Litt om de ulike gudstjenestene
Utdrag fra menighetsbladene i prostiet, nr.1-2017

Skriftemålsgudstjeneste
Skriftemålet er en konkret måte å legge av seg alt hos Jesus. Presten legger hånden på den enkeltes hode
og tilsier ham eller henne syndenes forlatelse. Det er noe frigjørende i dette, sier Bernt Forstrønen, sokneprest i Salhus.
– Det kan synes vågalt å gå frem og knele ved alteret for å få syndenes forlatelse. Men vi må huske at vi
alle er syndere. Lysten til det onde henger ved oss alle. Gud graderer ikke små og stor synder. Skriftemålet bidrar til at vi ransaker oss selv og beriker oss i troen på at Gud tar bort vår syndeskyld, sier Bernt.
Katolikkene praktiserer åpent skriftemålet. Har vi noe å lære av dem?
– Vi feirer Luther-jubileet i år, men når det gjelder skriftemålet, er det grunn til ydmykhet. Vi blir fattige
som menighet uten skriftemålet. Kanskje har vi snakket så mye om synd at vi har mistet frimodigheten.
Skriftemålet hjelper oss å legge synden bak oss og se på oss som nye skapninger i Kristus, sier Bernt
Forstrønen.
Han minner om at Gud ikke lenger husker de synder vi har bekjent for han og et medmenneske i et privat
skriftemål.

Forbønnsgudstjeneste
Forbønnen vil foregår både fremme ved alteret og bak i kirken. Bak i kirken blir det rom for både samtale
og forbønn.
Noen sliter med sykdom, andre bærer på sorg eller er urolige for hvordan det skal gå med deres nærmeste. Stress preger vår tid og kan gjøre oss helt utmattet. Andre strever med samlivet eller har opplevd samlivsbrudd. Alt dette kan vi komme til Gud med.
- Bønn for syke er en del av kirkens oppdrag. Jesus ba selv for mennesker med ulike plager
og har bedt oss om å gjøre det. Vi har en fin liturgi for forbønnsgudstjenester og gjør dette i
trygge rammer, sier sokneprest Arne Mulen.

Åsane prosti - fastetid 2017
Velkommen til samlinger på onsdager i Åsane prosti i fasten 2017.
Ta gjerne en tur og besøk en annen menighet enn den du ellers tilhører.
Askeonsdag 1. mars
Biskopshavn kirke kl. 1930. Skriftemålsgudstjeneste. Askekors. Sokneprest
Tor Martin Koppang. Bevertning ved Y’s Men’s. Felles gudstjeneste med
Eidsvåg menighet.
Salhus kirke kl.1930. Skriftemålsgudstjeneste. Nattverd. Vikarprest Børge
Ryland og prost Øystein Skauge. Kantor Olav Arne Steinkopf.
Onsdag 8. mars
Åsane gamle kirke kl. 1900. Forbønnsgudstjeneste. Prost Øystein Skauge.
Sokneprest Trond Wathne. Diakon Marit Bjørsvik. Kantor Jon Stubberud.

– Forbønnen, også for syke, har vært en del av kirkens liv, men det foregår mer i det stille,
akkurat som skriftemålet. Vi praktiserer det, men forteller sjelden om det. Denne gangen
velger vi å gå åpent ut og fortelle om det, sier Øystein
Skauge.

Onsdag 15. mars
Åsane kirke, Torgstuen kl. 1900. Rasteplass. Sokneprest Jan Kåre Jakobsen.
Tema: «Er troen min god nok?» Samtale. Enkel bevertning.

Sinnsrogudstjeneste

Onsdag 22. mars
Eidsvåg kirke kl. 1900. Sinnsrogudstjeneste. Sokneprest Arne Mulen.

En sinnsrogudstjeneste er et pustehull, et sted å stoppe opp, finne ro, styrke og hvile. Mennesker som lever med avhengighet og bindinger kjenner seg ofte hjemme både i budskap og
form i en sinnsrogudstjeneste.

Vi «låner» navnet på denne gudstjenesten fra Metodistkirken som har arbeidet med denne
typen gudstjenester over tid, basert på en ideologi som sammenfaller med AA sitt 12trinnsprogram. Vi understreker likevel at gudstjenesten er for alle.

Onsdag 29. mars
Åsane kirke kl. 1900. Fastegudstjeneste med fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Konfirmanter. Prestevikar Håkon Kinsarvik. Anders Østeby fra
Kirkens Nødhjelp. Organist Lenamaria Gravdal.

