet imot alt av brukte ting, sier Monstad.
– Folk kommer gjerne innom med plastposer fulle av ting de 
har funnet når de har ryddet i skuffer og skap. 

Butikkens medarbeidere kan også være behjelpelige med å 
tømme boliger, enten det er fra dødsbo eller fra folk som har 
funnet seg en mindre leilighet – og dermed ikke lenger har 
plass til alt som har samlet seg på loft og i kjeller.

– Mange av henvendelsene kommer fra godt voksne folk som 
selger eneboligen og flytter i en leilighet med bare halvparten 
eller tredjedelen så stor plass, sier Rekdal.

Gammelt blir som nytt
– Dere tilbyr også hjelp til å fornye garderoben ved å sy om 
gamle tekstiler?
– Ikke vi, men Mona Langeland kommer innom her noen 
lørdager for å inspirere folk til å sy om gamle klær. 

Mona Langeland deler også av tipsene sine i Facebook
gruppen «Monis», og skal snart holde kurs i butikklokalene 
(etter stengetid) for folk som vil lære å sy. Da kan kurs

deltagerne enten ta med seg tekstiler hjemmefra eller kjøpe 
brukte klær fra butikken.

– Det er en økonomisk gråsone her, forklarer Monstad, som 
nettopp har fått klarert lovligheten i dette.  

– Vi betaler ikke moms for brukte ting, så det er lov å kjøpe 
tekstiler her – og så gå til kurset og sy de om. 

Butikken samarbeider også med Åsane menighet, som 
bruker lokalene til noen av  håndverkstreffene (disse holdes 
vanligvis i Kirkestuen i Åsane kirke). 

– Da sitter de her og strikker, men egentlig er det åpent for 
alt av håndverk. Jeg har sagt at neste gang Håndverkstreffet 
kommer, så tar jeg med meg en trebit og en kniv, så kan vi 
spikke litt. 

Fakta
NMS Gjenbruk
• NMS Gjenbruk er en kjede av bruktbutikker som selger brukte 

møbler og gjenstander som de mottar kostnadsfritt. 

•	 Gjenbruksbutikken	er	et	sted	med	roligere	puls,	der	du	kan	finne	
kaffe/te på kannen og hyggelige mennesker å slå av en prat med.

• Brukthandel er med på å bremse behovet for stadig å produsere 
mer og begrense søppelberget. Samtidig er gjenbruksbutikkene 
et skattkammer for de som er glad i å pusse opp brukte møbler 
og gamle gjenstander og som er opptatt av redesign. 

• De rundt 2500 frivillige medarbeiderne får lønn i form av nye 
venner, meningsfulle oppgaver og gleden over å bidra til 
fremtidshåp for mennesker i andre deler av verden.

• Overskuddet fra driften går til NMS’ arbeid med å dele troen på 
Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Gi verdig
het. Muligheter. Drømmer. Rent vann. Utdanning. Bibelen på 
morsmålet.

• NMS (Det Norske Misjonsselskap) består i stor grad av frivillig 
engasjement fra mennesker og menigheter som ber, gir av sin 
tid og samler inn penger til arbeidet.

• NMS er og skal være den foretrukne misjonsorganisasjonen til 
menighetene i Den norske kirke. Som deleier av den 
vitenskapelige høgskolen VID, ligger de også i fremste rekke når 
det gjelder kunnskap og forskning innen misjon.

• Mer informasjon: nms.no og nms.no/norge/nmsgjenbruk

FERDIG DEKKET FESTBORD: Denne butikkutstillingen får 
tydelig frem at du ikke trenger å la tusenlappene fly dersom du 
trenger noe nytt og lekkert til festbordet.  

SVART GULL: Gamle vinylplater er både sjarmerende og kan 
inneholde ukjente skatter for musikkfrelste. 

– Jeg har opplevd at folk som kommer inn her 
har truffet på gamle kjente som de ikke  

har sett på mange år.
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• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800 on.abok.www ,on.abok@tsopnegreB 3005 ,mllasggerD

129 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Dåp, konfirmasjon eller bryllup? 
Vi har det du trenger for å dekke

ditt nydelige festbord!

Fjøsangerveien 207
55 31 80 01

Stort og unikt utvalg i norske håndlagde lys, servietter, 
løpere, lysestaker, skåler, silkeblomster, bordkort m.m.

Løiten Lys Bergen

www.loiten-lys-bergen.no

 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

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

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

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

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

 

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

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

Tlf. 55 92 25 30 • Espehaugen 54, 5258 Blomsterdalen
Man- fre kl. 9.00-17.00. Lørdag stengt.

www.lovaasnaturstein.no

GRAVMINNER
 

BERGEN  
GRAVFERDSHJELP 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

 

 

FANA & FYLLINGSDALEN  

 
BEGRAVELSESBYRÅ 

 VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER 
FOR SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 13 40 04 

FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO                                 
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

Begravelsesbyrået for 
byen og distriktet

     www.so l s t rands .no
post@solstrands.no

DØGNVAKT · 55 55 16 16
Vår erfaring – din trygghet

Medlem av
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Romanen er en revidert og utvidet utgave av «Jordmor på 
jorda» (2008), som han skrev på oppdrag fra Den norske 
jordmorforening. Første del av «Jordmor på jorda – huset 
under Blåhammaren» er nesten identisk med denne.

Annen del bygger videre på historien – med ny kunnskap blir 
det fortsettelse av fortellingen om Edvard Hoems tippolde
mor Marta Kristine Andersdatter; husmannsdatteren som 
nektet å bøye seg for bygdesnakket, og hennes mann, Hans 
Nesje.

Det var en glede å lese den. Hoem maler med ord og bokstaver 
så du ser alt for ditt indre øye, samtidig som han er så knapp, 
realistisk og jordnær at du – på godt og vondt – nesten kan 
merke lukten av det han beskriver. Vi skjønner at slik var det 
bare – og føler inderlig medynk og avmakt.

Vi får også høre om redselsinstrumentet tangen. Det ble 
hvisket om at det var den jordmor Marta Kristine brukte som 
siste utvei – etter å ha sendt alle hjelpekonene på dør. Den 
tangen har for øvrig reddet mange liv  selv i nyere tid. 

Ellers het det på folkemunne at årsaken til at jordmor Marta 
Kristine beholdt sin høyreiste og ranke gestalt selv i moden 
alder var at hun skjulte fødselstangen under klærne! 

Romanens persongalleri er ganske mangfoldig – med både 
husmenn og embetsmenn – mens språket er et kapittel for 
seg. Her er ingenting utvannet; det er skikkelig nynorsk med 
ord som fyller munnen med vellyd når han skildrer livet på 
bygdene. Hoem har dessuten et knapt og nøkternt nynorsk, 

spekket med lokale dialektuttrykk. Noen kjenner jeg igjen  
fra Hardanger, mens andre er nye for meg. 

