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God påske!
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Løp for livet, Jesus lever!
Be til ham, til Jesus, om at det må bli for deg, som med Johannes: 
«Han så og trodde».  

AV SENIORPREST BØRGE RYLAND

Andakt

En påskedag i Gulen kyrkje hadde vi lest fra Johannesevangeliet; om at Maria 
Magdalena løper i forskrekkelse fra Jesu åpne og tomme grav til Simon Peter og 
den disippelen som Jesus hadde kjær (Johannes). Deretter løper Peter og 
Johannes for å se med egne øyne det Maria hadde fortalt. Nesten som en stafett.

Noen barn i kirken lot seg engasjere til å dramatisere dette. På «klar, ferdig, gå» 
løp de opp midtgangen fram til trappen. Jeg måtte spørre etter navnet til gutten 
som vant: Hva heter du, da? Jeg heter Johannes, sa han. Det kunne ikke passet 
bedre.

Å «løpe for livet» er noe vi gjør når det er om å gjøre å komme fort fram. Det var 
virkelig å løpe for livet de gjorde, denne første påskemorgen. Grunnen var den 
åpne og tomme graven. Hva skulle de tro, hva hadde skjedd, hvor var Jesus?

Ikke bare graven, men også hjertene deres åpnet seg. Først i forskrekkelse, så i 
tro. Ut av den tomme graven og inn i deres åpne hjerter kom Jesus. Livets helt! 
Han seiret over død og grav, over makter og myndigheter, over tvil og vantro. 

Også inn våre åpne hjerter vil Jesus stige inn, så vi ikke skal tro på vår egen svake 
eller sterke tro, eller på vår tvil, men tro på ham alene. Be til ham, til Jesus, om at 
det må bli for deg, som med Johannes: «Han så og trodde». Det er stadig en 
Jesus-stafett nær deg. God påske! Halleluja!

GRAVEN VAR TOM: «Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå 
der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, 
men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han 
som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det 
Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem» (Joh. 20:6-10).



Børge har vært vikarprest i Salhus to perioder tidligere. 
For ham er det som å komme hjem. Børge, opprinnelig 
Morvik-gutt, trives godt i Salhus menighet og er 
takknemlig for å gjøre tjeneste her.

Børge sin prestetjeneste er spredd ut i prostiet. Han er 
med som prest for Konfirmant Pluss i Åsane kirke; 
kirken i Bergen sitt tilbud til konfirmanter med psykisk 
utviklingshemming. Børge er også sykehjemsprest på 
Åstveit og Midtbygda. I tillegg stepper han inn når det 
trengs en vikar i de mange kirkene i prostiet. Da 
kommer det godt med at Børge er en kløpper til å ta 
ting på sparket.

I Salhus trår han til som vikar på gudstjenester og 
begravelser. Han hjelper til med menighetsblad og 
matlevering og ellers der det trengs.

Gammel kjenning trår til igjen

Den observante kirkegjenger har nok fått med 
seg at seniorprest Børge Ryland er tilbake i 
Salhus både på gudstjenester og begravelser.

TEKST: HELEN TOPPE

NY PREST: Med sin livserfaring, sitt gode humør og store 
kontaktflateerBørgeRylandetunikumåhaiSalhusmenighet. 
Vi er heldige! Til venstre: Sogneprest Hanne Zimmermann 
Ølberg. (Foto: Kristi Aadland)

NRK sender påskegudstjenester fra Salhus kirke palmesøndag, 
langfredag og første påskedag. Les mer om NRKs gudstjenester 
lenger bak i bladet.

De tre gudstjenestene skal spilles inn uken før påske; 4., 5., og 6. 
april. Da håper vi at kirken blir full av folk som vil være med og lage 
flotte gudstjenester til hele Norge. Du kan melde deg på en eller 
flere av disse gudstjenestene på Salhus kirkes Facebook-side, på 
hjemmesiden eller ved å ringe kontoret (tlf. 55362240).

