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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Samme dag som landet fikk ny prinsesse, fikk Bønes ny prest og
prestebolig. Bønesbladet var med på den høytidelige
ordinasjonen av Inge Høyland. Side 2-3

Gjestespalten
Bønesbladet har invitert
kulturpersoner som bor på
Bønes til å skrive i menig-
hetsbladet. I dette numme-
ret er forfatteren Frode
Grytten gjeste-skribent.

Side 4

Fra fest til faste
Snart kommer blåmandag,
feitetirsdag, askeonsdag og
førti dagers faste. Vi fetet
oss opp på fastelavensbol-
ler med Magnar Børnes,
som faster. Side 10-12

Ivrig integrerer
Inger Johanne Bye (82) ble
enke i 60-års alderen. Da
åpnet hun villaen sin for
innvandrere. I dag kaller
hele den vide verden henne
for bestemor. Side 6-7

Her er endelig
Bønes-presten

Ungdommen i revy 
Det nye tensing-koret i Bønes og drama-
konfirmantene inviterte til revy i januar. 
– Det var svært mange gode skuespiller-
prestasjoner, slår pr-gruppen selv fast.
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2 februar 2004                

Dere sitter nå med et klenodium i hendene,
det aller første nummer av Bønesbladet -
menighetsblad for Bønes Kirke. 

■ Til nå har vi hatt felles blad i Storetveit Pres-
tegjeld, fra og med 2004 har vi bestemt oss for
å lage et eget for Bønes. Med det ønsker vi å
markere Bønes Kirke som åpen og tilstede i vår
hverdag.

Bønesbladet
■ Vi inviterer alle med meninger til å la høre
fra seg i Bønesbladet. Redaksjonen vil være
åpne for det meste som kan ha interesse for oss
på Bønes. Derfor har vi invitert kulturpersoner
som bor på Bønes til å skrive, og vi er takk-
nemlige for positiv respons. I dette nummeret
er forfatteren Frode Grytten gjesteskribent.

■ Etter mye stress og kav har vi endelig fått
anskaffet prestebolig. Vi har også fått en ny
prestevikar til å bo i den. Vi ønsker Inge Høy-
land hjertelig velkommen. Mange av oss hadde
gleden av å være med på ordinasjonen hans i
januar. Han skal være hos oss i 18 måneder og
kjenner menigheten svært godt allerede fra sin
tid som kateketvikar. 

■ Vi som har gleden av å arbeide i og for menig-
heten har alltid følt en positiv støtte og interes-
se fra hele bydelen. Det klare eksempel på det er
dugnadskirken som bydelen stod samlet bak.
Vårt store ønske er at dette kan fortsette og vi-
dereutvikles. Bladet er et middel til å formidle
noe av denne kontakten. Vi håper vi kan lage et
blad som dere finner glede og nytte av å lese. ●

HELGE KOLSTAD 

Skriveglad ungdom søkes
Vi er en nyetablert redaksjon i Bønesbladet som
ønsker oss to skriveglade ungdommer tilknyttet
redaksjonen. Har du skrivekløe og ønsker å bidra
i et spennende nybrotsarbeid, ta kontakt med
menighetskontoret på 55 30 81 00 eller stikk
innom kirken på dagtid. ●

Bønesbladet nr 1/04

Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samar-

beid med BKF og de an-
dre menighetene i Fana,

og sendes til alle hjem i menigheten.
Vi tar med glede i mot artikler av uli-
ke slag og gjerne også tips til repor-
tasjer. 

Lokalredaksjon: 
Helge Kolstad, Sigmund Austrheim og
Karl Johan Kirkebø

Levering av stoff:
Stoff kan leveres menighetskontoret,
evt. e-post: bones.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy oppløs-
ning.Digitalkamerabrukere bør velge
høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe,
Therese Mokkelbost, Frode Høyte, 
Dag Vaula, Sigmund Austrheim, 
Sverre Trætteberg. 

Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: janhm@start.no
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

www.bkf.no

Kateket ordin

AV SIGMUND AUSTRHEIM (TEKST OG FOTO)

Det var prost Per Barsnes som
slo an ein munter tone ved å vise
til den tredoble gleda denne da-
gen, då tidlegare kateketvikar
Inge Høyland vart ordinert i den
høgtidelege gudstenesta, ons-
dag kveld 21. januar. Biskop Ole
Danbolt Hagesæther, prost Per
Barsnes, sokneprest Bjarte Hol-
me, kapellan Kari Vatne, kateket
Bodil Dyrøy Bredholt, kyrkje-
rådsleiar Guri Westfal-Larsen og
kyrkjerådsleiar Karl Johan Kir-
kebø var der alle saman, i tillegg
til hovudpersonen sjølv, cand.
theol. Inge Høyland - som har
vakse opp i undomsklubben i
Storetveit, og sjølv vore leiar i
same klubb.

Bøn for Inge
Det var sokneprest Holme som
stod for framstillinga av Inge
Høyland: «Kandidat i teologien,
Inge Høyland, er kalt til tjeneste
som vikarprest i Storetveit me-
nighet med Bønes menighet
som særlig arbeidsområde.»
Biskop Hagesæther bad og på-
kalla Den Heilage Ande, før vi
song «Kom, Hellig Ånd med
skapermakt». Misjonsbodet,
frå Matt. 28, 18-20, var den fyr-

ste teksten i ei avdeling med
vekselvis tekstlesing og salme-
song før biskop Hagesæthers
ordinasjonstale. I talen tok bis-
kopen tak i to fargar i ordina-
sjonsdrakta til Høyland. 

- Kristusfargen, den kvite rei-
ne, er frelsarfargen. Den følgjer
oss frå dåpen, gjennom heile li-
vet og til grava. Den raude, mar-
tyrfargen, vitnefargen, kallar oss
til å bere der andre sviktar, vitne
når andre stilnar. Uansett korleis
livet måtte bli, gløym aldri at du
er Guds barn, Inge!, sa han. 

- Dersom Inge skulle bli hov-
modig, eller mismodig, eller
trenge frimot, så skal han tenk-
je: Eg er fødd som eit konge-
barn, eit Guds barn. Gud velsig-
ne tenesta di, Inge!

Formaningane etter ordina-
sjonstalen, var ei alvorleg på-
minning om både trusinnhald,
presteteneste og livsførsel. Or-
dinanden gav ordinasjonsløftet
«for Guds åsyn og i denne me-
nighets nærvær». Etter at løftet
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Det vart ein gledens dag, onsdag 21 januar:
Landet fekk prinsesse, Storetveit og Bønes
fekk ny prest, og prestebustad. Vi har fått ein
ny flaggdag med tredobbel klangbotn!
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inert til prest 

var stadfesta ved eit handtrykk, var
det handspålegging og bøn. Kyrkjely-
den sang «Nå ber vi Gud, Den Hellig
Ånd» før biskopen minte om det sto-
re ansvaret kyrkjelyden har.

Svart koffert 
Inge sjøl talte over 2 Mos 33, 19-23,

som handlar om Moses som vil sjå
Guds andlet, men som ikkje får lov.
Dersom nyepresten var nervøs, så
skjulte han det godt! 

Inge tok utgangspunkt i ei historie
frå reiselivsbransjen, og han tok fram
ein svart koffert: ulike menneske har
ulik bagasje, vi må betale billett alt

etter reiselengd og vektklasse. Paral-
lellen til livsreisa var tydeleg, men
der var likevel svært vesentlege for-
skjellar. Alle menneske, uansett rei-
selengd og bagasje, kan gå til Guds
gåvebord og få «ny billett».

Tru, at ein tek mot Guds evangeli-
um, er det einaste som skal til. Av-
sendar er Jesus, og grunngjevinga er
Guds nåde. Men, om vi tykkjer vi får
eit godt forhold til Vårherre, som Mo-
ses, vi får ikkje sjå alt før vi er framme
ved målet. 

Høyland deltok deretter som prest
på resten av gudstenesta med natt-
verd. 

- Kristus sier: Dere har ikke utvalgt
meg, men jeg har utvalgt dere og satt
dere til å gå ut og bære frukt, frukt
som varer. Gå i fred. Tjen Herren med
glede, hilste biskop Ole D. Hagesæt-
her til utgang. ●

NY PREST: Inge Høyland, som er tilsett i ei stilling på 18 månader, er allereie godt inne i det arbeidet
som vert gjort i kyrkjelyden. Snart flytter han inn i den nykjøpte bustaden i soknet. Han blei ordinert
til prest 21. januar av Ole D. Hagesæther.

