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Endelig konfirmant!
Menigheten vil takke årets konfirmanter for et fint år sammen. 
Dere har vært fleksible, tålmodige og positive tross korona-
restriksjoner. Vi håper dere fikk fine konfirmasjonsdager, som 
også i år ble flyttet til september. Side 3
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Jeg tror!
Jeg henger meg på alle som har trodd på deg, som tror på deg og 
kommer til å tro på deg.   

AV HELEN TOPPE

Andakt

VÅR FAR
At du er vår far er nesten mer enn jeg kan fatte. At du er vårt opphav, den som 
ønsket oss og skapte oss, fyller meg med takknemlighet. Takk, Far!

DU SOM ER I HIMMELEN
Du er over alt, du er mer enn alt, du er sterkere enn alt. Du er Gud og ubegrenset 
i motsetning til oss mennesker. Og du har gjort i stand rom for oss i ditt rike.  
For at vi en dag kan få være sammen med deg, fullt og helt.

LA NAVNET DITT HELLIGES
Ditt navn er allerede hellig. Du er hellig. Hjelp meg å holde deg, ditt navn og alt 
du står for hellig i min hverdag. Hjelp meg å gi rom for din hellighet i mitt liv.  
Et høyere mål, en høyere standard, noe utenfor meg å leve for.

LA RIKET DITT KOMME
Det trengs, Far! Vi trenger deg og ditt rike. Vi trenger mer kjærlighet, mer glede 
og fred, overbærenhet, vennlighet og godhet, mer trofasthet, ydmykhet og selv
beherskelse. Og mindre av alt det vonde. Mye mindre!

LA VILJEN DIN SKJE PÅ JORDEN SLIK SOM I HIMMELEN 
Far, jeg vet ikke alltid hva som er din vilje. Men jeg vet at du er god. Og du er 
større og mer mektig enn noen annen. Derfor er det godt å be La din vilje skje 
når jeg selv er rådvill.

GI OSS I DAG VÅRT DAGLIGE BRØD
En bønn jeg sjelden ber. Jeg er jo så mett! Hva om jeg spiser litt mindre og ber 
denne bønnen litt oftere for alle som er sultne og mangler livsviktige ting som 
klær, medisin og inntekt… og Far, jeg vil gjerne være et bønnesvar på min bønn.

TILGI OSS VÅR SYND, SLIK OGSÅ VI TILGIR VÅRE SKYLDNERE
Takk for mulighet for tilgivelse. Takk for korset, for Jesus, for at Hans rettferdige 
liv er blitt mitt. Slik har du allerede tilgitt oss. Betalt og tilgitt alle dumme tanker, 
ord og handlinger som jeg og naboen og alle andre har gjort og kommer til å 
gjøre. Bare du som er Gud kan gjøre noe slikt. Gi meg kraft til å ligne deg og gi 
tilgivelse videre.

OG LA OSS IKKE KOMME I FRISTELSE
Jeg lever midt i en verden av fristelser og avsporinger og substitutter for det ekte 
og gode. Hjelp meg, Far, å holde blikket festet på deg!

MEN FRELS OSS FRA DET ONDE
Det onde skjer hele tiden så lenge vi lever på jorda vår. Frels oss, Far, fra alt som 
vil stjele og ødelegge det gode du har gitt oss.

FOR RIKET ER DITT OG MAKTEN OG ÆREN I EVIGHET
…og jeg henger meg på alle som har trodd på deg, som tror på deg og kommer til 
å tro på deg. Jeg tror! 
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Kjære konfirmanter! 
Takk for et flott og samtidig meget spesielt år. Det har vært 
fantastisk å få bli kjent med dere. Og siden det har vært så få 
ganger vi har kunnet møtes fysisk, har det vært ekstra glede når vi 
først har kommet sammen. 

Vi håper dere har opplevd dere velkommen, både i det kristne 
fellesskapet og hos Gud. Og ikke bare velkommen, men også 
ankommet – at dette er en tro og et fellesskap dere vil stå i og gå i. 

Jeg håper å se mange av dere videre i ungdom sarbeidet og på 
lederkurs. Vi ses! «Legg din vei i Herrens hånd! 
 Stol på ham, så griper han inn» (Salme 37:5).

Hilsen Thor Haavik

Vil du utvikle deg og få utfordringer innenfor trygge rammer? MILK
kurs er for deg som går i 10. trinn og ønsker å bli ungdomsleder.

Det blir åtte samlinger i løpet av skoleåret – en onsdag i måneden kl. 
17.00 – 19.30, med oppstart 22. september. Noen av disse samlingene 
blir felles med de andre «milkerne» i Åsane prosti.

Bli med på MILK-kurs!
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I høst får dere fire unike muligheter til å gi gode opp
levelser og skape nye, bærekraftige vaner for barna og 
hele familien. Ta også gjerne barna med på vanlige guds
tjenester og lovsangsgudstjenester der barna er på 
søndagsskole mesteparten av gudstjenesten.

• Søndag 26. september: Familiegudstjeneste med 
utdeling av bøker til 5 og 6åringer. Vi inviterer alle  
5 og 6åringer til en samling i forkant av gudstjenesten. 
Etterpå blir det grilling av pølser på bål utenfor kirken, 
der speiderne vil være med og ha leker med oss.

• Søndag 24. oktober: Familiegudstjeneste der vi 
inviterer spesielt alle som er syv år til en dag med 
legobygging i kirken. Vi skal bygge en historie fra 
bibelen.

• Søndag 14. november: Familiegudstjeneste med 
utdeling av bøker til 3 og 4åringer. Det blir samling 
for familiene i forkant med kirkevandring.

• Søndag 12. desember: Familiegudstjeneste  
kl. 17.00. Vi inviterer til juleverksted før gudstjenesten 
kl. 15.30.

Ekstra koselig for de minste er at snekkerne i Bergen 
Fengsel har laget egne benker til barna i kirken. Ikke 
hvilke som helst benker, men små kopier av de gamle, 
forseggjorte benkene som vi har sittet på i snart hundre 

år. Salhus’ egen mann i fengselet, Frank Rønhovde, har 
sørget for at resultatet ble så likt originalene som mulig.

Benkene skal få stå helt framme i kirken på familieguds
tjenestene. Ellers vil de stå i vår nye barnekjeller i 
menig hetssenteret der søndagsskolen holder til. 
Barnekjelleren vil bli høytidelig åpnet i høst, og vi lover 
flere bilder i neste nummer av menighetsbladet. 

TEKST: ELISE SÆLE

En familiegudstjeneste i Salhus kirke gir rom for å vokse som kristne, 
knytte sterke bånd og utforske troens landskap.

Familiegudstjenester med nye barnebenker

NYE BARNEBENKER: Salhus’ egen mann i fengselet, Frank 
Rønhovde, har sørget for tre små kopier av kirkebenkene i 
kirken. (Foto: Helen Toppe)

Denne våren inviterte vi 12- og 13-åringer til 
«Farmen Junior» på Mikkelsensplass i Tellevik.

Som på «Farmen» fikk barna oppdrag. De skulle 
lage mat på bål, de laget benker i rekordfart, kirke-
kunst og teater hadde vi, pil og bue og seljefløyter 
ble laget. 

Forpakterne fikk prøve seg i kjempeøvelser med 
melkespann, saging, spikring, skyting med pil og 
bue og kunnskap. Mange syntes det kjekkeste var 
hinderløypen som Thor prest hadde med dem.  
Med 36 deltagere i tillegg til ledere og foreldre var  
vi ca. 50 i Tellevik denne nydelige vårkvelden. 

Søndagen etter hadde vi utegudstjeneste samme 
sted, med grilling etterpå. Over 100 mennesker 
skapte god stemning, og vi hadde det knallgøy. 
Dette blir en tradisjon, så de som går i 6. og 7. trinn 
dette skoleåret kan glede seg til våren og invitasjon 
til Farmen Junior. 

Farmen Junior TEKST: ELISE SÆLE / FOTO: INGRID GERNER

Selvlaget suppe smaker best.
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– Jeg får energi av å lage bok, sier Wendy Gjerstad. Åsane-jenten har 
mange jern i ilden, og har nettopp gitt ut sin tredje barnebok. 