Siden det nærmer seg jul, kan jeg forøvrig nevne at for
fatteren bodde i Sandviken da hans kjente julesalme «Den 
fattige Gud» ble til. Dette skjedde ved at sønnens musikk
lærer spurte om han kunne høre om faren hans ville skrive 
en julesang til klassens juleavslutning.

Hoem ville. Salmen var et faktum like før jul i 1983, og ikke 
bare det; forfatteren sendte den til vennen Henning 
Sommerro og ba ham sette melodi til den. Resultatet ble 
offentliggjort i NRK, og etterpå spilt så hyppig i førjulstiden 
at den faktisk ble en «hit» halve Norge nynnet på. 

Boktipset

Hoems ordmalerier
«Jordmor på jorda – huset under Blåhammaren» 
(Forlaget Oktober, 2018) kommer som et dramatisk 
forspill til Edvard Hoems slektskrønike, som åpner med 
«Slåttekar i himmelen» (2014).

TEKST: THRUDE DEISZ

Samlingen er åpen for alle i hele prostiet, men er 
spesielt rettet mot deg som opplever sorg, etter 
å ha mistet et menneske som stod deg nær.

Program:
• Musikalsk innslag ved Veslemøy Fluge Berg 

og Vidar Eldholm.
• Innlegg om sorg og sorgreaksjoner ved Magne 

Utle.

• Enkel servering.
• Spørsmål og samtale.
• Sorggrupper startes opp i etterkant av 

sorgseminaret, og i løpet av høsten ved behov 
• Mer informasjon og påmelding: Kontakt diakon 

Rita Eldholm i Åsane menighet – tlf. 5362257.

Arrangør: Diakoniutvalget i Åsane menighet 

Å leve med sorgen
Årets dagseminar om sorg og sorg reaksjoner holdes i Torgstuen i Åsane kirke 
lørdag 18. januar kl. 12.00-15.00.
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De første julefeiringene jeg husker var hos mine besteforeldre 
på morssiden. Bestefar var en utadvendt mann som virkelig 
likte å ha selskap – med så mange som mulig av «klanen» 
rundt seg – og festlig ble det når familien samlet seg hos dem.   

Noen ganger tok vi buss eller drosje hjem til dem, men som 
oftest tok vi turen til fots. Pappa gjøv i vei på sine lange ben, 
mens mamma og jeg småsprang for å holde tritt. Det var noe 
spesielt ved denne turen i måneskinnet, med snøen som 
knirket under føttene våre. For det er slik jeg husker det – 
ikke slaps og sludd som det antakelig ofte var. 

Vi kunne se det strålende opplyste huset fra veien og skimte 
juletreet mellom de hvite blondegardinene i mormors stuer. 
Det kriblet i magen av forventning – straks skulle vi inn der 
og være en del av alt dette kjekke. 

Fettere og kusiner ankom også, og de voksne klemte og sa 
gledelig jul. Inne luktet det helg og høytid. Fremfor alt duftet 
det røkt pinnekjøtt, gran og appelsiner, hint av eau de 
cologne fra damene og røk fra bestefars sigar.  

Dekket til julefest
For barn er alt så selvfølgelig, men i ettertid har jeg ofte tenkt 

på de tusen tingene som skal til for å få alt perfekt og ferdig  
i tide. Mormor var en flink husmor. Hennes yngste datter – 
den alltid blide og forståelsesfulle tante Ada, som selv hadde 
fem barn – laget også nydelig mat. De bodde i samme hus, 
kunne samarbeide, og delte gjerne æren for at alt ble så 
gjennom vellykket. 

Vi ungene fikk ofte noe nytt til denne mest høytidelige og 
festlige av alle årets dager. Vi følte oss så fine. En av kusinene 
mine hadde til og med fått fjonget håret med krølltangen som 
lå ferdig oppvarmet på mormors komfyr.

Mormor selv strålte som en dronning der hun satt ved beste
fars høyre side, og skålte verdig når han etter velkomsttalen 
stolt og kjærlig så utover bordet og hevet glasset med et 
«gledelig jul, alle sammen».

Bordet var et tiltalende skue, med hvit duk, blågrønt engelsk 
servise og glass som funklet i flammene fra stearinlyset. På et 
speilunderlag av «bomullsne» stod et dypgrønt «julehus» 
laget av vår onkel, som var keramiker, og utenfor huset – 
blant bittesmå julenek – gikk yndige rådyr av glass; alt badet 
i gyllent lys fra julehusets vinduer.  

Mormors juletreengel
Etter et langt bordsete gikk vi rundt juletreet. Pappa spilte til, 
og de eldste sang med på alle versene. Fellesskap, sang og 

Menneskene jeg husker fra min barndoms jul er ikke lenger her, men vi vil for alltid ha dem og de gyldne 
minnene om det som engang var i hjertene våre – med takknemlighet og troen på at vi en gang skal møtes igjen.

TEKST: THRUDE DEISZ

KLEDD I FINSTASEN:  
 Min mormor Ninny og bestefar 

Louis Tengs sammen med 
søsknene (fra venstre) Iris,  

Arthur, Reidar (foran), Esther  
(mor til Thrude Deisz) og Ada.  
Bildet er sannsynligvis tatt på 

slutten av 20-tallet.

Min barndoms jul
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musikk; jeg følte meg som en del av et vidunderlig hele, og  
at jeg kunne gå rundt det treet for bestandig.

Noe av det fineste med juletrærne den gangen var at de hadde 
levende lys – gulhvite og tynne – festet til grenene med små 
sølvklyper. 

Ellers var julepynten lekker. Delikate glasskuler, flettede 
kurver av glanspapir, og noen nydelige hvite engler – klippet 
ut av mange lag tykk bomull, og med snille ansikter hentet 
fra gammeldagse glansbilder. Mormor gav meg en av disse 
englene. Nå er vi tredje generasjon som har den på juletreet 
vårt, og kan fortelle våre barnebarn at den en gang hang på 
deres tippoldeforeldres!  

Sang og musikk
Så banket det på døren; det var Nissen som ankom. Han 
snakket alltid landsmål, og han skulle bestandig vite om vi 
hadde vært snille i året som gikk. De yngste var en smule 
skeptiske – men lot seg lokke frem fra morens skjørt etter 
innstendige muntre tilrop. 

Senere på kvelden gikk vi til farmor og pappas familie. Der 
var jeg det eneste barnet, og et ganske søvnig et. Men det 
hørte med, og var en god slutt på en vellykket dag.

