VELKOMMEN TIL HAUKÅS NÆRKIRKE
NÆRKIRKE FOR HYLKJE, ALMÅS, HAUKÅS OG BREISTEIN
PROGRAM OG INFORMASJON FOR VÅREN 2015.

Hva er Haukås Nærkirke:
Haukås Nærkirke er Åsane
menighet sitt arbeid i Åsane
Nord. Vi dekker områdene
Hylkje, Almås, Haukås og
Breistein.
Vi vil være der FOR deg og
MED deg!

Stab:
Staben i Haukås Nærkirke
består av prest, Arne Mulen
i 30 %, konfirmant leder
Espen Ingebrigtsen i 10 %,
Marit Bjørsvik i 50 % som
diakon, Maria Reigstad som
ettåring og Kari Reigstad
som organist.

Konfirmanter:
I år er det rekordmange
Haukås konfirmanter, 40 i
tallet.
De har eget opplegg med
undervisningsdager,
praksisgrupper, leir på
Dyrkolbotn og selvfølgelig
deltagelse i gudstjenester.

Barna:
Vi vil at barna skal bli sett og
hørt, og at de skal ha en
naturlig plass i fellesskapet.
På hver gudstjeneste har vi
noen barnesanger, og en
barnekrok med tegne-saker
og barnebøker. Noen
søndager har vi også
søndagsskole.

Web og mail:
Hjemmesiden:
www.haukaasmenighet.net
Mail til komiteen:
kontakt@haukaasmenighet.net

Mail til presten
Leses kun av prest!:
prest@haukaasmenighet.net

Mail til diakon
Leses kun av diakon!:
diakon@haukaasmenighet.net

Vår visjon: Vi bygger kirke!
En kirke er ikke bare ett bygg, men først og fremst menneskene som vil være med i Guds rike. Vi ønsker DEG med på
laget til å bygge opp kirken i Åsane Nord til å bli et godt og fruktbart fellesskap.
Reguleringsplanen for området er nå også under bearbeiding, hvor et kirkebygg er med i planene.
Vi vil bygge videre på det gode opplegget som vi har bygget opp, men vil også se fremover og utvikle
gudstjenestene videre, for å kunne inkludere enda flere i arbeidet.
Konfirmantene er blitt en stor og viktig del av Haukås Nærkirke. Sjømannskirkens nettbaserte undervisningsopplegg
fortsetter vi videre med. Det er Espen Ingebrigtsen som er ansvarlig for konfirmantene i Haukås Nærkirke.

Gudstjenester:
- i Festsalen på NLA kl 11:00 (hvis ikke annet er oppgitt)

11.01.15 Gudstjeneste med nattverd og søndagsskole. Presentasjon av Marit
Bjørsvik som diakon.
15.02.15 Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.
14.03.14

Konfirmantlørdag

15.03.15 Samtalegudstjeneste med nattverd.
12.04.15 Påskefest gudstjeneste – familiemesse med nattverd og 6-års bok.
14.05.15 Konfirmasjonsgudstjeneste i Åsane kirke kl 10:30.
07.06.15 Friluftsgudtjeneste ved Fjellvannet, kl 11:30.
Går fra Haukås skole kl 11:00

Be!

Ta kontakt!

Vær med å be for Haukås Nærkirke: Presten Arne
Mulen, alle som kommer, Espen Ingebrigtsen,
konfirmantene, diakonen Marit Bjørsvik,
medarbeidere og alle som bor i nærmiljøet.
Vi ønsker at nærkirken skal være viktig og bety
noe for menneskene som bor her. Vi ber om Guds
ledelse og Guds velsignelse.

Har du synspunkter, forslag, tilbakemelding, spørsmål eller
noe annet, ta kontakt med oss som sitter i kirkekomitéen:

Etterlysning
Vi trenger flere medarbeidere – særlig til å ha
søndagsskolen og å hjelpe til med lyd.
Ta kontakt om du har lyst og mulighet for
å hjelpe til!

- Elling Føyen, mob 988 37 833
- Tore Kristoffersen, mob 911 07 475
- Berta Jorunn Vikestad, mob 995 21 523
- Arne Mulen, mob 905 58 049
- Marit Bjørsvik, mob 480 23 145

Cellegruppe
Ønsker du å være med i en cellegruppe?
Ta kontakt med en av oss over, eller på mail til
kontakt@haukaasmenighet.net