Ideen om å lage barnebok kom da 
Wendys sønn Markus var tre år. 
– Han elsket å bli lest for. Gjerne 
samme boken om og om igjen, forteller 
den engasjerte ungdomsskolelæreren, 
musikeren og forfatteren.

– Jeg kunne ikke lese for ham hele 
tiden, så jeg fant frem en gammel 
Disney-kassett med tilhørende bok. Jeg 
prøvde å finne andre bøker med lyd spor 
til, bøker som kunne lære min sønn 
gode verdier. Gjerne bibel historier. 
Overraskende nok fant jeg ingen.

Slik gikk det til at Wendy ble forfatter. 
Hun brukte kveldene på å skrive. Siden 

hun alltid har drevet med musikk, 
lagde hun sanger til boka også. 

Det hører med til historien at Wendy 
fikk avslag fra flere forlag. Til slutt gav 
hun opp og sa til Gud: «Det gjør ikke 
noe om det ikke blir noe av denne 
boken. Jeg har jo tusen andre ting å 
drive med. Men hvis Du ønsker at jeg 
skal gi ut boken, så må du ta over og 
ordne det».

Noen uker senere møtte Wendy 
illustratøren Olivia Filippi og et forlag 
som tente på ideen. Den første boken 
ble utgitt og mange barn fikk bli kjent 
med Bjørnar og Maiken.

Wendy ønsker å hjelpe foreldre med å 
formidle tro hjemme. En tro som kan gi 
trygghet og håp til barn. En tro som 
kan formidle at de er elsket og sett, 
også når voksne ikke ser. De tre bøkene 
hennes handler om barna Bjørnar og 
Maiken. Når besteforeldrene kommer 
på besøk, blir det mange gode stunder 
med bibelfortellinger og tanker rundt 
hverdagslige tema. 

Bøkene inneholder også en cd-plate 
med hørespill og sanger. Barn som ikke 
kan lese selv, kan slik følge med og få 
en lyd når de skal bla om. Wendys tre 
barn, Markus, Kristina og Maiken, 
bidrar på lydsporet med både sang og 
roller. Firkløveret trives sammen og 
trives med musikk.

– Jeg liker å jobbe sammen med barna 
mine, sier Wendy. 
– Det er så verdifullt, selv om det noen 
ganger må lirkes og lures for at de skal 
holde ut. 

Det å lage bok, med tilhørende musikk 
og hørespill, tar tid. Men Wendys ønske 
om å gi barna noe godt å lese, bøker de 
kan bli glade i, gir henne energi til å stå 
på – og manuset til en fjerde bok om 
Bjørnar og Maiken er nesten klart.

Les mer om Wendy Gjerstads barne
bøker på hjemmesiden wendyg.no. 
Herfra kan en også bestille bøkene.

TEKST: HELEN TOPPE

Wendys tre barn, Markus, Kristina og Maiken, bidrar på lydsporet til bøkene med både sang 
og roller. (Foto: Privat)

Den nye boken er den tredje i serien om 
Bjørnar og Maiken.

Lese, høre, synge!
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Leif Endre Grutle ble ordinert til prest i 2001, og har de siste 
ti årene vært ansatt som prost i Indre Nordmøre prosti. 
Oppveksten hadde han på Flaktveit i Åsane, der han nå plan-
legger å overta foreldrenes hus. 

– Du har kommet hjem?
– Ja, rett og slett, svarer han på en litt ubestemmelig og lett 
syngende vestlandsdialekt. 
Faren hans er fra Bømlo, så det kan nok ha spilt inn, men 
mange år som først sogneprest, siden prost på Nordmøre har 
nok også satt sine spor.

– Innsettelsesgudstjenesten 22. august ble litt sterk for meg. 
Det hadde jeg ikke forberedt meg på, fortsetter han.
– Det var mange kjente ansikt der; lærere jeg hadde på 
skolen og folk jeg har møtt både her i kirken og i andre 
sammenhenger – både på bedehuset og i foreningslivet.

49-åringen er gift med Cathrine Grutle, som er seniorprest i 
Indre Nordmøre prosti. Paret har tre voksne barn i alderen 
18, 22 og 25 år. 

– Jeg så det stod i Aura Avis at «prosten flytter fra kona»?
– Hehe. Jeg kjenner godt journalisten som skrev det. Han 
syntes det var en artig overskrift, men det var nok litt sånn 
«clickbait», forklarer Grutle.
– Saken stod på trykk i mars, like etter at Bjørgvin bispe-
dømme råd tilsatte meg, og jeg måtte flytte hit. Min kone 
kommer etter til neste år. Det handler mest om at vår yngste 
begynner i tredje klasse på videregående nå, så vi tenkte at 
han skal få gjøre seg ferdig før hun flytter til Bergen.

– Hvordan havnet dere på Nordmøre? Har du røtter der?
– Nei, det var helt tilfeldig. Før vi flyttet, jobbet vi begge i 
Oslo; jeg som rådgiver i Presteforeningen. 

– Da er du vel engasjert i dette med to arbeidsgiverlinjer  
i kirken?
– Ja, og det ville jeg nok vært uansett, for det berører jo 
fremtiden både for min egen personlige stilling og kirken 
som helhet. Nå er det laget skisse til en løsning. Mange tror 
at det er den løsningen som kommer til å bli valgt, men den 
er bare en av tre varianter. Jeg skjønner godt behovet for å 
bruke ressursene mer effektivt. Offentlig sektor har hatt det 
kravet på seg i de siste 30 årene, og det er klart at kirken må 
gjøre noe tilsvarende. 

– Slik som det er nå, så blir det vel et litt utydelig 
arbeidsgiveransvar?
– Når samarbeidet fungerer godt, så er det ingen problem. 
Jeg tror ikke noen her på kontoret tenker over at det står 
forskjellig navn på lønnsslippen. Men oppstår det konflikter, 
så ser man at det er litt asymmetrisk med tanke på hvilket 
nivå arbeidsgiverne møtes på.  

– Du har sikkert vært i mange slike saker som ansatt i 
Presteforeningen?
– Heldigvis jobbet jeg mest med tariffarbeidet. Det ble fort 
sendt advokater når det var snakk om konflikter. Det er jo et 
nederlag i seg selv; at vi har et system der man må komme 
inn med advokater for å finne frem til en løsning. 

– Du har lang erfaring som prost. Hvordan skiller det seg 
fra en vanlig prestestilling?
– Tja, prostene er blitt mer og mer administratorer og mer og 
mer arbeidsgivere, selv om det er bispedømmet og biskopen 
som er formell arbeidsgiver for prestene, sier han.
– Det skjedde en stor endring i 2003, og siden har det bare 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Dette får vi til – Jeg har et behov for å betrygge og være tydelig på at 
dette får vi til, sier Leif Endre Grutle, som 16. august 
tiltrådte stillingen som ny prost i Åsane.

FOLKEKIRKE MED STOR 
TAKHØYDE: – Det er en annen som er 
herre i kirken og skal definere hvem 
som hører til eller ikke. Min oppgave er 
bare å invitere og formidle «linken» på 
en måte – på en måte dele ut «wifi-
passord til Guds nettverk», sier Leif  
Endre Grutle.



eskalert parallelt med at stat og kirke skilte lag. 
På Nordmøre var det en tommelfingerregel at 
prosten skulle være delt 50/50 mellom det å 
være administrator og det å ha normale 
presteoppgaver. 

– Har du meninger om miljøkrisen som 
verden står midt oppe i?
– Der er jeg nok kanskje mer enn vanlig 
opptatt av det å ta vare på verden rundt oss. 
Som enkeltmennesker må vi prøve å spare, 
bruke ressursene om igjen, og reise mindre.  
Jeg har en jobb der jeg er nødt til å bruke bil, 
og da foretrekker jeg å kjøre elektrisk. 

– Du kom deg godt rundt på Nordmøre med 
elbilen?
– Jada. Ladeangsten forsvant veldig fort. Selv 
om laderne ikke alltid var like strategisk 
plasserte, så visste jeg hvor de var.

– Man kunne hatt ladestasjoner ved kirken, 
slik at bilen kan stå til lading mens man deltar på en 
gudstjeneste, foreslår jeg.
– Det er ingen dum idé. Ikea her i Åsane har skjønt det. De 
har en kjempestasjon der borte. Jeg tror det er et fornuftig 
grep. Det trenger ikke være en bensinstasjon som tilbyr 
lading. 