Første juledag skulle man helst være hjemme, men på andre 
juledag var det juleselskap med koldtbord hos farmor, som 
disket opp med alle tenkelige bergenske delikatesser. Det var 
røket fårelår og pottekjøtt, ribberull og sylteflesk, spekelasjer, 
hjortebakkels og bordstabler. Og masse musikk; fiolin, piano 
og sang rundt juletreet. 

I romjulen tok mine filletanter meg med på Den Nationale 
Scene. Den første gangen spilte de «Reisen til Julestjernen», 
og det trollbandt meg fullstendig. Jeg husker spesielt godt 
åpningsscenen, som foregikk i et spesielt lyseblått 
soveværelseinteriør. 

Et annet år satte de opp «Kongens hjerte», der den eventyrlig 
vakre Norma Balean (populær britisk/norsk skuespiller 
(19071989), med mange roller på Den Nationale Scene, red. 
komm.) med betagende lavmælt stemme sørget for teater
minner jeg aldri kommer til å glemme.

Sissi Måneskinn
Men mitt aller første juleminne er fra krigens dager. Det var 
julaften formiddag, og mamma satte seg på huk ved siden av 
meg og sa: «Dette er Sissi Måneskinn som gjerne vil hilse på 
deg». Hun hadde sydd en dukke til meg!  

Dukken hadde hudfarget ansikt, øyne med vipper, lysebrune 
fletter av ullgarn, og den var kledd i en sid lyseblå taftkjole 
med små stjerner på – et aldeles forjettende syn! Jeg var 

stum og andektig og kunne ikke tro at hun skulle være min. 
Og så var hun så god og myk å holde på!

Mammas julekjole er et kapittel for seg. Den ble laget av en 
dyp grønn ullportiere som farmor hadde brodert på i fine 
farger. Den fremhevet nok både mammas grønne øyne og 
figuren hennes. Jeg vet ikke hvem som var mest stolt; farmor 
eller pappa! Jeg har tatt vare på den kjolen, men aldri brukt 
den; den klødde!  

Mitt livs beste julepresang
Under krigen fikk jeg også mitt livs beste julepresang; et 
resultat av nattarbeid vil jeg tro: Et treetasjers dukkehus 
laget av eplekasser. Huset hadde skråtak, det var installert lys 
med bittesmå batteripærer, og de to første etasjene hadde 
sprossevinduer med karmer og gardiner. 

Huset var innredet med kjærlige hender. Her var tapet og 
teppe, en liten gammeldags vedkomfyr som hadde vært 
farmors, små møbler, senger, en rosemalt vaskeservant, og 
spisebord med fire stoler – til og med en kubbestol – og 
smådukkene mine. Jeg har visst aldri fått noen presang som 
jeg har hatt mer eller lenger glede av. Jeg har mange ganger 
tenkt at foreldrene mine må ha kost seg noe inderlig da de 
laget det!

Slekt skal følge slekters gang
Nå er plutselig vi de eldste, omgitt av ungene våre med 
ektefeller og barnebarn. Vi går bestandig i kirken, og nå er 
det «husbonden» min som leser Juleevangeliet ved bordet 
før måltidet begynner. 

Ellers er alt ved det samme, og selv om jeg synes mengden av 
julepresanger har tatt seg opp så det nesten er litt ugreit, så 
nyter jeg fremdeles julen i fulle drag. 

På lillejulaften besøker vi familiegravene. Menneskene er 
ikke lenger her, men vi vil for alltid ha dem og de gyldne 
minnene om det som engang var i hjertene våre – med 
takknemlighet og troen på at vi en gang skal møtes igjen.
 
Gledelig jul! 

Mamma satte seg på huk ved siden av meg  
og sa: «Dette er Sissi Måneskinn som gjerne  

vil hilse på deg».  
Hun hadde sydd en dukke til meg! 

JULEFEIRING MED MORMOR: For barn er alt så selvfølgelig, men 
i ettertid har jeg ofte tenkt på de tusen tingene som skal til for å få alt 
perfekt og ferdig i tide. Min mormor var en flink husmor. (Foto: Privat)
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Ei forteljing om venskap

Nina er 58 år, er i god jobb som sjukepleiar, har mann og fire 
vaksne born, og er vel etablert i einebustad i Salhus. 

Maria er 26 år. Sigøynar frå Romania. Ho bur på Bymisjonen, 
så sant det er ledig seng til ho der. Åtte års skulegong, ingen 
jobb å få i heimlandet. Maria tiggar i Noreg for å skaffe pengar 
til mat, klede og brensel til familien.

Sjansen for at desse to damene skulle finne kvarandre og 
utvikle ein god og likeverdig venskap er ikkje stor. Men det 
skjedde.
– Maria kom inn i livet mitt som ei velsigning, seier Nina 
med eit smil. 

Ikkje «berre ein tiggar»
Maria har sin faste plass mellom terminalen og Åsane Stor
senter. Her passerte Nina henne. Det begynte med eit smil og 
litt lommerusk. Men Maria var ikkje «berre ein tiggar». Nina 
såg noko meir. Ho såg eit godt smil, ei venleg og positiv jente 
som gav gode ord tilbake. 

– Vi nordmenn har mykje å lære av Maria, meiner Nina.
– Trass sin livssituasjon velger Maria å fokusere på det 
positive i livet. Ho velger å vere tilfreds og takksam og ho 
viser at ho faktisk er det.

Maria har også evne til å løfte 
blikket frå seg sjølv og sine 
behov. Ho ser at også andre 
har det vanskeleg og kan 
trenge at ho er opptekne av 
dei og kan dele med dei.

Dei to veninnene har kjent 
kvarandre i rundt fem år no. 
Det har blitt mange gode 
samtalar når Maria er på 
besøk heime hos Nina og 
familien i Salhus. Ho vil 
gjerne gje noko tilbake og 
hjelper gladeleg til med 
husvasken der. 

Ein gjestfri heim
Nina nølte litt før ho inviterte 
henne heim første gong. Var 
redd for kva venskapen ville 
innebere. Ville ansvaret bli 
stort og tyngande? Ho var 
også usikker på korleis Maria 
ville kjenne det i møte med 
ein god og trygg heim der ein 
ikkje mangla noko. 

Begge deler viste seg å vere 
unødige bekymringar. Nina opplever at venskapen er givande 
og likeverdig. Og Maria likar å besøke Nina og familien 
hennar. Ho kjenner ikkje på misunning, men gledar seg over 
å møte gjestfrie folk.  