Korte fakta om
Inge Høyland:
Fødd:
20.24.73.
Barndomsheim:
Loddefjord.
Familie:
Yngst av to brør.
Sivil status:
Singel.
Utdanning: 
Allmennf.linje, Laksevåg v.g.s., Ho-

vudfag kristendom NLA, teologistudie

og praktikum, misjonshøgskulen i

Stavanger, sivilteneste i Skjold kyr-

kjelyd, undervisningsstilling i Store-

tveit kyrkjelyd, arbeid i kor og klubb,

og kateketvikar i Storetveit og Bønes

kyrkjelyd.

Interesser:
Arbeide med menneske. Friluftsliv i uli-

ke variantar, finn stor glede i naturen,

har breførarkurs. Er motorsykkelentusi-

ast, køyrer Harley Davidson, tung 

motorsykkel.

Søndag 14. mars kl 19 blir det
felles misjonsmøte for hele
prostiet i Fana menighetshus. 

Temaet blir Islam i Afrika i forhold til kris-
ten tro og misjonering. Stipendiat ved
Norsk Lærerakademi, Terje Østebø, holder
foredrag, før det blir samtale og enkel ser-

vering. Han har vært misjonær i Etiopia for
Norsk Luthersk misjonssamband i fire år,
og holder nå på med et doktorgradspro-
sjekt om islamisme i Etiopia. ●

Fellesmøte om islam og kristendom
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Før budde eg i Bønesheia. No bur eg i Bønesheien. Eg har
flytta nokre gongar i livet, men dette må vere den finaste
flyttesjauen så langt. Det skjedde nesten utan at eg merka
det, og eg hugsar ingenting av det, men ein dag gjekk det
opp for meg: Ooops, eg har visst flytta! 

Lite hadde endra seg. Huset var det same. Utsikta var
den same. Naboen var den same. Eg følte meg verken støl
eller sliten etter flyttinga. Men det hadde skjedd noko
stort. Det var ikkje bare ein –a som hadde blitt til –en. Eg
var eit nytt menneske. 

Bønesheia. Det får ein til å tenke på ei lesebok frå seksti-
talet, gjør det ikkje? Koselig, men det luktar møkk og vad-
mel lang veg. På netthinna får ein bildet som finst utanpå
Freias mjølkesjokolade. Det ser fint og forlokkande ut,
men ingen ved sine fulle fem vil vel bu der? 

Bønesheien er så definitivt noko anna. Bønesheien duftar
nytrekt friele-kaffiog ferske croissantar. På netthinna ser du
folk som kjem ut på trappa i silkeslåbrok for å hente inn Da-
gens Næringsliv eller som kledd i kvitt sit på altanen i
kveldssola mens ein smånippar til Alltid Klassisk på radi-
oen.

Bibelen hadde sin erkeengel. Bønes har fått sin erke-
bergensar. Han har gått til verket med heilag overtyding,
har svevd over Bønes og verkelig sett kva som måtte gjø-
rast. Bønesheia kunne ikkje lenger vere Bønesheia. Det
gjekk bare ikkje. Våkleiva måtte frigjørast for si a-ending.
Området måtte freshast opp, gå inn i si tid. 

Eg veit ikkje heilt kven denne velgjøraren er, oppgrade-
ringa skjedde utan at vi som budde i Bønesheia fikk eit
ord med i laget, men eg veit at det var heilt rett å gjøre det.
For no bur vi Bønesheien! No har framsteget også nådd
oss! No går alt så mykje betre!

I ei tid med kommunalt underskot, skulenedlegging og
skrøpelig eldreomsorg, hadde erkebergensaren kraft og
visjon nok til å drive gjennom denne livsviktige namne-
endringa. Han fann til og med pengar i ei slunken kom-
munekasse til å skru opp nye skilt, endre datalister og
trykkje nye brevark.

I etterkant har eg registrert at 99 prosent, ja for å seie det
rett ut: 100 prosent, av lokalbefolkninga framleis gnålar
på sitt gamle, provinsielle Bønesheia. Det er ikkje noko å
bry seg om. Som kjent: folk veit ikkje sitt eige beste, folk
skjønar ikkje kva det går i. 