Når innspillingene er ferdig kan vi senke skuldrene og nyte 
påskeferien. Vi velger da å ikke holde vanlige gudstjenester på 
palmesøndag og langfredag. Da skal folk få benke seg foran tv-en 
hjemme. Første påskedag, derimot, er en altfor stor festdag til å 
feire alene. Da inviteres alle til kirken kl. 11.00. Sammen ser vi da 
NRK-gudstjenesten på storskjerm.

Midt i all ståhei inviteres du også til en helt vanlig skjærtorsdags-
gudstjeneste rundt bordet. Denne blir ikke filmet. Her kan vi 
bokstavelig talt ta del i nattverdsmåltidet og dele god mat sammen. 
Velkommen skjærtorsdag kl. 18.00!

Påsken i Salhus kirke
Påsken i Salhus kirke 2022 blir spesiell. Ikke bare skal vi få feire at Jesus har vunnet – en gang 
for alle – over død, synd og ondskap. Vi skal også få feire sammen med resten av Norge!

TEKST: HELEN TOPPE

NRK-GUDSTJENESTER FRA SALHUS: Denne 
påsken får hele Norge delta i våre gudstjenester.
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Velkommen til bords!
Endelig skjer det: Salhus menighet inviterer alle i Mjølkeråen til 
«Spise sammen» – som er en åpen gratis vegetarmiddag!

Denne våren åpnes dørene en torsdag i 
måneden fra kl. 16.00 til 17.30. Da kan du ta 
med familie og venner og stikke innom 
peise stuen på Heimly bedehus og nyte en 
god middag laget av overskuddsmat fra 
Matsentralen Vestland. 

Drømmen vår er at dette blir stedet der vi 
treffer naboer, blir kjent med nye, finner vår 
plass i nærmiljøet, hiver innpå litt middag 
før fotballtreningen kaller, blir sett og satt 
pris på, samt får øve oss på å snakke norsk 
(eller spansk, kinesisk, syrisk?).

Våre kokkelerende medarbeidere har fått 
med på laget tre ungdomsskoleelever. 
«Spise sammen» blir deres praksis i valg-
faget «Innsats for andre». 

TEKST OG FOTO: HELEN TOPPE

Denne glade gjengen ønsker alle velkommen til «Spise Sammen» 7. april, 5. mai og  
2.juni.Fravenstre:ElinLarsen,TorillHaaland,SiljeBørsheim,IngeborgBørsheim, 
LinusBorgund,MarieHjertakerogJessicaLaubscher..

Amund Helgaas (21) vokste opp i Krist-
kirken, og gikk bibelskolen Substans 
etter fullført videregående. Nå tar han 
første året av en bachelor i teo logi på 
NLA Høgskolen, og trives veldig godt 
der. I tillegg er han miljø arbeider på 
Substans, der han hjelper de andre 
lærerne praktisk og underviser litt.

– I år har jeg vært med på å planlegge 
Skepsisuken i Bergen, som er en uke 
med åpne samtaler om tro blant 
studenter, og jeg skal være med å arran-
gere Apologetikk-kvelder for studenter i 
Bergen i år og til neste år, forteller han, 
og legger til at han til vanlig går i menig-
heten Salt, er glad i å jogge og liker å 
henge med venner og kjæreste. 

– Jeg har tidligere jobbet i Foodora, 
men i høst anbefalte Thor Haavik meg 
å få en relevant stilling i en menighet 
som en fin praksis ved siden av teologi-
studiet, sier han.

– Det passet dermed veldig bra at 
stillingen som ungdomsarbeider i 
Salhus dukket opp like før jeg hadde 
tenkt å si opp jobben i Foodora. Jeg vet 
hva et solid ungdomsarbeid betyr for 
troen i ungdomstiden. Det var dermed 
en motivasjon å kunne bety noe for 
ungdommene i Salhus og deres tro. 