– Ein ting eg likar godt med ho, er humoren. Ho ler gjerne av 
seg sjølv, smiler Nina.
– Maria er eit friskt og annleis pust inn i mi verd. Ho utvider 
hjarta og horisonten min. 

Maria er ærleg. Ho har klare meiningar om rett og gale. 
– Det er ikkje rett å bruke pengane folk gjev meg på dårlege 
ting, seier ho med alvorlege auge. 

Alkohol og røyk held ho seg langt vekke frå. Men mange av 
folka som passerer Maria der ho sit ved Åsane Storsenter er 
mistenksame og reserverte. Maria merka forskjel etter at 
NRK for nokre år sidan viste film om rumenske tiggarar og 
bakmenn.

– Ikkje alle er slik, slår Maria fast. 
Heldigvis gjeld det nordmenn også. Ikkje alle er reserverte og 
mistenksame. Maria får både smil og til og med ein klem av 
og til. 

To veninner. Tilsynelatande eit umake par. Forskjellane er lette å sjå. 

TEKST OG FOTO: HELEN TOPPE

EIN VELSIGNA VENSKAP: Det har blitt mange gode samtalar når Maria er på besøk heime hos Nina 
og familien i Salhus. – Maria kom inn i livet mitt som ei velsigning, seier Nina.
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Heim til jul
Maria fortel om ein bakgrunn der nesten alle i storfamilien 
reiser vekk for å tigge eller få seg jobb. Romfolk er som regel 
siste valg på jobbmarknaden i Romania. Maria sine foreldre 
og ein bror har fått seg jobb på Island. Heime passar Maria si 
lillesøster på 19 år dei to gutane til Maria. David og Josef er 
sju og åtte år. 

Helst vil Maria vere heime hos borna. Helst vil ho at dei skal 
få gå på ein betre skule enn landsbyskulen der dei minst 
kompetente lærarane jobbar. Ho ynskjer at dei skal få meir 
enn åtte års skulegong fordi utdanning opnar fleire dører. 

Maria reiser heim til jul. Med buss. Kanskje litt tidlegare, om 
det blir for kaldt. Då slår nemleg ryggen seg vrang. Det er 
ikkje sikkert Maria kjem tilbake til Noreg etter jul. Kanskje 
ho vil prøve å få seg jobb i Tyskland. Livet er usikkert for 
Maria. Som ein nomade må ho reise der maten er å finne.

To veninner. Ulike, men like. Maria og Nina har trua felles. 
Begge to har vakse opp med trua på Jesus som ein viktig del 

av livet. Maria som konservativ pinseven, Nina som trufast 
kyrkjegjengar. Men begge to hentar liv og styrke hos Gud. 
Nina inviterer gjerne Maria med på gudstjeneste og 
konsertar i kyrkja. 

«Den du møter på din vei»
Dei kunne vore mor og dotter. Nina tenker ofte på Maria sine 
foreldre. Som alle andre foreldre ynskjer dei at borna deira 
skal møtast med godleik. Nina har fått høve til å oppfylle det 
ynskjet.

– Eg kan ikkje hjelpe alle, men alle kan hjelpe dei som kjem  
i vår veg på ein eller annan måte, seier ho.

Nina hugsar godt teksten frå ein song dei hadde i barnekoret 
Salhusknytingane for mange år sidan. Det var frå eit synge
spel om den barmhjertige samaritan: «Den du møter på din 
vei og som trenger deg, er din neste og din bror samme hvor 
han bor». Det handlar om å ta sjansen på at gode ring verk
nader kan skapast dersom ein tek steg i openheit og tillit. 
Dette er viktig for Nina.

Tida går fort i godt selskap. I ein time har eg snakka med  
og lytta til to gode veninner. Sett smila dei sender kvarandre 
og respekten dei viser. Det gjer godt. Dei to veninnene må 
vidare no, kvar til sitt.

– Gud velsigne deg, smiler Maria på gebrokkent norsk.
– Vi snakkes!

Mariahelg på Alværa 
misjonssenter
6.8. mars 2020 arrangerer NMS Mariahelg på Alværa misjons
senter i Lavik – for damer i alle aldre. Her får du påfyll for trua, 
samtidig som det er kjekt å komme ilag og ha god tid til 
samtale og gode historier. Det er tid til avslapping, nyte naturen 
ved sjøen og ikkje minst nyte god mat.

Tema for helga vert «Livsvandringa og trua». Dei som skal lose 
oss gjennom temaet vert sokneprest i Jølster Silje Sørebø og 
psykologspesialist Yngvild Sørebø Danielsen.

Spørsmål om helga/program:  
Ta kontakt med Bente Rauboti Haukeland, tlf. 91692908 / 
epost: bente.rauboti.haukeland@gmail.com

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.

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og 
Stjernen Åpen barnehages Facebook-side «Stjernen 
Åpen barnehage». Her finner du info om hva som skjer i 
tiden som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer 
Kate Bølstad: 55 36 22 62 / 917 24 471.  
Hjertelig velkommen! 

Babysang for de minste 
‣ Mandag og torsdag kl 12.00 
Kom og bli med på babysang i det flotte kirkerommet 
i Åsane kirke! Sammen synger vi velkjente barne-
sanger og regler. Sangene gjør vi levende ved hjelp 
av bevegelser og sansestimulering. 

‣ Løvegjengen (4-åringer) 
‣ Førskolegruppe 
‣ Formingsaktiviteter 

‣ Åpne familiedager 
‣ Internasjonal dag 
‣ Babymassasjekurs 

‣ Leker og materiell 
‣ Lekerom og gymrom 
‣ Snekkerbod

Aktiviteter for de større

‣ Felles samlingsstund 
‣ Karneval og julefest 
‣ Turdager/utflukter 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

Stjernen Åpen barnehage er et inkluderende og 
pedagogisk lavterskeltilbud til alle barn fra 0 til 6 år,  
i følge med mamma, pappa eller annen omsorgsperson.  
Hos oss får barna utfolde seg i ulike pedagogisk 
tilrettelagte aktiviteter, og de voksne kan hygge seg 
sammen med kaffe, te og lunsj.  

I ÅSANE KIRKE

www.aasanemenighet.no

Stjernen holder til i Åsane kirke og har åpent mandag, 
onsdag og torsdag fra kl 09 til 14.30 (onsdag til kl 14). 
   
Aktivitetene fra uke til uke varierer, men faste punkter 
er samlingsstund for alle kl 11, babysang for de minste 
kl 12, felles lunsj kl 11.30 og 12.30.

– Maria er eit friskt og annleis pust inn i mi 
verd. Ho utvider hjarta og horisonten min. 
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I forteljinga om profeten Elia openberrar Gud seg på merkeleg vis i den stille susinga 
som representerte hans nærvær.