– Hva er du opptatt av ellers? Hva driver du med på 
fritiden; hvilke interesser har du? Jeg ser at du er 
registrert som bokelsker på bokelsker.no?
– Jeg er veldig glad i å lese, og jeg er veldig interessert i 
historie. Primært norsk historie, men med innslag av engelsk 
og amerikansk. Jeg er veldig fascinert av de store 
revolusjonene på 1700-tallet, forteller han.
– Lokalhistorie er også interessant, spesielt her fra Åsane 
hvor jeg kommer fra. Jeg har flere av heftene som Åsane 
historielag har utgitt. 

– Hvilket forhold har du til musikk?
– Da jeg var liten ble jeg satt til å lære orgel, men det ble aldri 
noe av. Jeg har innsett at jeg aldri kommer til å beherske noe 
instrument, og det er en liten sorg. Men jeg har sunget i kor 
nesten hele livet, og er veldig glad i å lete etter måter der jeg 
kan gjøre liturgien i gudstjenestene mer levende, sier han. 

– Så har jeg vært privilegert ved at jeg har fått jobbet sammen 
med mange utrolig dyktige og inspirerende kirke musikere. Det 
opplevde jeg allerede på innsettelses guds tjenesten, med Jon 
Stubberud. Jeg tror vi fant tonen med en gang. Ellers er jeg 
ganske altetende når det kommer til musikk. Jeg vokste opp 
på 80- og 90-tallet, så ungdomstiden min ble preget av pop- 
og rockemusikken fra den tiden. Etter hvert har jeg også fått 
stor sans for korverk, spesielt britisk kirkekormusikk. Under 
innsettelsesgudstjenesten sang de John Rutters «My Lord is 
My Shepherd» for meg. Da fikk jeg en slik gåsehudfølelse.

– Du har også holdt konserter selv, der du synger og 
resiterer Jakob Sande. Hvordan begynte dette?
– Jeg har vært opptatt av Jakob Sande nesten så lenge jeg 
kan huske. Interessen ble vakt gjennom de humoristiske 
folkelivsskildringene hans. Senere oppdaget jeg at han også 

hadde skrevet dypt alvorlige dikt som umiddelbart berørte 
meg, samtidig som jeg ble imponert over hans stilsikkerhet, 
skarpe observasjonsevne og vakre bruk av nynorsk, forteller 
Grutle.

– Jeg gikk i sin tid på videregående i Bergen sentrum, og på 
kjedelige bussturer frem og tilbake brukte jeg iblant tiden til 
å lære meg en del av diktene hans utenat. For ti år siden ble 
jeg utfordret til å sette sammen en forestilling med dette 
materialet, der jeg lar tilhørerne bli litt kjent med Sandes 
livshistorie, og bruker diktene hans som illustrasjoner. Ofte 
fletter jeg inn noen refleksjoner over hans forhold til Gud og 
kristendommen i tillegg. Det fulle opplegget har jeg bare 
gjennomført 4-5 ganger, men jeg har brukt utdrag i ulike 
sammenhenger. 

– Du skal overta et prosti nå. Hva ser du for deg i 
stillingen? Hva er utfordringene?
– Nei, jeg ble jo kastet rett inn i utfordringen med å rekruttere 
nye prester. Det er jeg vant til der jeg kom fra – det er viktig å 
rekruttere nye, viktig å ta vare på de en har, og viktig å sørge 
for at vi har vikarer når vi trenger det. Jeg har nok et sterkt 
ønske om å være en omsorgsfull leder for prestene. 

– Hva vil du gjøre for å bli kjent med de ulike menighetene?
– Håpet mitt er å få tid til å reise rundt og besøke både 
menig hetsrådene og stabene. Da biskopen ønsket meg 
velkommen, understreket han at de to viktigste oppgavene 
for en prost er å utøve arbeidsgivermyndighet for prestene og 
samordne virksomheten mellom prestene og rådene – og 
mellom råd og råd. Og da må jeg bli kjent med området mitt.

– Har du noe motto for arbeidet; en fyndig setning?
– Hvis jeg hadde spurt prestene der jeg kommer fra om et 
slags munnhell fra min side – så tror jeg at de veldig ofte har 
hørt meg si at «dette får vi til». Det er ikke alltid jeg vet hvor-
dan vi faktisk skal få det til, men jeg har et behov for å betrygge 
og være tydelig på at dette får vi til; dette skal vi ordne.

KOM HJEM TIL ÅSANE: – Innsettelsesgudstjenesten ble litt sterk for meg. Det hadde 
jeg ikke forberedt meg på, sier Leif  Endre Grutle, som er oppvokst på Flaktveit. Her 
står han sammen med foreldrene Linbjørg og Endre Grutle. (Foto: Tor D Hanson)
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Liljene er vakre, og nå utover høsten ser vi ekstra mange av 
dem i mange hager. De finnes i så mange farger, så mange 
fasonger – enkle, doble – men felles for de fleste er at de 
dufter himmelsk!

Liljen kan sies å være en av verdens eldste kulturplanter. 
Da tenker vi kanskje først og fremst på madonnaliljen. Et 
assyrisk relieff fra 2600 år siden – fra Ninive – viser tydelig 
en madonnalilje. Et relieff fra det gamle Egypt for mer enn 
2500 år siden viser høsting og pressing av liljeolje. Den ble 
brukt i salver og var veldig kostbar. 

Brukt i folkemedisin
Jentenavnet Susanne er avledet av det hebraiske ordet for 
hvit lilje, «shushan» eller «shosannah». Ordet lilje er avledet 
av det keltiske ordet «li», som betyr hvit. Kanskje er både det 
greske navnet «liron» og det romerske «lilium» avledet av 
dette. 
 
Madonnaliljen var en viktig legeplante, særlig for kvinne-
sykdommer og fødsler. Den var sårhelende, fremmet hår-
vekst og motvirket rynker (joda, de slet med det da også!), 

tap av tale, smertelindrende, ja, den virket også mot  
hug gorm bitt.

Den hvite liljen, som var så skinnende hvit og ren, ble natur lig 
nok et symbol for de første kristne. Et symbol på jomfruelig 
renhet – som jomfru Maria. Den fantes derfor i klosterhagene 
i hele Europa, og var sikkert også i norske klosterhager. Vi vet 
at den blomstret i Bergen i 1598, da kom den fra Holland. 
Liljer er nevnt i en branntakst fra Oddernes kongsgård i 1686, 
og vi har også sikre angivelser fra Arendal i 1879.

Madonnaliljer er kjent fra hager blant annet i Kristiansand, 
Tvedestrand og Mandal. Den formerer seg med sideskudd, så 
den kan leve lenge i hagene og også byttes rundt. Det ville 
vært spennende om noen som leser Menighetsbladet har en 
historie fra sin familie om madonnaliljen!

«Se på liljene, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men 
jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem» 
sa Jesus. Dette faller inn i hodet mitt hver gang jeg ser en lilje – som en 
arv for oss som gikk på søndagsskolen. 

Se på liljene!

Troens blomster
En serie om blomster som gir 

assosiasjoner til troen og 
 bibelens høytider.

TEKST OG FOTO: ANNE TAFJORD-KIRKEBØ

MADONNALILJER: Det finnes mange ulike typer hvite liljer, med 
små variasjoner. Madonnaliljen er nok en som mange er svært glad i.

FARGEPRAKT: Liljer får du i mange varianter og høyder. Pass på 
hvor du setter de så ikke vinden tar dem! Lurt å sette dem et sted du 
ofte går, så du riktig får glede av dem.
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Vi har jo også påske- og pinseliljer, som mange gleder seg ved 
– ikke minst fordi de for kristne symboliserer det nye livet 
som Jesus ga oss ved sin oppstandelse fra de døde. 