Nokre fundamentalistar har i lang tid tusja over skiltet i
vegkrysset, endra Bønesheien tilbake til Bønesheia. Men
dette er sjuke ekstremistar som nok også vil at Sandviken
skal bli til Sandvika, Ulriken til Ulrikka og Nygårdshøyden
til Nygardshøgda.

No verkar det som dei også har resignert. Det høgreiste
Bønesheien-skiltet tronar stolt i krysset ved Rimi. Bønes-
heien er vår nye famn. Og erkebergensaren er så absolutt
framtidas mann. Han har drepe sunnfjordingen i seg og
blitt ein gatesmart bymann. Han veit kvar pengeskapet
skal stå, og han veit at plassar skal kallast ved sitt rette,
bergenske namn. 

Dette visjonære prosjektet skrik bare på å bli vidareført.
Bønes kan ikkje vere endestasjonen. Til sommaren gler eg
meg til å symje nede på Kirketangen, eg skal handle på
Ikea i Åsene og ta meg ein søndagstur ut på Sotren.

Og det er ingen grunn til å stanse der. Eg kjem frå Har-
danger, og om ikkje så lenge vil eg gjerne kunne suse gjen-
nom Norhjemsund, ta ein liten avstikkar til Hylvik eller
Edfjord, før eg kjører inn til foreldra mine inst i fjorden. 

Eg er så takksam. Før måtte eg seie det slik: Eg er eigent-
lig Odda-gut. Takka vere den heilage erkebergensaren
med sin urbane visjon, kan eg snart rope ut til heile verda:
Jeg er en ekte Odden-gutt.

Og så kan eg leggje til med ein posh, liten smil: Men nå
bor jeg i Bønesheien… ●

FRODE GRYTTEN, BØNESHEIEN 18

Heia
Heien!

Frode Grytten er fødd i Bergen i 1960 og vaks opp i
Odda. Sidan 1986 har han budd på Bønes. Han har vore
journalist i Bergens Tidende og er nå forfattar på heiltid.
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Ideen om å samle Bergens
900 år lange kirkehistorie i 
et bokbind, fikk stiftskapellan
Audun Hellemann fra oven.
Etter nesten tre års ned-
dykking, kan han nå kose seg
på sengekanten med historier
om Olav Kyrre, sølibatet,
bybranner og pietisme. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Jeg har nesten lest boken selv nå. Det
er jo spesielt å holde boken i hendene
fremfor å lese et PC-manus. Jeg er
stolt, jeg må innrømme det. Det har
vært en kjempejobb, men boken går
heldigvis ikke ut på dato med det før-
ste, sier Hellemann og smiler lunt. 

Ingen forlag torde satse på det am-
bisiøse bokprosjektet til Hellemann,
derfor bestemte han seg for å gjøre
det på egen hånd. «Kirken mellom de
syv fjell» er gitt ut på eget forlag, og
presten har egenhendig båret en
bunke bøker rundt til bokhandlerne i
byen. 

- Kirken har levd med i byens dra-
matiske liv og har hatt stor betydning
i samfunnet, fra forkynnelse og sjele-
sorg, til å stå i bresjen for skole, kunst
og kultur. Det har lenge vært i min
tanke at vi burde kjenne kirkens his-
torie i byen, sier Hellemann og tilføy-
er: - Likevel, da jeg hadde studieper-
misjon for et par år siden, visste jeg
ikke helt hva jeg skulle studere, før
tanken kom fra oven, sier han og pe-
ker mot Gud. 

Overveldet av kirkens makt 
I løpet av 350 sider, tar boken for seg
kirkelivet fra byens grunnleggelse til
utgangen av forrige århundre. Hele
tiden er fremstillingen parallellført
med begivenheter i bysamfunnets
utvikling, for å vise den gjerning kir-
ken gjør. Her kan det leses om kris-
tenlivet i middelalderen; prestetjen-
sten, sølibatet, frillelivet. Om domi-
nikanerne og fransiskanerne som
kommer til byen og blir populære.

Om bybranner, den katolske kirkes
siste tid, de første lutherske bisko-
pene, trolldomsprosesser, frikirkebe-
vegelser og mye mer. 