TEKST: ØYSTEIN SKAUGE, PROST I ÅSANE PROSTI

Den forunderlege profeten

Profeten Elia er ein av dei mest forunderlege personane vi 
møter i Det gamle testamentet (GT). Elia er òg ein mann vi 
merkeleg nok også møter i Det nye testamentet (NT). 

Der kan vi lese om korleis han stod fram den gongen Jesus 
tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på eit høgt fjell,  
og desse tre læresveinane fekk sjå Jesu guddom. Ved det 
høvet dukka det opp to figurar vi elles berre kjenner i frå GT. 
Det var Moses, og det var Elia. 

Ein ugudeleg konge
Profeten Elia har inga eiga bok kalla opp etter seg i GT, som 
for eksempel profetane Jesaja og Jeremia. Men når vi les 
Kongebøkene stig han fram for oss (1.Kong. kap.172.Kong. 
kap 2). Det vi les om der, flyttar oss tilbake i tid frå det som 
hende på fjellet med Jesus, Moses og Elia. Elia levde nesten 
900 år tidlegare.

Profetane i GT hadde ei stor og viktig oppgåve, som var å 
forsvare israelsfolket si tru på Gud. På Jahve. For oss som 
lever i dag, og som les GT, er det difor viktig å kjenne til 

profetane sin bodskap, for den Gud dei representerte og 
kjempa for – Gud i GT – er den same Gud som vi kjenner i 
NT. Men i NT møter vi framfor alt Gud gjennom å bli kjend 
med son hans, Jesus Kristus.  

Gud meddeler seg på ulikt vis til oss menneske i GT og i NT. 
Hebrearbrevet vert innleia med desse orda: «Mange gonger 
og på mange måtar har Gud i tidlegare tider tala til fedrane 
gjennom profetane. Men no, i desse siste dagar, har han 
tala til oss gjennom Sonen».

Elia levde på den tida då kong Ahab regjerte i Israel. Han 
regjerte gjennom 22 år mellom år 871 og år 852 f.Kr. Denne 
kongen vert i GT framstilt som ein ugudeleg konge. Han 
«gjorde det som vondt var i Herrens auge» (1.Kong 16,30). 

Saman med dronninga, Jesabel, opna kongen for å dyrke 
heilt andre gudar enn Israels Gud. Det dreia seg om tilbeding 
av Baalgudane. Det står så sterkt om kong Ahab at «han 
heldt fram med å gjera Herren, Israels Gud, rasande» 
(1Kong 16,32).

Måtte flykte
Inn i dette, inn i konfrontasjon med kongen og dronninga, 
vart så profeten Elia sendt frå Gud med den klassiske profet
oppgåva: Å forkynne Guds vilje for Israels folk. Kongen og 
dronninga let seg utfordre av profeten Elia. Profeten fekk 
motstand som sette han på store prøver. Han måtte flykte 
etter å ha truga heile landet Israel med ei veldig tørke om 
kongen og folket ikkje vende seg frå Baaldyrkinga og gjekk 
tilbake til trua på Gud. 

Elia var under Guds omsorg sjølv om ingen endra sin måte  
å leve på. Etter beskjed frå Gud gøymde Elia seg i tre år i ved 
bekken Kerit aust for Jordan. Han drakk av bekken og 
ramnar kom med mat til han. Merkelege ting hende. 

Vi møter han også saman med enkja i Sarepta. For då den 
omfattande tørka som Elia hadde annonsert, gjorde at også 
Elia sin bekk tørka inn, flytta han til Sarepta. Der møtte han 
ei fattig enkje. Ho held på med å førebu eit siste måltid for 
seg sjølv og sonen hennar før dei svalt i hel. 

Elia bad henne om å få av det vesle ho hadde å ete. Trass i at 
ho var redd, gav ho han mat. Ho vart løna for det. Gud gjorde 
det slik at mjølkrukka til enkja i Sarepta aldri gjekk tom for 
mjøl, og oljen i mugga hennar tok aldri slutt. Vi brukar fram
leis uttrykket «Sareptas krukke» om noko som synest 
utømme leg. Vi les også at då sonen til enkja likevel døydde, 
gav Elia han livet tilbake.

Utfordra Baal-profetane
Mest dramatisk i konflikten mellom profeten og israels
kongen er forteljinga om då Elia utfordra 450 Baalprofetar 
til å konkurrere om kven som trudde den sterkaste Gud. Eit 
svært offerbål vart laga til. Baalprofetane dansa og ropa og 

DELTE AV DET VESLE HO HADDE: Elia bad ei fattig enkje frå 
Sarepta om å få av det vesle ho hadde å ete. Trass i at ho var redd, 
gav ho han mat. Ho vart løna for det. Gud gjorde det slik at mjøl-
krukka til enkja i Sarepta aldri gjekk tom for mjøl, og oljen i mugga 
hennar tok aldri slutt. (Illustrasjon: Oljemåleri av Giovanni Lanfranco 
(1582-1647). Heng i dag i The J. Paul Getty Museum i Los Angeles)
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bad til sin gud om at han måtte sende eld som kunne tenne 
bålet. Bønene deira og guden deira vart spotta av profeten. 
Dei kom ingen veg.

Då Elia kalla på sin Gud, slo elden straks ned: «Då fór 
Herrens eld ned og øydde både brennofferet og veden, 
steinane og jorda» (1.Kong 18,38). Etter dette vart konge
paret endå meir hatefulle mot Elia. Han måtte på ny rømme 
ut i øydemarka, og var i ferd med å gje opp. Profeten kjenner 
på at han ikkje orkar meir: «No er det nok, Herre, sa han»  
Guds svar til profeten var: «Gå ut og still deg opp på fjellet, 
for Herrens andlet, så vil Herren gå forbi».

Elia gøymde seg i ei hole i fjellet. Han sat i holeopninga og 
venta på å få møte Herren. 
Vi les om det i 1.Kong 19,1113: «Føre Herren kom ein stor 
og sterk storm som kløyvde fjell og knuste knausar, men 
Herren var ikkje i stormen, etter stormen eit jordskjelv,  
men Herren var ikkje i jordskjelvet, etter jordskjelvet ein 
eld, men Herren var ikkje i elden, etter elden – lyden av  
ei skir stille. Då Elia høyrde den, drog han kappa føre 
andletet, gjekk ut og stilte seg i hòleopninga.»

Himmelferd i eldvogn
Vi anar kven Gud er ved å lese denne profetforteljinga.  
Han er ein Gud som viser seg som den sterke. Som den  
som gjennom profeten kan gjere under. Som kan vekkje  
døde til liv. Og som openberrar seg på merkeleg vis i den 
stille susinga som representerte hans nærvær.