Liker ikke tørke
Liljene som nevnes i Bibelen fantes på lavaslettene, blant 
beitemarker og i tornete ugress. Det kan hende at det her 
også ble ment anemoner, tulipaner eller andre blomster. Vi 
lar den diskusjonen fare, og gleder oss over at liljene stadig 
kommer med nye fargenyanser og herlige dufter.
Hvilke liljer som er mest populære varierer. Dagliljer var en 
farsott for noen år siden, og holder stand fremdeles. De 
blomstrer kun én dag, men det kan være mange blomster på 
samme plante, så blomstringen varer en stund likevel. Nå er 
det helst store og lekre orientalske/asiatiske hybrider 
(varianter fra arten) som selges mest. Noen planter så mange 
og så tett at de også kan bruke noen til snitt.

Det heter seg at liljer liker å stå med hodet i solen og føttene i 
skygge, som clematis – uten sammenligning forøvrig. Har du 
et litt skyggefylt bed vil de trives der også. God og rik mold vil 
de ha – helst en som holder godt på fuktigheten. De liker ikke 
tørke.

Nå fremover vil du nok se liljefristelser i butikkene. Du bør 
bestemme deg fort om du vil ha de, for liljene bør i jorda i 
god tid før frosten kommer. Rett og slett fordi den da får tid 
til å danne røtter. Vann godt etter at du har satt den ned, så 
sikrer du deg at løk og jord har god kontakt fra første stund. 
Plantedybde: tre ganger løkens bredde/høyde.
Ta vare på navnelappen! Det er alltid kjekt å vite hva liljen 
heter om du får spørsmålet. Jeg tar bilde med mobilen, 
legger bildet i en mappe (også på mobilen) som heter Mine 
blomster, og så vet jeg at skulle navnelappen forsvinne, så 
har jeg en backup.

«Han som gjeter blant liljene»
I Lukasevangeliet kan vi lese hva Jesus sa om den gamle 
kulturplanten: «Se på liljene, hvordan de vokser! De strever 
ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i 
all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset 
så fint, det som gror på bakken i dag og kastes i ovnen i 
morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite 
troende! Tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spise og 
drikke, og vær ikke engstelige!» (Luk 12:27-29)

Best av alt liker jeg likevel disse versene fra Høysangen:  
«Min kjæreste gikk ned til sin hage, til duftende urtesenger. 
Han ville gjete i hagene og plukke liljer. Min kjæreste er min, 
og jeg er hans, han som gjeter blant liljene» (Høys 6:2-3). Det 
er nydelige ord å ha i tankene når du rusler blant dine liljer, 
ikke sant?

INSEKTMAGNET: Liljene trekker til seg mange og varierte utvalg av 
insekter – når de er åpne og ikke doble. Da dufter de også mest!

DOBBELT SETT MED KRONBLADER: Isabellaliljen er typisk for 
de nye doble liljene. Støvbærerne er vekke, omgjort til kronblader 
kan man si. Disse vil ikke trekke insekter da de er uten pollen eller 
nektar.

Takk for at du leser menighetsbladet. 
Særlig takk også til dere som gir 
økonomisk støtte til bladet. Gavene 
sikrer bladutgivelsene, der mange 
nedlegger mye ulønnet innsats for å 
gi best mulig leseropplevelse.

Det siste året har vi hatt økte utgifter 
og reduserte inntekter på grunn av Covid-19. Samtidig opplever 
vi at bladet bidrar til å opprettholde kontakten med kirken. 
 
Vi håper at du har glede og nytte av bladet, og takker hjertelig 
for ditt bidrag.

Vennlig hilsen Bjarte Flaten
Styreleder for menighetsbladene i Åsane prosti

Kjære leser!
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Etter reformasjonen skulle det prekes og brukes sanger på morsmålet ved gudstjenestene. 
Salmedikterne måtte uttrykke seg på en helt ny måte, og det ble naturligvis en god del 
prøving og feiling.

Salmer fra en svunden tid

«Norske salmer 1600-1750» er tittelen på en antologi ført i 
pennen av professor i litteratur Willy Dahl, og utgitt på J. W. 
Eide forlag i 1974. 

Det lille heftet dukket opp forleden da jeg ryddet i en hylle. 
En gul lapp der det står «Salg Kr. 8» kan forklare hvordan 
boken en gang kom i hus, sikkert brakt hjem for å leses 
«senere» og så ble den bortglemt.

13 norske salmediktere
Til boken har Willy Dahl valgt ut 13 diktere der samtlige 
skulle være født i Norge. Dette er et kunstig kriterium 
ettersom Danmark og Norge i dette tidsrommet langt på vei 
var ett land litterært og kulturelt, noe han også selv påpeker. 
Hva er det da som er spesielt med disse 13? Dahl la vekt på 
litterær kvalitet, det tidstypiske og at tre av dem regnes som 
spesielt norske.

Før reformasjonen, som brakte med seg store omveltninger i 
første halvdel av 1500-tallet, hadde latin vært enerådende 
som kirkens språk, så vel som ved all høyere utdanning. Etter 
reformasjonen skulle det derimot prekes og brukes sanger på 
morsmålet ved gudstjenestene. Det bød på utfordringer.

Der versemålene på latin bygger på 
kvantitet, det vil si på forskjellen mellom 
lange og korte stavelser, dreier det seg på 
germanske språk om betoning og trykk. 
Salmedikterne måtte uttrykke seg på en 
helt ny måte, og det ble naturligvis en god 
del prøving og feiling. 

Nå var det melodien som skulle «styre» 
sangen, og Dahl skriver at vi må forut-
sette at de som sang disse eldste salmene 
tok seg atskillige friheter med teksten for 
å få den til å henge sånn noenlunde i hop 
med melodien. Videre skriver han at de 
utvalgte tekstene blir stadig mer 
regelfaste og rytmiske ettersom tiden går. 
Dahl råder også leseren til å legge merke 
til både språklige og innholdsmessige 
forandringer i salmene.

Sukk og tårer i barokkens dikt
Den første og eldste dikteren i utvalget er 
Niels Lauritssøn Arctander (1561-1616), 
som er representert med Den siette 
Davids Psalme. I strofe 6 heter det: «Om 
Natten maa ieg græde / Met Øynen min 
Sæng væde / Aff Suck oc Taare forsand / 

For Hiertens Vee og Klage / Oc for min store Plage / Flyder 
mit Leye i Vand».

Som vi ser: Det var rikelig med sukk og tårer i barokkens dikt, 
det hørte med. Men før vi får Grædeviise av Peder Olufssøn 
Svegning (ca. 1615-1671), kan vi hvile ut i Peder Mathissøn 
Offvids vuggevise. Det lille barnet forteller selv, og salmen 
begynner slik: «Gud Fader mig saa underlig / Skabte i min 
Moders Liiff / Oc opholdt der saa rundelig / Liiff oc Aand 
hand mig mon gifv’ / Sofve nu sofve nu I Jesu Nafn / Jesu 
bevare Barnet».

Her begynner en bjelle å ringe for meg. I strofe 5 heter det: 
«Jeg leggis i min Vugge nu / Stundum græder stundum leer 
/ Min Moder har for mig Omhu / Umag Uro oc Besvær / 
Sofve nu sofve nu (...)». Og så i strofe 7, den siste: «Naar jeg 
har sofv’d en liden Søfn / Begynder jeg at græd’ oc Klag / 
Min Fader tag’r mig i sin Fafn / Dantzer med mig frem oc 
tilbag’ / Dantze saa med de smaa dantze saa / Saa skal 
dantze Barnet». Er det noen andre som tenker på Gjendines 
bådnlåt her?

Offvids nøyaktige levetid er ukjent, men hans Aandens glæde 

TEKST: LISE MCKINNON

DEN STORE SALMEDIKTEREN FRA BERGEN: Dorothe Engelbretsdatter var en kjent 
og aktet dikter allerede i sin samtid. Hennes salme «Dagen viker og går bort» (1678) står i 
Norsk salmebok 2013. (Illustrasjon: Utsnitt av tittelbildet på salmesamlingen «Taare-Offer» 
(1685), som hun skrev etter at hennes mann døde).
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kom ut i København i 1648.  Der sto både hans vuggevise og en 
salme som han hadde oversatt fra tysk, Udi KrijsTijd.
1600-tallet var en urolig tid med mange kriger, og det gjen-
speiles naturligvis i diktningen. Udi Krijs–Tid har 14 strofer, 
og temaet er at Gud må tilgi trass i at «vi hafve fortørnet dig / 
Med Synd mangfoldelige». I siste strofe kommer det så inn litt 
«realpolitikk»: «O Herre Gud helliger Aand / Vi bede dig oc 
prijse / Giff vor Konning Naad oc Bistand / Som i dit Nafn 
opreyser / Sin Banner at stride for os / Ved din Hielp giff 
ham Seyers Roes / Oc ham med Kraft beryste».