Selv har han lenge vært opptatt av 
trosforsvar, altså å undersøke troens 
sannhet gjennom vanskelige spørsmål, 
og synes det er en god erfaring å kunne 
videreformidle til ungdommer. 

– Med en karismatisk-kirkelig bakgrunn 
er det også spennende å få et innblikk i 
Den norske kirke, sier han.
– Det er spennende å prøve meg på mye 
nytt og få ansvar – både når det gjelder 
planlegging og administrative oppgaver, 
men også kontakten jeg får med 
ungdommene. I tillegg synes jeg det har 
vært veldig kjekt å kunne bli kjent med 
en trivelig stab. Jeg føler Gud har ledet 
meg både til og i denne jobben.

Ny ungdomsarbeider
Velkommen til vår nye ungdomsarbeider Amund Helgaas, som overtar etter Eli Aurlund Sæle.

AV REDAKSJONEN

TRIVES I SALHUS: – Det har vært veldig 
kjekt med både lek og undervisning, og jeg 
ser fram til veien videre, sier Amund 
Helgaas . (Foto: Privat)
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– Det har vært et fint år med flotte konfirmanter. 
Heldigvis er det litt program igjen og vi gleder oss til 
høydepunktet før selve konfirmasjonen: LEIREN!, hilser 
kapellan Thor Haavik.

Vi ønsker våre konfirmanter lykke til med festen som 
venter og med livet som ligger foran dere. Kirken er et 
brukshus. Og kirken er deres. Bruk den. Dere er alltid 
velkommen! 

Årets konfirmanter

30.april kl. 10.30  
Amanda Schicht
Hedvig Styve Mjånes
Kristoffer Rødland Jelstad
Mathias Støylen Sæhle
Mathias Helle
Natalie Stenbakk Skei
Nora Falkevik Vaule
Sondre Zachariassen
  
30. april kl. 13.00
Bernhard Hordvik-Hansen
Eirik André Sætrevik Torkildsen
Henrik Buanes
Henrik Osmundsen
Ingrid Sofie Oppedal Thunes
Jacob Rygg Dahl
Jenny Toppe
Jonas Brurås Sjursæther
Julie Lervik Sjursen
Sina Finne Mykkeltvedt
Tore Vinayan Møen
Trine Lise Haugen
  
1. mai kl. 11.00 
Anders Reigstad Bleie
Birgitte Langeland Birkeland
Celine Jakobsen Norheim
Erik Leander Skiple Stokke
Mathias Langeland Macallister
Odin Grønnevik
Tage Aadnekvam Hammer
  
7. mai kl. 10.00 
Amalie Raun Refsdahl
Andrea Mendivil-Lyngberg
Celine Hjelmaas Solheim
Christian Stensgaard Paulsen
Karine Gaassand Olsen Mikkelsen
Lukas Pontika Bessert
Martin Thue Paulsen

Sara Fuglseth
Sindre Hoegh Matre
Torjus Landøy
Tuva Husebø Vaular
  
7. mai kl 12.00 
Ane Soldal Fauske
Live Nilsen Hordvik
Mabelle Christine Alvsaker Mæland
Malin Skarsbø Stadheim
Maria Hummervoll Eriksen
Markus Eikanger Ingebregtsen
Mathilde Guntveit Opheim
Mikael Norlie-Borge
Mira Johansen
Noah Lysen Gjerstad
Patrick Hosøy Nepstad
  
7. mai kl. 14.00 
Diana Linea James-Olsen
Ella Øwre Kvalsund
Emma Sætersdal Erichsen
Emma Liseth Leganger

Fredrik Lie Kristiansen
Ida Eide Sørvik
Ida Sofia Luis Dahlberg
Ingri Kjosås
Jørgen Greve Børhaug
Lars Handegård-Vad
Line Eide Sørvik
Lukas Hjartholm Gripsgård
Mathias Berg Halland
  
8. mai kl. 11.00 
Christoffer Tolleshaug
Daniella Thomassen
Dominic Cato Fredriksen
Helle Hordvik Haugland
Isak Stray Hamre
Leah Angelica Rolland
Nicholas Steira Kalvenes
Nora Othilie Reinertsen Rekdal
Shan Tejada Åsheim
Stine Isaksen Solberg
Thomas Krokeide

Etglimtfrakonfirmantopplæringen(foto:Redaksjonen)

Endelig formiddagstreff igjen!