Den forunderlege Elia opplevde også ein uforståeleg utgang 
or dette livet. Mens han gjekk og tala med sin etterfølgjar, 
Elisja, hende dette eineståande: «Medan dei gjekk der og 
snakka saman, kom det brått ei eldvogn med eldhestar føre 
og skilde de ifrå kvarandre. Og Elia fòr opp til himmelen i 
stormen» (2.Kong 2,11).

Teksten er ein omarbeida og sterkt forkorta versjon frå fore
drag helde under bibeltime på Rasteplass i Åsane kyrkje.

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)

Det er ingen selvfølge at 
noen ordner bursdagsgave

MERKELEGE TING HENDE: Profeten Elia fekk mat frå to ramnar 
som kom til han då han var på flukt frå kongen, her i ein utandørs 
dekorasjon frå ei ortodoks kyrkje på Rhodos. (Foto: Øystein Skauge)

Julenatt
Julekonsert med Åsane kirkes kor 

Cantus Sororum og Prima Vista
Harpe:  

Marija Kadovic 
 

Orgel: 
Gerd Inger Eide Yddal 

 
Dirigenter: 

Marit W. Røshol 
Lenamaria C. Gravdal 

Åsane Kirke 
Søndag 15. desember 2019 kl. 19.00 
Pris: 200,- (Forsalg: 150,-)
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Advokatfirmaet

Sigrun Pedersen M.N.A.

Arv/gaver

Barnerett

Familierett 
– sambo/ekteskap

Samlivsbrudd

Kjøp/salg fast eiendom 
– bolig/hytte

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

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

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

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

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

Vi leverer eller du henter!

EIDSVÅG I ÅSANE • 28 ÅRS ERFARING

Eidsvågbakken 21 - 5105 Eidsvåg

Aut. bilverksted • Karrosseri
Lakkeringsverksted

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

www.eidsvaagauto.no – Følg oss på Facebook

GODKJENT
VERKSTED

C A R  S E R V I C E

ASTRI VÅRDAL
Statsautorisert revisor/autorisert regnskapsfører

Ytre Arna

Revisjon: aksjeselskap, stiftelser, borettslag mm.
Regnskapsføring

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

ASTRI VÅRDAL

www.janus.no

KULTURSENTER 

Kjøkken • Bad • Garderobe
 

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

Besøk en av Norges største shop in shop

 
• 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 

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter Kilden Senter Oasen Senter Sletten Senter

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

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

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

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

På	forhånd	takk	til	de	som	finner	anledning!

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

Kjære	leser!

Åsane Storsenter 42
TLF.: 55 19 82 00

Julegaver 
Vi har mye fi nt!

Sørgebua
Ønsker du hjelp til å stelle graven?

Sørgebua tilbyr et personlig og mer tilpasset gravstell.

www.sørgebua.no • Tlf: 97 10 68 76 • E-post: sorgebua@outlook.com

 

Innsamling av klær, sko  
og  senge tøy til Ukraina

v/Tro-Håp-Kjærlighet

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

Pakkes i sekker  kr. 50. pr. sekk

Kontaktperson: 99 64 24 70 • www.thk.no
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Sangglad avskjed for Jon Stubberud

Jon Stubberud har hatt en lang farts-
tid i Eidsvåg kirke. Det var mange 
som var kommet fra fjern og nær for  
å være der på hans siste offisielle 
guds tjeneste. Det ble virkelig en guds-
tjeneste i hans ånd! Jon har alltid for
søkt å fylle gudstjenesten med sang, 
med bidrag fra de yngste til de eldste. 
Denne dagen var de her nesten alle 
sammen.

Preludium til Salme 371 startet med 
orgel og band, Lars Kolstad, Mads 
Berven og Michael Barnes. Under 
Kyrie og Gloria sang Benedictinerne 
Wind av Terje Kleppe. Forsanger-
gruppe fra KorNess medvirket under 
gudstjenesten.

For oss som har hatt barn og barne-
barn i Eidsvåg menighet er det alltid 
fint når Musikkverkstedet fremfører 
sin dans og sang, som i den sør
afrikanske hymnen Siyahamba (Vi vil 
vandre i vår Herres lys). Jon har hatt 
denne på repertoaret med så mange 
barn opp gjennom årene. Det var 
mange voksne som hadde klump i 
halsen og smil i hjertet da ungene 
fremførte denne.

Solveig Fosse sang Så kom du da til 
sist før prekenteksten. Etter prekenen 
sang Benedicte Sjøvold Det begynner 
å bli et liv. Under takkofferet sang 
Tertnes vokal In my Heart, og under 
nattverden spilte Lea von Hofacker 
Allemande fra Bachs Partita nr. 2 for 
solo fiolin. Gladsang overtok så med 
Av nåde er dere frelst, før Tone Rose 
Bratland sang I Jesu navn.

Slik som min Fader sendte meg 
(Salme 991) avsluttet Jons tid som 
kantor/kirkemusiker i Eidsvåg kirke. 
Det vil si, den avsluttet den offisielle 
delen. Alle ble invitert ned til kirke-
kaffe. Der ventet deilige kaker og 

kaffe, te og saft. Det var nydelig 
dekket til rundt 120 og det trengtes. 
Mange ønsket å si farvel og takke Jon 
for hans vakre musikk i rundt 30 år.

Taler og overrekkelse av gaver var det 
også, av blant annet leder for Hygge-
treffet, Bjørg Holte Simonsen. Hun sa 
at det var forferdelig trist at Jon ville 
slutte; og avsluttet med å si at «du er 
den beste organist i Bergen!» 

Sokneprest Aage Mjeldheim sa noen 
ord på vegne av de ansatte, og ga Jon 
en gave fra dem. Tidligere sokneprest 
Trond Watne hadde laget en fan
tastisk artig powerpointpresenta
sjon med innlegg fra mange tidligere 
prester, kapellaner og ansatte som 
hilste til Jon denne dagen. Veldig 
artig sak som vi alle syntes var 
spesiell og fin.

Undertegnede takket Jon på vegne av 
Menighetsrådet, blant annet med 
følgende ord: «Du har alltid vært 
tydelig på at musikken du formidler 
også er en preken. Det vil si at den 
skal understreke og forsterke 

prekenen. Du har aldri fremhevet deg 
selv. Det er alltid musikken! Det er 
musikkens budskap og opplevelse 
som er viktig for deg. Du har skapt så 
mange magiske øyeblikk her i kirken. 
Du har forsøkt på så mange måter å få 
musikken til å virke i oss, få oss til å 
synge ut – synge med! Du har gått 
mange ulike veger for å nå oss alle 
med musikkens kraft og budskap». 
Det ble også gitt en gave fra Menig-
hets rådet.