Den angrende synder
Dikteren Svegnings GrædeViise handler om en uvanlig 
tørkeperiode: «Flod Beck og Elff hvert Kildespring, / Paa 
Marken før som løb omkring, / Nu erre tørre bare Sand, / 
Der findes ey een Draabe Vand». Motivet er at vi blir straffet 
på grunn av våre synder: «Jesu vor Ven oc Broder viis, / Hvo 
kand udstaa saa skarpt eet Ris, / Du tucter os med Iffrighed 
/ Oc lader see at du est vred».

Det er likevel håp om forsoning til slutt, hvis bare synderen 
bekjenner og begråter sin synd: «Saa vil vi med Taalmodig
hed / Troen god der bliffve ved, / Gud skal os dog forsiune 
saa / At hvad vi feyl vi skulle faa».

Av den ukjente «Mesteren fra Møre» (ca. 1670) har Willy 
Dahl tatt med tre salmer: Jule Glædskab, MorgenSang og 
en Een Klage-Vise. Den siste handler om «den grumme død, 
i fra mit schød / berøfved har min ven saa sød». Når strofe 
13 slutter med «(...) beschuer her hvad sorg ieg bær, / alt for 
min mand saa hiertens kier», så begynner jeg å lure på om 
Mesteren var en kvinne eller om dette bare er et dikt til trøst 
for alle som har mistet sin hjertenskjær.

De to store
Fra Mesterens klagesang kommer vi så til Dorothe Engelbrets-
datter (1634-1716) fra Bergen og hennes klagesang «De rette 
Enckers Flugt til deris Naadige Dommer i Himmelen», som 
hun skrev etter at hennes mann, presten Hardenbeck, døde. 
Sorgen virker her mer ekte enn det forrige eksempelet: «Nød
hielpere, min Forbarmer, / Ah! Trøst din klagende brud, / Du 
hører vel hvor jeg larmer, / Og græder nær Øjnen ud; / Min 
Mand, mit Hoved, og Herre, / Min ÆreKrantz, min Forsvar, / 
Mit halve Hierte (dissverre!) / De bort paa LigBaaren bar!».

De andre diktene av Dorothe som Dahl har valgt til sin 
antologi er Gudelig Beredelse til Herrens Hellige Nadere og 
Den kyssende Synderinde. Dette er ikke akkurat lett kost, og 
Dahl nevner at hun «er blitt stående for ettertiden som en 
tåreperse» men at det skyldes «manglende kjennskap til 
datidens uttrykksmåte». Når hun utvekslet diktbrev med 
hennes samtidige salmedikter Petter Dass (1647-1707) kunne 
hun være riktig så munter.

Av sistnevnte har Dahl valgt hans kommentar til det 6. bud 
fra Katechismus-Sange: Du skal ikke bedrive Hoer. Det er 
sterk og direkte tale gjennom 43 strofer. Petter Dass under-
streker at enhver er ansvarlig for sine handlinger, mann eller 
kvinne, «kaad Dreng» eller «lille Pige».

Dahl hadde først tenkt å utelate Helligt vorde dit Navn fordi 
den finnes i så mange antologier, men han skriver at den er 

«et av høydepunktene i tidens salmediktning, og dessuten 
kan den i fullstendig utgave få minne om at det ofte er 
amputerte versjoner av eldre salmer vi møter i Landstads 
salmebok». Salmen som vi vel mest omtaler som Herre Gud 
ditt dyre navn og ære, har opprinnelig 16 strofer. Fremdeles 
finner vi den amputert i salmebøkene.

Tidløse salmer
Dette var noen smakebiter fra Willy Dahls antologi. Men 
hvor dan har det så gått med disse dikterne? Har noen av 
dem, bortsett fra Dorothe Engelbretsdatter og Petter Dass, 
«overlevd» til vår nåværende Norsk salmebok, som ble tatt  
i bruk i 2013?

Ja, Samuel Olsen Bruun (ca. 1660-1694) er fremdeles med 
oss. Ikke med «En Reyse-Psalme for de Søefarende», som 
står i antologien, og som vi saktens kunne ha like mye bruk 
for i dag, men med aftensangen «Nå solen går ned og 
aftenen brer over jorden sin fred». Til Nynorsk salmebok 
har Mathias Skard omsatt den så fint at det er fristende å ta 
med den første strofen derfra: «No soli gjeng ned, / Og 
kvelden legg ljuvleg um jordi sin fred, / No småfuglen søkjer 
si dunklædde seng, / Til nattekvild bøygjer seg blomen i eng 
/ Min Gud også eg vil til natti meg bu / I bøn og i tru». 

Dorothes eneste salme i Norsk salmebok er den kjente 
aftensangen Dagen viker og går bort. Men Petter Dass er 
heldigvis godt representert, med ti salmer. Dessverre har han 
fått den tvilsomme ære å bli et slags «motto» for Norsk 
salmebok ved at tre strofer i litt modernisert utgave har fått 
salmenummeret 1. Faren blir da at det er disse strofene man 
tyr til i en gudstjeneste i stedet for å lete frem nr. 278, hvor vi 
finner åtte strofer i Dass’ eget frodige språk. For vi vil da ikke 
bli snytt for å synge den høyaktuelle strofen: «Ja, før Gud sin 
ære skal forlise / Før skal hav og grummen hval ham prise, 
/ Samt og tanteien som løper leien, / Stenbit og seien og 
torsk og skreien og nise».

GLEMTE SALMESKATTER: Antologien «Norske salmer 1600-
1750» er ført i pennen av professor i litteratur Willy Dahl, og utgitt på 
J. W. Eide forlag i 1974.
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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

131 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.

Lakslia 14 (Borgstova), 6250 Indre Arna.
tlf: 55 24 08 08 (24t). arna-gravferdsbyraa.no

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!

Løiten Lys Bergen for mer informasjon.Løiten Lys Bergen for mer informasjon.

www.loiten-lys-bergen.nowww.loiten-lys-bergen.no

Vi holder til på 
Åsane Storsenter, 

bygg A, 2.etg.

BERGEN 
GRAVFERDSHJELP 

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO     
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
SEREMONI, SOM  
INKLUDERER ALT  
DU TRENGER

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 

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser 
på telefon og internett, likevel er det en av tre 

som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser 
på telefon og internett, likevel er det en av tre 

som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser 
på telefon og internett, likevel er det en av tre 

som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

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

www.toppeblomster.no Tlf: 55 18 03 00

   Åsane Senter • Sletten Senter   

- fra hjerte til hjerte

Alltid en 
anledning!

Innsamling av klær, sko  
og  senge tøy til Ukraina

v/Tro-Håp-Kjærlighet
Første og siste lørdag i mnd. kl. 12-14.00

v/Lærerh øyskolen på Breistein, Olav Bjordalsvei 43

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

Kontaktperson: 99 64 24 70 • www.thk.no
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Babysang for det minste 
Mandag og torsdag kl. 12.00 

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 av bevegelser 
og sansestimulering.  

Aktiviteter for de større 
Stjernegruppen for 4- og 5-åringer.  Formingsaktiviteter 

Leker og materiell     Lekerom og gymrom 

Snekkerbod 

Andre aktiviteter og fellesarrangementer 
Felles samlingsstund   Åpen familiedag 

Karneval og julefest    Internasjonal dag 

Turdager/utflukter    Spennende temaer fra årsplanen 

Se vår hjemmeside www.aasanemenighet.no og Stjernen Åpen 
barnehages Facebook-side. Her finner du info om hva som skjer i tiden 
som kommer. Har du spørsmål? Kontakt styrer Kate Bølstad: 917 24 471. 

Hjertelig velkommen! 
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Babysang for det minste
Mandag og torsdag kl. 12.00
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 av bevegelser og 
sansestimulering. 