- Hver epoke har fascinert meg. Det
har virkelig gått en strøm av troens liv
gjennom byen. I tiden fra Olav Kyrre
og utover på 1100-tallet var det virke-
lig en grotid for kristentro. Etter hvert
som kirken fikk mer makt, ble det ån-
delig stagnasjon, som igjen inspirer-
te til vekkelse på 1200-tallet, da fran-
siskanerne og dominikanere kom.
De gikk ut på gata og ble veldig popu-
lære.

- Det som overveldet meg negativt
under arbeidet, var å oppdage at kir-
ken hadde såpass stor økonomisk
makt i middelalderen. Det var nok
godt ment fra de som ga kirken og
klostrene jordegods, men det gjorde
kirken til en maktutøver, sier Helle-
mann og forteller om den siste katol-
ske biskop Olav Torkelsen, som
«skraabede meere Jorde-Gods sam-
men, end 10 andre Bispe før ham».

- Så snart en bonde hadde begått en
«ringeste Forseelse», straffede han
ham ikke paa Penge, men paa Jorde-
Gods», leser Hellemann fra boken,
som er tilegnet - kirken i Bergen! ●

Endelig til sengs med
«Kirken i Bergen»

KIRKELIG 
BYLEKSIKON:
Tidligere sogne-
prest i Søreide,
nå stiftskapellan
i Bergen, Audun
Hellemann, er 
aktuell med 
boken «Kirken
mellom de syv
fjell».

På 1300-tallet satt de selveiende bøndene
i Fana bare på 6 prosent av den samlede
jordverdien, mens de kirkelige institusjo-
nene rådde over nesten 90 prosent. I høy-
middelalderen var biskopen antagelig Ber-
gens største godseier, med blant annet
landskyldvarer fra 700 gårder. Munkeliv
kloster, landets rikeste, eide på det meste
330 gårder fra Lista til Fjordane.

FRA BOKEN «KIRKEN MELLOM DE SYV FJELL»

ANMODNING: Dette ble kirkesøkende i 
Sandvikskirken møtt med på 1800-tallet. 

MEKTIGE MUNKER: Klostrene var mektige gods-
eiere i middelalderen. Her «Benediktinermunker i
arbeid», av Eva Gjerde. 
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Fru Inger fra Øvsttun ligner ikke så rent
lite på en Ibsen-kvinne med vilje og en-
gasjement. Hun har vært trofast kirke-
gjenger i Birkeland kirke, men de siste
årene har hun engasjert seg mest i den
internasjonale studentmenigheten på
Fantoft - hvor hun er absolutt eldst - og i
Betlehem, hvor KIA (Kristent Interkultu-
relt Arbeid) har møter månedlig. 

Forlover og fadder
Engasjementet for våre utenlandske
landsmenn begynte for tyve år siden. 

- Ikke så lenge etter opplevelsen med
Bibelen, fikk jeg spørsmål om en viet-
namesisk jente kunne flytte inn til meg
for å få språktrening. En stund etter in-

viterte jeg en chilensk mann, og en etter
en kom de. Jeg var midt i 60-årene og
plutselig var huset mitt bokollektiv. Det
var jammen litt rart! sier Inger.

Gjennom årene er nære bånd knyttet.
Da Cook fra Vietnam giftet seg, var Ing-
er forlover, og siden har hun stått som
fadder. I dag er det et dusin serbere, ko-
sovoalbanere, vietnamesere, chilenere,
indere, tamiler, somaliere, kurdere og
irakere som kaller henne bestemor; i til-
legg har hun nitten egne, så dama rek-
ker ikke sitte mye stille. 

Samtale over strikketøy
- Jeg har fått så mye tilbake, mer enn jeg
har gitt. Det er perlende opplevelser
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Ditt valg
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Flere ganger falt Bibelen
opp på stedet som sier 
«Ta dere av de fremmede 
i landet». Inger Bye
visste absolutt ikke hva
hun skulle gjøre med
kallet, før villaen hennes
en dag var bokollektiv 
for innvandrere.

Ingers verden er ver

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

- Vi sender ut misjonærer, men
det er like viktig å vise kjærlighet
mot de som kommer hit. De som
reiser tilbake til hjemlandene sine
vil kanskje si: «I Norge traff vi
kristne mennesker, og de var gode
mot oss», resonnerer Inger Johan-
ne Bye (82).