Vi gleder oss over å igjen kunne invitere til formiddagstreff  
i Salhus menighetssenter 12. mai kl. 12- 14.  
Velkommen til god mat, god prat og godt program!
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Om to år blir det 100-årsjubileum for kirken vår. Ta kontakt allerede nå om du har noen 
gjenstander fra 1924 som vi kan låne til jubileumsutstillingen – eller om du har gode forslag 
til arrangement og aktiviteter i jubileumsåret.

TEKST: JUBILEUMSKOMITEEN (FØRSTE DEL)/ 
METTE GILJE (BYGNINGSHISTORIEN)

Salhus menighetsråd har nå nedsatt en jubileumskomite for 
kirkens 100-årsjubileum i 1924. Denne består av sokneprest 
Hanne Zimmermann Ølberg, Oddvar Førland, Eivind 
Buanes, Nils Gunnar Toppe og Hilde Haaland-Kramer. 
Komiteen ønsker bidrag og hjelp fra alle, både gamle og 
unge, til å planlegge en «heidundrande» 100-årsfest. Derfor 
lurer vi på om du eller noen du kjenner:

• har noen gjenstander fra 1924 som vi kan låne. Kanskje kan 
vi lage en utstilling i kirken med ting som er akkurat 100 år 
– slik som kirken. 

• har noen gode forslag til hvordan vi kan feire jubileet, både 
på selve årsdagen for innvielsen og også arrangement og 
aktiviteter som kan skje i løpet av jubileumsåret.

BYGGET PÅ ETT ÅR
Fram til 1924 var Hamre kirke på Osterøy hovedkirken for 
Salhus. Men med etableringen av Salhus Tricotagefabrik og 
voksende innbyggertall utover 1800- og 1900-tallet økte 
behovet for egen kirke.

Allerede i 1909 bestemte det daværende Åsane kommune-
styre at det skulle oppføres en kirke og gravplass i Salhus. 
Flere alternativer ble diskutert, og tomten i Storåkervika ble 
kjøpt fra Albert Langeland i 1915. Gravplassen stod ferdig 
allerede samme år; Berge Hjelmaas ble den første som ble 
gravlagt der.

Bygdefolket, med poståpner Oliver Fossmark i spissen, 
samlet inn penger til å bygge kirken. I 1919 ble det etablert en 
egen byggekomite med trikotasjefabrikkens disponent Emil 
Clausen som formann. De 590 mennesker som bodde i 

Salhus arrangerte basarer, fester, foredrag og mer. I 1922 var 
det kommet inn 80.000 kroner til byggingen, og arkitekt Ole 
Landmark hadde tegnet et utkast som ble godkjent.

I 1923 ble søknaden om bygging godkjent av Kongen, og 30. 
juni 1923 var det grunnsteinsnedleggelse for den nye kirken. 
Det tok bare ett år å bygge kirken, og den kostet totalt 
118.424 kroner. Innsamlingskomiteen hadde samlet inn hele 
107.226 kroner; av disse bidro fabrikken med 55.000 kroner.

Innvielsesdagen var 27. august 1924, og opprant med Salhus 
Musikklag – som spilte kirkemusikk utenfor kirken. Senere 
var det prosesjon med ti prester og biskop Peter Hognestad i 
spissen. Kirken ble fylt med mellom 600 og 700 mennesker. 
Karl B. Karlsen beskrev det senere slik: «Dette var en av de 
største løft bygden hadde hatt. Nå kunne ildsjelene puste 
lettet ut og folk glede seg over egen kirke».