Aktiviteter for de større
Stjernegruppen for 4- og 5-åringer. Formingsaktiviteter
Leker og materiell Lekerom og gymrom
Snekkerbod

Andre aktiviteter og fellesarrangementer
Felles samlingsstund Åpen familiedag
Karneval og julefest Internasjonal dag
Turdager/utflukter  Spennende temaer  
   fra årsplanen

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

Aksjon dåp 
Bjørgvin bispedømme og 
Bergen kirkelige fellesråd (BKF) 
har tatt initiativ til Aksjon dåp, 
en satsing som de håper vil løfte 
dåp høyt opp på agendaen i 
menighetene i Bergen. 

30. september inviteres ansatte, 
frivillige og menighetsrådene i 
prostiets menigheter til inspira-
sjonskurs/seminar i Olsvik 
kirke. Alle menighetene opp-
fordres deretter til å sette av  
23. oktober og 27. november 
som egne «aksjonsdager». 
Hovedpoenget her er at man 
løfter fokus på dåp i menig-
heten.

Illustrasjonsfoto: Erik Norrud/kirken.no

Kristen litteratur i hyllene 

Hvor kan en finne meningsfulle gaver til dåp, 
konfirmasjon og bryllup? Eller bøker til høytlesning 
for barna? Bøker som presenterer den kristne troen?

Sentralt i byen på Øvre Korskirkealmenningen ligger 
Bergen kristne bokhandel (BKB). Denne nisje butikken 
er en viktig samarbeidspartner for trosopplæringen i 
menighetene.



«Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige 
frihet» ble det sagt 12. mars 2020. Vi gikk så inn i en tid der 
Bent Høie og Roger Valhammer har vært med å bestemme om 
vi kunne kjøpe noe annet enn mat, eller om vi kunne gå på 
gudstjeneste, fotball eller skole. Ja, endatil hvor mange gjester 
vi kunne ha. 

Det har derfor vært en tøff og brutal tid for mange. Ikke 
minst for unge mennesker. Vi kan likevel spørre om de 
begrensning ene som vi har opplevd er for noe å regne 
sammenlignet med de endringene som vil komme på grunn 
av endringene i klimaet.

En dugnad for liv og helse
Regjeringen har kalt det en dugnad. En dugnad er noe jeg er 
med på frivillig. Men en dugnad skjer også av nødvendighet. 
Noe regjeringen også sa gjaldt for denne dugnaden. 

Regjeringen kom derfor med en appell til ansvar og med-
menneskelighet. En appell om frivillig å gi fra seg bestem-
melsesretten over våre liv for å verne om liv og helse. Og la 
kunnskapen om smittevern bestemme hverdagen vår. Slik 
endret vi oss for livets skyld.

Det er ikke selvsagt å gjøre det, selv om konsekvensene om vi 
ikke gjør det kan synes store. «Ingen kan få ta fra meg retten 
til å gå hvor jeg vil» har Bolsonaro sagt. Han er Brasils 
president, øverste leder for et land med snart 580.000 døde 
(oppdaterte tall fra Brasils helsemyndigheter, 27. august 
2021). Slik har vi vært vitne til at det er mulig å flagge 
selvbestemmelsens fane så høyt at det slår over i hjerteløshet. 

Det norske Folkehelseinstituttet (FHI) forsøkte derimot å gi 
en kunnskapsbasert begrunnelse for tiltakene. Over 90 
prosent av oss har støttet dem og overholdt tiltakene, og gjør 
det fortsatt – selv om vi er lei, og stadig må endre planer.   

De siste to årene vil det bli skrevet mye om. Årene da «den nye kjærligheten» var å holde først én så 
to meters avstand og vaske hendene med antibac – og da det å ta på munnbind når vi gikk på butikk, 
tog eller buss ble den nye normalen. For den menneskelige nærhet var blitt en trussel mot livet. 

TEKST OG FOTO: ERIK RODAL

Hva kan vi lære av Covid-19?

Meninger

NATTVERD MED MUNNBIND: Forsakelse av det gode, 
for det godes skyld. Hverdagsliberalisme er meningsløst 
i krisetider. Vi har endret oss for livets skyld.
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En lærdom for krisetider
Det har vært et tøft og spesielt år. En krisetid. Den sosiale 
avstanden i «den nye kjærligheten» har i år beskyttet livet, 
men i lengden kan vi ikke leve uten nærhet. Det å være 

menneske er å være medmenneske. Kjente og ukjente 
trenger oss, men vi trenger sannelig også dem.   

Heldigvis hjelper vaksinene med å få kontroll over pandemien. 
Det vi derimot ikke bør vaksinere oss mot, er viljen til å la 
kunnskap være med på å bestemme våre valg for fremtiden. 
Heller ikke bør vi vaksinere oss mot å la det etiske grunn-
prinsipp om å verne liv og helse få styre våre liv. Vi bør heller 
utvide begrepet liv til å gjelde alt liv som Gud har gitt denne 
kloden som hjem.

Jeg tror at dette året burde lære oss noe om livets sårbarhet. 
Og om vår hjelpeløshet. Vi er ikke Herre over våre liv. 
Kanskje kan året også gi håp. Det har vist seg at i en krisetid 
er det en villighet blant oss til å stå på livets side.

Livet – en kamp for det gode
Året har vært en kamp for det gode. På støtten over fangene  
i Espelandsleiren i Arna er det hugd ut et symbol. Det er en 
tornekrone laget av piggtråd. I midten av tornekronen er det 
hugd ut et hjerte, og ut av hjertet brenner en ild som er 
formet som en due.

Det er symbol for et liv i kamp for det gode. Et liv drevet av 
kjærlighet, et liv i lidelse og offer. Men òg et liv i seier og håp. 
Et liv hvor en har ofret den personlige frihet for at andre skal 
få leve i frihet og fred. Et liv å lære av. 

Under pandemien har vi lært at måten vi lever våre liv på kan 
true andres liv, helse og fremtid. Slik har dette vært en på-
minnelse om at livet er alvor. At vi holder våre med-
menneskers liv og fremtid i vår hånd. 

Symbolet som er hugd ut i støtta i Espelandsleiren kunne slik 
sett ha vært brodert inn i alterduken i Arna kyrkje – fordi det 
òg forteller hva evangeliet er. Et budskap om lidelse og off.  
Et budskap om kjærlighet til og håp for alt liv.

Men òg som et symbol på hvordan et sant liv i må krisetider 
leves. Som et liv i kjærlighet, forsakelse og håp. Som et rikere 
liv enn penger kan gi.

ET LIV I KJÆRLIGHET, LIDELSE OG HÅP: Symbolet som er hugd 
ut i støtta i Espelandsleiren sier noe om hvordan et sant liv i krisetider 
leves. 

MUNNBIND, SOSIAL AVSTAND OG TOMME KJØPESENTRE: 
Pandemien har vært en tid der den menneskelige nærhet ble en 
trussel mot livet. Bildet er fra Øyrane Torg i Arna.
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Foran rundt 50 fremmøtte vigslet sogneprest Arne Mulen den nye Antveit gravplass til «et hvilested 
for dem som er sovnet inn og til et fredens og ettertankens sted for oss som ennå lever».

– Et fredens og ettertankens sted

Til tross for noen dråper fra oven var 
det en vakker seremoni som ble holdt 
på den nye gravplassen i Åsane søndag 
15. august – med flotte taler, salmesang 
og lyrisk fløytespill fra Berit Hella 
Lindberg.

Gravplassjef i Bergen kirkelige fellesråd, 
Inghild Hareide Hansen, innledet med 
noen ord om hvordan fremdriften har 
vært, og rettet en spesiell takk til frem-
synte politikere som bevilget nok penger 
til at hele gravplassen kunne bygges.

Totalt er det plass til 4500 graver, fra 
kistegraver i dobbel dybde og urne-
graver i navnet minnelund til retnings-
bestemte kistegraver med seremoni-
plass til bruk før nedsettelsen. Noe av 
grunntanken er at den nye gravplassen 
skal passe inn i det vakre omliggende 
kulturlandskapet. På gravfelt som ikke 
skal benyttes på noen år er det sådd 
blomstereng, og anlegget knytter seg 
historisk og kulturelt til området ved  
å bruke natursteinsmurer.

– Jeg setter veldig pris på måten de har 
forvandlet en myr til et fint par k om-
råde, sier sogneprest Arne Mulen til 
Menighetsbladet.