Det ble sunget mer, og litt acapella ble 
det også, med Jon og Roar og Solveig 
og flere i en spontan versjon av 
Siyahamba. Da alt var over, kom det 
et hjertesukk fra en av de trofaste 
kirkegjengerne: «Åh, tenk om det 
alltid var så mye sang og musikk på 
gudstjenesten. Dette har vært en 
fantastisk dag.».

Alle vi som var til stede, vi takker deg, 
Jon, av hele vårt hjerte, for vakre 
musikk opplevelser i mange, mange 
år. Vi ønsker deg lykke til på livsvegen 
videre.

Det er ikke ofte at en som slutter, virkelig synges ut av kirken, men det skjedde da kirkemusiker 
Jon Stubberud hadde sin avskjedsgudstjeneste 1. september i en fullsatt Eidsvåg kirke.

TAKKET JON: «Du har alltid vært tydelig på at musikken du formidler også er en 
preken» sa Anne Tafjord-Kirkebø da hun på vegne av Menighetsrådet holdt takketale 
for Jon Stubberud. (Foto: Magne Fonn Hafskor)

TEKST: ANNE TAFJORD-KIRKEBØ
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Menighetssalen var pyntet og lysene var tent. Det luktet 
herlig fra kjøkkenet. Staben gledet seg til å ta imot våre 
frivillige medarbeidere til en kveld med servering, foredrag, 
konkurranse og ikke minst en god prat. 

Det var dekket til femti stykker, og det var en ekstra stor 
glede at så mange av våre kjekke ungdommer hadde valgt å 
til bringe  kvelden sammen med oss i kirken. 

Etter maten hadde sogneprest Aage Mjeldheim en kort andakt. 
I andakten snakket han blant annet om Jesus som sa: «Jeg er 
verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys». Så vi kan altså ha lyset i oss? Ja, for Jesus 
sier også: «Dere er verdens lys!» Og videre: «Slik skal deres lys 
skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerning ene dere 
gjør, og prise deres Far i himmelen». Det er vakkert.

Jeg ser og møter dette praktiske lyset i mange mennesker. 
Godhjertede mennesker som helt uten forbehold stiller opp for 
andre og hjelper til der de ser at det trengs. Jeg kjenner svært 
mange frivillige i kirker, foreninger, klubber og idretts lag som 
uker, måneder og år legger ned enormt mye tid og arbeid for å 
bedre livskvaliteten til andre små og store mennesker der de 
bor. Det alle disse menneskene i praksis gjør, er å spre lys. Slik 
sprer også de frivillige medarbeideren her i Eidsvåg menighet 
lys og glede til andre – i gudstjenesten, diakoniarbeidet og i 
ungdomsarbeidet.

Frivillighet er en av de viktigste grunnsteinene i det norske 
samfunn. Vi har alle, på et eller annet nivå, lite eller stort, 
praktisk eller økonomisk, mulighet til å spre lys, skinne på 
andre. Og ved å skinne på andre, og merke at lyset 
reflekterer, oppdager vi en del av selve meningen med livet: 
vi er ikke skapt for oss selv, vi er skapt for hverandre!

Så var det klart for kveldens foredrag som Astrid Fylling stod 
for. En engasjert dame som hadde fokus på hva det betyr å 
være en medarbeider for både deg selv og for de som er rundt 
deg. Astrid Fylling snakket om at vi er skapt for å søke sammen 
og å passe sammen, med gaver som vi skal tjene hverandre og 
felleskapet med. Gud vet godt at de ikke alltid er så enkle disse 
relasjonene som er mellom oss mennesker. Han vet at gode 
felleskap ikke alltid er så lett å skape. Derfor ser han i nåde til 
oss og våre felleskap og gir oss gaver, nådegaver, slik at vi kan 
betjener hverandre og være avhengig av hverandre. 

Nådegave kan være et vanskelig ord, vi kan se på det som 
sterke sider eller egenskaper som vi skal betjene fellesskapet 
med. Alle har vi egenskaper, egne interesser eller ting vi 
brenner for og det er disse gavene vi kan få anledning til å 
bruke når vi er medarbeidere i et felleskap. Videre sa hun at 
hvis vi var mer opptatt av gavene enn av oppgavene, så ville 
våre felleskap fungere mye bedre. 

I den siste delen av foredraget snakket hun om selvbildet. 
«Hva som har skapt mitt bilde av meg er basert på det jeg har 
tolket fra de menneskene som har vært og er omkring meg» 
sa hun. Foredraget gav grunnlag for flere refleksjoner og 
tanker. Men kanskje noe av de viktigste er at hver og en 
medarbeider tar med seg sin personlighet og sine gaver inn 
fellesskapet. Dette skaper helheten av fellesskapet. 

Vi avsluttet kvelden med en quiz som vår barne- og ungdoms-
arbeider Karina Myrdal hadde laget. Det skapte engasje ment 
og viste konkurranseinstinkt. Oppgavene var varierte og det 
var både bra og gøy at lagene var aldersblandet. Quizen var en 
flott avrunding på kvelden og den skapte latter, glede og litt 
irritasjon over at vi hadde bommet på et og annet svar.  

Vi er takknemlig for at vi kunne tilbringe denne kvelden 
sammen med våre frivillige medarbeidere som betyr så mye 
for vår menighet. Det er dere som gjør at Eidsvåg menighet 
kan tilby aktiviteter for mange aldersgrupper. Det setter vi 
stor pris på. 

Medarbeiderfest i Eidsvåg kirke
På en regnfull høstdag var det duket for medarbeiderfest i Eidsvåg kirke. 

TEKST OG FOTO: VIVIAN WIIK ENDRESEN

ENGASJERENDE FOREDRAG: Astrid Fylling snakket om hva det 
betyr å være en medarbeider for både deg selv og for de som er 
rundt deg.
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Konfirmantleir på Dyrkolbotn
Helgen 20-22. september dro 63 spente konfirmanter og en stor gjeng ungdomsledere 
på leir på Dyrkolbotn leirsted. 

Etter ankomst fredag ettermiddag var det pizza, og deretter 
samlet både ledere og konfirmanter seg i salen for å bli litt 
bedre kjent og for å leke litt. Kvelden ble brukt til spill og gøy, 
før vi igjen samlet oss i salen for å ha kveldssamling med 
andakt, lovsang og lystenning.

Lørdag var vi tidlig oppe for å rekke alt som stod på program-
met. Etter frokost var det undervisning om gudstjeneste og 
nattverd, bønn og hvem Gud er, og gruppesamlinger der 
konfirmantene fikk snakke om det vi hadde lært i under-
visningen samt litt tid til å leke.