HVA ER EN APSIS?
En bygning signaliserer noe universelt med sin ytre og indre 
form. Vi kan si at bygget snakker et ordløst språk til det 
intuitive i mennesket. Således har ei kirke gjerne noen ytre 
trekk som gjør at vi med en gang skjønner at dette er ei kirke, 
og ikke et hvilket som helst annet forsamlingshus. Når det 
gjelder Salhus kirke, så har den selvsagt noen av disse 
tradisjonelle trekkene, blant annet et kirketårn. Men Salhus 
kirke har også noe bare 61 av Norges 1620 kirker har, nemlig 
en apsis – som er et halvsirkelformet bygg.

Apsisen befinner seg på den innerste kortveggen i et kirke-
bygg (koret). Det er her alteret er plassert, samt alterringen 
(som jo er halvrund, og på et vis utgjør en fullstendig sirkel 
med den buede bakveggen i apsis).  I Salhus kirke er den 
halvrunde indre formen i apsis understreket av rein og enkel 
utsmykning uten typisk altertavle, men kun med et utskåret 
krusifiks. Jeg har til og med fått respons fra besøkende på at 
vår kirke er direkte utiltalende på grunn av det «spartansk 
utsmykkede» koret.

På utsiden av Salhuskirka ser vi tydelig den halvrunde bak-
veggen; og – som på de fleste apsiser – er det ytre taket formet 
som en kjegle (jamfør en «kjeks på en iskrem»). Vi kan altså si 
at en apsis viser en indre og ytre bygningsmessig vesens-
forskjell mellom alterdelen i et gudshus og resten av rommet.

GJESTFRIE «HØNEMORVINGER»
Kommer vi nedover bakken mot Salhus kirke er apsisen med 
sitt kjegleforma tak det første vi får øye på. På begge sider er 
kjeglen flankert av omfavnende rektangulære sidetak med 
oppover-vipp nederst. Disse dekker dåpssakristiet og preste-
sakristiet.

For min egen del forestiller jeg meg at denne delen av kirka 
ønsker oss velkommen. Jeg har alltid assosiert førsteinn-
trykket av Salhus kirke med sitatet fra Matt 23:37b: «Hvor 
ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler 
kyllingene under vingene sine».

Salhuskirken nærmer seg 100-årsdagen

SALHUS KIRKE PÅ GAMMELT POSTKORT: Det tok bare ett år å 
byggeSalhuskirke,ogdenkostettotalt118.424kroner.(Foto:E.
Nilsen/Digitalt Museum
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Jesus, det eneste

Ulike perioder har vært preget av ulike bønne-sanger. 
Siden ungdommen av har sangen «Jesus, det eneste» av 
Ole Theodor Moe hjulpet meg med å se Jesus som konge 
og redningsmann, minnes Hans trofasthet gjennom 
vanskelige tider, lære ydmykhet og å lengte etter Hans 
utfrielse.

Med denne sangen har jeg fått øse ut min sjel foran Gud 
igjen og igjen og igjen. Og Han møter oss der, igjen og 
igjen og igjen. Jesus, det eneste, helligste, reneste navn 
som på menneskelepper er lagt. 

Jesus, det eneste
1. Jesus, det eneste,
helligste, reneste
navn som på menneskelepper er lagt!
Fylde av herlighet,
fylde av kjærlighet,
fylde av nåde og sannhet og makt!

2. Motganger møter meg,
aldri du støter meg
bort fra din hellige, mektige favn.
Mennesker glemmer meg,
Herre, du gjemmer meg
fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

3. Herre, du høre meg,
Herre, du føre meg
hvordan og hvorhen det tjener meg best!
Gi meg å bøye meg,
lær meg å føye meg
etter din vilje mens her jeg er gjest!