– Vi har nå fått en ny, stor og pen grav-
plass med god kapasitet for mange år 
fremover, der det igjen er mulig å ha 
doble festegraver – slik at ektepar som 
ønsker det kan få lov å hvile under 
samme gravstein. Det er et tilbud som 
har vært savnet. 

Den offisielle åpningen av Antveit 
gravplass ble holdt fredag 27. august. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

STEMNINGSFULL FLØYTESOLO: I tillegg til at hun akkompagnerte salmesangen gjorde 
Berit Hella Sandberg en lyrisk fremføring av den uttrykksfulle og svært vakre Largo-satsen 
fra Vivaldis piccolokonsert i C-dur (RV 443).

VIGSLET ANTVEIT GRAVPLASS: – Dette er en gravplass jeg tror folk vil sette pris på og ta 
godt imot, sier Arne Mulen. Til venstre for han står avtroppet prost Øystein Skauge og 
kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

VÆRT PLANLAGT LENGE: – Antveit grav-
plass var med i reguleringsplanen for Ikea, 
inkludert tilrettelegging av Antveit bekken, 
opplyste Inghild Hareide Hansen i sin tale 
ved vigslingen. 
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Bli med på Grønn Workshop!
Salhus Menighet er blitt grønn menighet, og har 
forpliktet seg på å la liv og lære vise at vi vil ta vare 
på skaperverket Gud har satt oss i. Nå begynner 
jobben med å sette det ut i praksis. Vil du være med?

Hvordan kan vi som kirke formidle budskapet om å ta vare 
på naturen og miljøet slik at kommende generasjoner kan 
leve godt her? 

Vi har fått med oss Anne Karine Aspholt Monsen, som er en 
inspirerende og erfaren kursholder. Sammen med henne invi
terer vi til Grønn Workshop tirsdag 28. september kl. 19:00 i 
Salhus Menighetssenter! Hun vil der lede oss i gruppe arbeid 
og samtaler som vil resultere i håndfast forandring i og rundt 
menigheten.

Er du ung og bekymret for hva som vil skje med miljøet i frem
tiden? Vil insektene forsvinne? Hva med all plasten i havet?

Er du mor eller far? Bestemor eller bestefar? Husker du at vi 
bekymringsløst lå i gresset, så opp mot himmelen og hadde 
ikke en tanke om at alt det fine rundt oss ikke skulle vare? 

Hvordan kan du som besteforelder, forelder eller ungdom 
være med og gjøre en forskjell?

Velkommen til Grønn Workshop tirsdag 28. 
september kl. 19:00 i Salhus Menighetssenter!

AV HELEN TOPPE

Mitt navn er Eli Aurlund Sæle. Jeg er 24 år, kommer fra 
Lillehammer og flyttet nylig til Bergen. I høst skal jeg 
jobbe som barne og ungdomsarbeider i Salhus kirke! 
Her skal jeg ha hovedansvar for konfirmantunder
visningen, være med å lede MILK og UNG+ samt være 
dirigent i barnekoret. Dette ser jeg frem til!

Tidligere har jeg blant annet vært aktiv som leder på 
konfirmantleirer på Østlandet, samt ledet et barnekor i 
kirken. Jeg synes det er spennende å jobbe med konfir
manter og unge, fordi de ofte undrer seg så ærlig og 
oppriktig.

Ved siden av jobben i Salhus jobber jeg frilans innenfor 
sang, dans og skuespill, med en bachelor i musikkteater 
fra Høyskolen Kristiania. Jeg er svært glad i å benytte 
meg av kunst i bibelformidling, og håper denne kompe
tansen blir nyttig i jobbsammenheng.

Nytt ansikt i menigheten

Eli Aurlund Sæle (foto: Thomas Kjøndal)
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Om hundre år er allting glemt, sier vi. Og hundre år kan virke som svært lenge siden. 
Men i Salhus bor her i 2021 tre fenomenale kvinner som snart bikker alderen 100. 

TEKST OG FOTO: METTE GILJE

Tre trallende jenter 

Jeg fikk lyst til å intervjue disse tre for å formidle videre 
hvordan det var å være lita jente da de var små rundt starten 
av 1930tallet – og med fokus på hvordan kristendom preget 
dagliglivet i bygd og by for nesten 100 år siden. Så ble det 
etter hvert med litt om kvinners kår før i tiden.

Oppvekst på 30-tallet
Birgit Nilsen gikk sine første skoleår på Toppe barneskole, 
for så å flytte til Salhus skule i 1933. Søndagsskole var 
uaktuelt, fordi det var for langt å gå fra Toppe. Birgit har 
minner om et fat fra kjøkkenveggen hjemme. På fatet sto det 
«Takk for maten». Det kan nok ha vært innforstått at en takk 
for mat på bordet naturlig gikk både til matlageren og til 
Gud.

Salmer var viktige. Salmevers måtte pugges på skolen, og 
Birgit syntes – og synes den dag i dag – at salmesang var 
veldig kjekt. En annen ting hun husker godt, er hellig
holdelsen av høytidsdager. På 1. juledag fikk ikke ungene lov 
til å gå ut og leke med andre. Da skulle det være ro.

Margot Toft er omtrent jevnaldrende med Birgit. Hun gikk 
på søndagsskolen i Salhus, noe hun erindrer det som at 
«alle» på den tida gjorde. Guttene og jentene var adskilte, 
slik at de satt på hver sin side i bedehuset. Det vanket salmer, 
sanger og historier om Jesus. Hvert barn hadde ei lita bok 
hvor det ble klistret inn stjerne av gull for hvert oppmøte. 
Juletrefestene i bedehuset er også fine minner.

Margot påpeker at sjøl om ikke alle i Salhus var aktivt 
praktiserende kristne, så var det en helt annen respekt for 
søndagsfreden blant folk flest. Alle kledde seg i søndagsklær, 

og en skulle ikke arbeide på helligdagen, bortsett fra med det 
mest nødvendige, som å sørge for mat til folk og dyr. En 
måtte ikke en gang strikke eller hekle, og ungene fikk ikke lov 
til å bråke.

På skolen startet alltid dagen med et salmevers, og «å lese for 
maten» eller synge bordvers var vanlig før en hadde mat pause. 
I likhet med Birgit husker Margot salmene fra skolen, og blant 
annet hvilket mareritt det kunne være for mange å bli «hørt» i 
salmevers en skulle ha pugget utenat som hjemmelekse.

Billettene som aldri kom
Her må fokuset i teksten dreies mot Nordmøre. Og vi får også 
et lite innblikk i kvinners livsvilkår for 100 år siden. Hedvig 
Marie Tellevik, som hundreåringen blant de tre intervjuede 
kvinnene, kom nemlig fra Kristiansund til Hordaland først 
som ung voksen – for å arbeide i «fabrikkjen.» Mange vil ha 
sett henne både på informasjonsfilmen og som dyktig 
demonstrasjonssyerske ved en av symaskinene til tekstil
industrimuseet i Salhus. 

Men det som skal fortelles her, er fra hennes oppvekst i 
kystbyen Kristiansund. Hedvigs mor, Mikkeline (Lina), må 
nok ha vært ei kvinne laget av stål. Faren utvandret, og reiste 
i forveien til Amerika da Hedvig var i førskolealder. Planen 
var at kone og fem barn skulle komme etter. Men, som 
Hedvig sier: «Ho mor gikk der og venta på billettene som 
aldri kom». Alenemor Lina var i tungt arbeid på hermetikk
fabrikk, og med klippfisk. I tillegg sydde, lappet og stelte hun 
alt av klær og utstyr til fem barn så upåklagelig at de gangene 
der var snakk om utdeling av pakker til «trengende» i 
Kristiansund, kom familien aldri i betraktning. 
– Det var mykje armod, sier Hedvig. 

«Det gikk tre små jenter til skolen, og trallet, det gjorde de tre». Fra venstre: Margot, Birgit og Hedvig.
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Allehelgensdag er en fin anledning til å samle 
familien til gode minner og delt savn. 

TEKST OG FOTO: HELEN TOPPE

Markering av allehelgensdag er en fin tradisjon i Salhus 
kirke. På gudstjenesten 7. november vil vi på en særskilt måte 
få mulighet til å komme med vår sorg og våre tap. 