Etter undervisningen var det lunsj med kakao ute i det 
nydelige høstværet før vi begynte på sporløpet. Her ble det 
mange gøye konkurranser, både quiz, trekking og lek med 
vann, og konfirmantene fikk utfordre seg på flere forskjellige 
måter. Alt i alt var det en storfornøyd gjeng som kom inn til 
taco-middag etter uteøkten. 

Etter middag delte konfirmantene seg i grupper for å 
forberede gudstjenesten vi skulle feire sammen på søndagen. 
Det ble grupper som pyntet og gjorde klart «kirkerommet», 
som laget bønnevandring, skrev forbønner, valgte musikk til 
gudstjenesten og en kirkekaffe-gruppe som laget deilige 
kaker til kirkekaffen. 

Etter gudstjenesteverkstedet var det duket for under-
holdnings kveld. Der ble det både dans ved lederne, gøye leker 
på scenen, samt annonsering og premiering av vinnerlaget av 
sporløpet. Etter underholdningskvelden var over roet vi ned 
med spill og snopebuffet. Kvelden ble avsluttet med en flott 
bønnevandring ute under stjernehimmelen. 

Konfirmantene fikk øve på Vår Far, det dobbelte kjærlighets-
bud, den lille bibel, skrive takkelapper til gudstjenesten, og 
bønnelapper som de brant på bålet, og til slutt samlet vi oss 
rundt bålet alle sammen for å synge velsignelsen. Da vi kom 
inn igjen fikk konfirmantene sveler til kvelds, før de stille og 
rolig gikk og la seg. 

På søndag ble det gudstjeneste som konfirmantene selv hadde 
vært med på å forberede, med bønnevandring og nattverd, lov-
sang og bønner skrevet av konfirmantene, og et kirkerom som 
var flott pyntet. Etter gudstjenesten ble det kake i spise salen, 
og deretter var det på tide å rydde rommene og pakke sakene. 
Før bussene kom og hentet oss spiste vi lunsj ute i det flotte 
været, og så reiste vi tilbake til Eidsvåg. 

TEKST OG FOTO: LINA TALHAUG

SAMLING RUNDT BORDET: Konfirmantene fikk snakke om det vi 
hadde lært i undervisningen. (Foto: Nora-Marie Bore Tvedt)

PÅ KONFIRMANTLEIR: Helgen 
var fylt med masse aktiviteter, 
undervisning og forberedelse av 
gudstjeneste.



RETURADRESSE:
Eidsvåg menighet
Vollane 3
5105 EIDSVÅG

INFORMASJON

26.07.2019 Norvald Tvedt (13.12.1936-
14.07.2019) – Åsane gamle kirke

08.08.2019 Kristian Teigland (20.08.1924-
25.07.2019) – Åsane gamle kirke

20.08.2019 Rita Ramberg (18.09.1968-
11.08.2019) – Eidsvåg kirke 

23.08.2019 Viola Kilen Michaelsen 
(14.08.2019-14.08.2019)  
– Salhus kirke

06.09.2019 Arne Oddvar Rebnord 
(08.05.1930-31.08.2019)  
– Åsane gamle kirke 

24.09.2019 Berit Pauline Christoffersen 
(05.01.1944-13.09.2019)  
– Døvekirken

01.10.2019 Gerd Henriksen (02.01.1932-
22.09.2019) – Møllendal lille kapell

10.10.2019 Lars Håheim (08.04.1932-
27.09.2019) – Eidsvåg kirke 

07.11.2019 Stig Morten Hammersborg 
(12.03.1968-24.10.2019)  
– Eidsvåg kirke

07.11.2019 Elsa Berit Byrkjeland  
(10.10.1936-03.11.2019)  
– Eidsvåg kirke

01.09.2019 Iris Joakimsen Eknes (Åsane gamle 
kirke)

01.09.2019  Sophie Tamayo Indrebø (Førde kirke)
01.09.2019  Guro Russenes Torvanger (Kvammen 

kapell)
07.09.2019  Henrik Olsen-Erstad (Mariakirken)
08.09.2019  Amanda Skogheim Feldt
08.09.2019  Thea Sofie Haugland Hansen
08.09.2019  Mia Østerbø (Storetveit kirke)
08.09.2019  Sondre Steffensen
15.09.2019  Einar Hompland Endestad
15.09.2019  Kristin Rysjedal
15.09.2019  Zander Kim Tertnes-Eide
22.09.2019  Mikkel Fuglum Andersson
22.09.2019  Louise Rasmussen Morvik (Åsane 

kirke)
29.09.2019  Wilma Braserud Neteland (Austrheim 

kirke)
29.09.2019  Simon Årskog Vedvik (St. Jetmund 

kirke)
06.10.2019  Martin Andre Hovde Kårstad (Åsane 

kirke)
06.10.2019  Anna Ivarsflaten Skudal
06.10.2019  Lukas Steidl
13.10.2019  Eva Haug-Berg (Åsane gamle kirke)
13.10.2019  Sverre Høyland
13.10.2019  Mathilde Hole Myrmel (Åsane gamle 

kirke)
27.10.2019  Lea Gullaksen (Arna Kyrkje)

VELKOMMEN  
TIL EIDSVÅG KIRKE
Alle gudstjeneste er i Eidsvåg kirke og starter kl 11.00 om ikke annet er nevnt.  
Se også vår hjemmeside; eidsvaagmenighet.no og vår facebook side; Eidsvåg menighet.

Søndag 17.11.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd ved Aage Mjeldheim

Søndag 24.11.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd ved Aage Mjeldheim 

Søndag 01.12.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd ved Aage Mjeldheim 

Søndag 08.12.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd ved Jon Abelsæth

Søndag 15.12.  
Lysmesse  kl 18.00 med nattverd ved 
Aage Mjeldheim

Søndag 22.12.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd ved Aage Mjeldheim 

Tirsdag 24.12.  
Gudstjeneste kl 14.00 ved Jon Abelsæth

Tirsdag 24.12.  
Gudstjeneste kl 16.00 ved Jon Abelsæth 

Onsdag 25.12.  
Gudstjeneste kl 12.00 ved Aage 
Mjeldheim 

Søndag 29.12.  
Gudstjeneste kl 11.00 ved Aage 
Mjeldheim 

2020
Søndag 05.01.  
Gudstjeneste kl 11.oo med dåp og 
nattverd

Søndag 12.01.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd

Søndag 19.01.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd

Søndag 26.01.  
Gudstjeneste kl 11.00 med dåp og 
nattverd