4. Du er den eneste,
helligste, reneste.
Gi meg ditt rene og hellige sinn!
Frels meg av snarene,
fri meg fra farene,
ta meg til sist i din herlighet inn!

Tekst: Ole Theodor Moe, 1863–1922
Musikk: Christian Sinding, 1856–1941

M I N  S A N G

Jeg har fått vandre med Jesus så lenge som jeg 
kan huske tilbake, og musikk har alltid vært en 
del av mitt bønnespråk i møte med Ham. 

AV MIRIAM GODMAN SANDVIK

FAVORITTSALME: Jesus, det eneste av Ole Theodor Moe 
hjulpet meg med å se Jesus som konge og redningsmann» 
skriver Miriam Godman Sandvik. (Foto: Hanne Zimmermann 
Ølberg)

Kirker med apsis er altså uvanlig i vår tid, men basilikaer i 
den første kristne tid hadde ofte en apsis. Vi kan grunne på 
hvorfor arkitekten Ole Landmark i en industrielt ekspansiv 
moderne periode ville søke formmessig inspirasjon så langt 
tilbake i tid som til 300-tallet. Hvorfor oppføre et bygg med 
apsis i industribygda Salhus i 1923? Jeg har ikke noe svar. 
Han tegnet for øvrig også Loddefjord kirke (1926) og Vaksdal 
kirke (1933) – som begge har apsistrekk.

Kanskje kan dette spørsmålet trigge fantasien til nye 
generasjoner som skal komme kjørende nedover Vikaveien 
til gudstjeneste, og som kan la seg omfavne av den halvrunde 
«hønas» gjestfrie «vinger» før de går inn, setter seg i kirke-
rommet, og kan se fram mot den avrunda bakveggen i apsis 
– sdom et ekko av Tomas Tranströmers dikt «Romanska 
bågar» (1989): «Och inne i dem alla öppnade sig valv 
bakom valv oändligt».

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, Norgeskirker.no 
og historieskriftet «Kirken i Salhus – Utdrag fra Salhus 
kirkes historie 1924-1999».

HALVSIRKELFORMET KORDEL: ISalhuskirkeerdenhalvrunde
indreformeniapsisunderstreketavreinogenkelutsmykninguten
typiskaltertavle,menkunmedetutskåretkrusifiks.(Foto:LindaVabø)
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LIVETS GANG
Døpte
21.11.21: Tale Nygard Heggheim
21.11.21: Reinhart Johnsen-Berg, Åsane kirke 
21.11.21: Abel Hille Morvik, Salhus kirke 
21.11.21: Evald Henry Tørnblom, Salhus kirke 
21.11.21: Samuel Drønen Mjelstad, Salhus kirke 
27.11.21: Emilia Villanger, Fana kirke 
28.11.21: Oline Pallesen Larsen, Åsane kirke 
5.12.21: Bendik Tuft, Åsane kirke 
5.12.21: Leon Aarland Sørensen, Salhus kirke 
12.12.21: Loke Sebastian Vik-Kleppe Litleskare, Salhus kirke 
12.12.21: Oda Lokøy Johansen, Salhus kirke 
9.1.22: Tobias Larsson Ekerheim, Mandal kirke 
16.1.22: Alfred Otterstad Moss, Salhus kirke 

16.1.22: Håvard Bergesen Tungodden, Salhus kirke 
16.1.22: Nora Helvik Iversen, Åsane kirke 
22.1.22: Vilde Regine Riska Eliassen, Mariakirken
23.1.22: William Hamilton Røskeland, Salhus kirke 
30.1.22: Ellie Hagseth Iversen, Salhus kirke 
30.1.22: Odin Sagstad Granstrøm, Salhus kirke 
30.1.22: Amelia Moe Evensen, Salhus kirke 
30.1.22: Sienna Lerpold Torsvik, Salhus kirke 
30.1.22: Signe Hegge Hannisdal, Salhus kirke 
6.2.22: Sylvia Birkeland, Åsane gamle kirke 
6.2.22: Olav Carlsen Rongevær, Åsane gamle kirke 
20.2.22: William Lundanes Løwe, Salhus kirke 
20.2.22: Tomine Guntveit Kalsaas, Salhus kirke 
27.2.22: Victoria Apalseth Helland, Salhus kirke 