Her blir det rom for å minnes våre kjære som nå er borte. 
Alle nære pårørende som har mistet noen i løpet av det siste 
året vil bli spesielt invitert. 

Mange benytter anledningen til å tenne lys på gravene før 
eller etter gudstjenesten. Etter gudstjenesten inviterer vi til 
kirkekaffe så sant smittevernreglene åpner for det.

Velkommen til minnegudstjeneste

Men tross Mikkelines ødelagte knoker av ubarmhjertig 
klippfiskarbeid, var alt hjemme så på stell, at det alltid var 
andre familier som tilsynelatende trengte hjelpa mer. Hedvig 
sjøl har nok sin mors gener, og jobbet for andre som «barnpie,» 
fra hun var 10 år. Hun tjente én krone uka. En gang sparte hun 
opp til et blått kjoletøy med blomster, og fikk sydd en kjole av 
syersken, som det var vanlig at en gjorde på den tida.

Også stueveggen i Hedvigs hjem var prydet med noe med 
kristne assosiasjoner: Der hang det kjente bildet av engelen 
som vokter noen små barn på elvebredden, så de ikke skal 
falle i vannet. I en travel hverdag ble det tatt tid til å be 
Fadervår som aftenbønn, og bordbønnen «I Jesu navn går vi 
til bords». Mor Lina fant også rom for å ta familien med i 
Frimisjonen, hvor Hedvig gledet seg over gitarspill, kor, og 
kjekk musikk. 

Salmeverset satt som spikra
Som overskrift har jeg brukt et sitat fra Gustav Frödings vise 
«Tre trallande jäntor» – lett fornorsket. Vi ser av de tre 
intervjuene at salmer, sanger og musikk i kristen sammen
heng var viktig.

Til slutt vil jeg trekke fram ei helt anna kvinne av omtrent 
samme årgang som disse tre, men som jeg hørte om i en 
annen sammenheng. Dette var ei dame som ble sagt å være 
veldig dement. Hun var ikke i stand til å føre en samtale, og 
dattera sang mye for henne. Vi har jo i dag masse kunnskap 
om hvordan deler av hjernen aktiveres av musikk, også om 
andre deler kan være skadet.

Dattera sang helst salmer, som mora var så glad i. Ved et 
tilfelle hadde sangeren glemt teksten på et vers i salmen, og 
hoppet over dette. Da salmen var avsluttet, lød nølende, 
forsiktig sang fra mor. Og der kom hele det verset som hadde 
vært utelatt, med helt riktig tekst.

– Ho var fullstendig «bortreist», men dette satt altså som 
spikra. Det sier vel litt om kva vekt det vart lagt på det å 
pugge salmevers, sier den som fortalte dette.

Slik forblir det hos oss: det som blir pugget, ramset opp, bedt 
eller trallet og sunget. Kanskje i 100 år, hvem vet?
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LIVETS GANG
Døpte
5.6: Håkon Lund, Åsane Kirke
6.6: Malvin Johan Birkeland Espelid, Salhus kirke 
13.6: Ole Risan Haugsgjerd, Salhus kirke 
13.6: William Mathiesen Johannessen, Salhus kirke 
13.6: Charlotte Bjaarstad, Salhus kirke 
13.6: Johannes Skåden, Salhus kirke 
27.6: Thea Aurora Venge, Salhus kirke 
27.6: Thomas Bruke-Gjellestad, Johanneskirken
4.7: Isabella Ljustvedt Hitchmough, Slettebakken kirke 
18.7: Emil Hernes Oksnes, Salhus kirke 
15.8: Aleksander Nybø Senneset, Salhus kirke 
15.8: Gabriel Leonhard Esmark, Salhus kirke 
15.8: Ulrik Edholm Tolleshaug, Salhus kirke 
15.8: Elias Holmås Stalheim, Salhus kirke 

22.8: Oskar Perez Angeltvedt, Salhus kirke 
22.8: Oliver Bertelsen Eriksen, Salhus 
22.8: Julian Teigland Falch, Salhus kirke 
22.8: Livia Neset Jenssen, Salhus kirke 
22.8: Noah Fossheim-Drotningsvik, Salhus kirke 
22.8: Liam Angeltvedt Misje, Salhus kirke 
22.8: Theodor Nord Nilsen, Åsane kirke 
2.9: Tuva Tufta Lausund, Salhus kirke

Vigde
3.7: Marian Reigstad og Stian Heien, Salhus kirke 
19.6: Live Førland og Lars Andersen, Salhus kirke 
19.6: Marit Tandstad og Svein Erik Sivertsen, Salhus kirke 
31.7: Sofie Sellevold og Glenn Håberg, Salhus kirke 
31.7: Jannicke Vikøren og Steffen Tempel, Salhus kirke 
21.8: Helene Knarvik og Christoffer Nilsen, Salhus kirke 

26. september 
D. Familiegudstjeneste v/Christian Dossou 
Nonvide

3. oktober 
D/N/S. Høymesse v/Thor Haavik

10. oktober 
D/N. Høymesse v/Hanne Z. Ølberg

17. oktober
D/N. Lovsangsgudstjeneste v/Børge Ryland

24. oktober 
D. Familiegudstjeneste v/Hanne Z. Ølberg

31. oktober 
Kl. 19:00: N. Kveldsgudstjeneste  
v/Thor Haavik

7. november 
D/N. Allehelgensdag. Gudstjeneste  
v/Hanne Z. Ølberg

14. november 
D. Familiegudstjeneste v/Hanne Z. Ølberg

21. november 
D/N/S. Lovsangsgudstjeneste  
v/Christian Dossou Nonvide

28. november 
Lysmesse v/ Thor Haavik

5. desember 
D/N/S. Kveldsgudstjeneste  
v/Christian Dossou Nonvide

Velkommen til gudstjeneste!

KIRKESKYSS:
Trenger du skyss til kirken?  
Ta kontakt med administrerende 
leder Kristi Aadland for mer info,
tlf: 55 36 22 40.

BESØKSTJENESTE
Har du lyst å være med i besøks
tjenesten? Er en av dine mye alene? 
Ta kontakt med administrerende leder 
Kristi Aadland for mer info..

UTLEIE AV MENIGHETS
SENTERET
Trenger du lokale til dåpsfest, 
konfirmasjon, minnesamvær eller 
lignende, så er menighetssenteret en 
perfekt plass. Velutstyrt kjøkken til  
70 personer, nydelig utsikt over 
Salhus fjorden og gode parkerings
forhold. Ta kontakt med 
administrerende leder Kristi Aadland, 
tlf: 55 36 22 40.  

KONTORTID
Tirsdag, onsdag og fredag kl.  
9:0013:00. Unntak kan forekomme. 

Gudstjenestene holdes med forbehold om forandringer på grunn av smittetiltak.  
Sjekk annonsering i avisene og på vår nettside. Alle gudstjenester er på søndager kl. 11.00  
i Salhus kirke om ikke annet er nevnt under. D = Dåp, N = Nattverd, S = Søndagsskole.  
Følg med på vår facebookside og hjemmeside for oppdateringer. 

Døde
28.5: Åge Kristian Leknes, Salhus kirke 
28.5: Gustav Moland, Åsane gamle kirke 
9.6: Per Eyolf Hansen, Salhus kirke 
2.7: Gunvor Andreassen, Åsane gamle kirke 
14.7: Berit Kvalheim, Møllendal store kapell
30.7: Åsta Trellevik, Åsane gamle kirke 
30.7: John Malvin Jacobsen, Åsane gamle kirke 
20.8: Tor-Inge Holdhus, Salhus Kirke 
25.8: Berit Helene Olsen, Salhus kirke 
27.8: Ingfrid Nepstad, Salhus kirke 
1.9: Helene Tyvoll, Salhus kirke 
2.9: Gerd Martha Vatne, Åsane gamle kirke 
2.9: Sigrund Alden, Møllendal lille kapell

«I kjærligheten finnes det ikke frykt: 
Den fullkomne kjærligheten driver 
frykten ut. For frykten bærer straffen i 
seg, og den som frykter, er ikke blitt 
fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi 
han elsket oss først»  
(1 Joh 4:18-19).  