Søndag 20. mars
Lovsangsgudstjeneste v/Hanne Zimmermann 
Ølberg.
Søndag 27. mars
Kl. 11.00 + kl. 13.00: Hovedgudstjeneste + 
dåpsgudstjeneste v/Hanne Zimmermann 
Ølberg.
Søndag 3. april
Fasteaksjon. Gudstjenesten utgår på grunn av 
NRK-innspilling.
Søndag 10. april - palmesøndag
Gudstjeneste fra Salhus kirke på NRK.
14. april – skjærtordag
Kl. 18.00: «Skjærtorsdag rundt bordet» 
v/Hanne Zimmermann Ølberg.
15. april – langfredag
Gudstjeneste fra Salhus kirke på NRK.
Søndag 17. april – 1. påskedag
NRK-gudstjenesten vises på storskjerm i 
kirken. Kirkekaffe.
Søndag 24. april
Kl. 11.00 + kl. 13.00: Konfirmantdåp og 
dåpsgudstjeneste v/Hanne Zimmermann 
Ølberg.
Lørdag 30. april
Kl. 10.30 + kl. 13.00: Konfirmasjons guds
tjenester v/Thor  Haavik og Christian Dossou 
Nonvide.

Søndag 1. mai
Konfirmasjonsgudstjeneste v/T. Haavik og 
Christian Dossou Nonvide.
Lørdag 7. mai
Kl. 10.00 + kl. 12.00 + kl. 14.00: 
Konfirmasjons gudstjenester v/Thor Haavik og 
Amund Helgaas.
Søndag 8. mai
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Thor Haavik og 
Amund Helgaas.
Søndag 15. mai
Hovedgudstjeneste v/Hanne Zimmermann 
Ølberg.
17. mai – Norges nasjonaldag
Festgudstjeneste v/Børge Ryland.
Søndag 22. mai
Familiegudstjeneste i Tellevik v/Thor Haavik

26. mai - Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste v/Hanne Zimmermann Ølberg.
Søndag 29. mai
Hovedgudstjeneste v/Christian Dossou 
Nonvide.

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 diakonimedarbeider 
Helen Toppe 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.  
9:00-13:00. Unntak kan forekomme. 

Alle gudstjenester kl. 11.00 i Salhus kirke dersom ikke annet nevnt i oversikten under.

Vigde
12.12.21: Henriette Lokøy og Daniel Andre Johansen

Døde
23.11.21: Hansine Haaland, Åsane gamle kirke 
1.12.21: Sina Fløysand, Salhus kirke 
3.12.21: Astrid Hansen, Salhus kirke 
10.12.21: Målfrid Ester Skårnes, Salhus kirke 
10.12.21: Nina Birgith Vågenes, Fana kirke 
3.2.22: Kari Wenche Andersen, Åsane gamle kirke 
4.2.22: Terje Moen, Åsane gamle kirke 
11.2.22: Eli Raa Nilsen, Salhus kirke 
4.3.22: Margit Sandvik, Salhus kirke 
4.3.22: Kenneth Sunde, Salhus kirke 

Er du i en fase av livet  
der du trenger litt ekstra hjelp? 

     Salhus menighet 
leverer matkasser   

i samarbeid med Matsentralen 

hver tirsdag. 

Ta kontakt med diakoniarbeider 

Helen Toppe  ht263@kirken.no 

                                                     

 
 

 

 

Velkommen til gudstjeneste!