Villaen på Øvsttun, der hun åp-
net dørene for innvandrere er
solgt. Nå har hun en liten leilighet
på Adventistenes aldershjem på
Nordåshøgda. Hjerterom, om-
tanke og engasjement har hun
nok av fremdeles, men ikke hus-
rom for hybelboere. 

Men bilder av vennene fra hele
vide verden har fått plass side om
side med familiebildene.

- Min mann var nettopp død,
jeg følte jeg ikke engang kunne
smile. I denne tiden falt Bibelen
gjentatte ganger helt vilkårlig
opp i 5. Mosebok når jeg bladde:
«Ta dere av de fremmede i landet,
for Gud er glad i dem». Den tredje
gangen det skjedde, mistet jeg
pusten, det var som om Bibelver-
set var skrevet i luften. Jeg hadde
ikke noe kontakt med innvandre-
re og måtte bare si stille: Gud, gi
meg kjærlighet og vis meg hvor
jeg skal begynne, forteller Inger.
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7               februar 2004

mellom mennesker av ro, fred, kontakt,
sier Inger. 

Det som startet som et kall, utviklet
seg til et generelt samfunnsengasje-
ment om integrering. Etter et TV-pro-
gram om innvandrerbarns dårlige
norskkunnskaper, tok Inger kontakt
med en skole i nærmiljøet for å hjelpe
til med lekser. Fremdeles besøker hun
asylmottaket i Åsane.

- Mange møter foregår først uten ord.
Da forsøker jeg å smile. Engang så jeg at
kvinnen på asylmottaket hadde strik-
ketøy. Da tok jeg opp mitt, og jeg skal si
det ble liv i dama. En annen gang kjøp-
te jeg med fotball til guttungene, sier
Inger og legger til: - Det er bruk for

mange bestefor-
eldre. Det er flott
hvis noen kunne
støtte en familie,
en nabo eller en
person. 

- De eldre er vel
de som generelt
er mest skeptis-
ke til fremmed-
kulturen?

- En venninne sier: «Jeg kan ikke gjøre
så meget som deg», men nå har jeg i alle
fall begynt å smile til busssjåføren som
er innvandrer, forteller Inger og ler. 

- Tenk, min generasjon kom ut av kri-
gen, mange uten engelskkunnskaper,

utdanning og anledning til å reise ver-
den rundt. Oslo-biskopen kalte min ge-
nerasjon for «Bestemor-rasister». Han
burde heller sagt: «Hør mine menighe-
ter, lag sammenkomster for de eldre og
våre nye utenlandske venner», sier Ing-
er, som snakker seg varm: - Jeg er skuf-
fet over at kirken ikke har gjort mer for å
innlemme innvandrerne i menighetsli-
vet. Frimenighetene ser ut til å få det til,
der blir utlendingene straks hjulpet
med språket. Det er startet opp en in-
ternasjonal menighet i St. Markus, men
jeg mener lokalkirkene kunne gjort
mer for å være et møtested mellom
nordmenn og innvandrere. Tenk på
neste generasjon! sier hun. ●

Jeg var fremmed,
og dere tok i 

mot meg
MATT 25, 35

Brobyggeren KIA
KIA (Kristent interkulturelt arbeid) ble

etablert i 1974 og har kontorer i åtte
byer. Formålet er å være en åndelig og

sosial brobygger ved å drive et aktivt in-
tegreringsarbeid. Organisasjonen vil for-
midle Bibelkunnskap, fremme personlig

kontakt og skape medinnlevelse for å
bekjempe rasisme, angst for det ukjente

og likegyldighet. Se www.kia-inter.no
eller kontakt på 51 90 54 26. ●

Bibelens ord
5 Mos 10, 19: «Derfor skal også dere el-

ske innflytterne, for dere var selv inn-
flyttere i Egypt». - I hele 5. Mosebok er

«fremmede», «farløse» og «enker» et
gjennomgående tema. Gud formaner at

innflytterne og dagarbeiderne skal få
den samme omsorgen som farløse og

enker, sier professor i Det gamle testa-
mentet, Kåre Berge ved Norsk 

Lærerakademi. ●

IVRIG INTEGRERER: Inger Johanne
Bye (82), her med søsknene i den 
somalske familien Ali på Nordås: 
Jasmin (18), Asha (2), Hussein (12) 
og Kadra (16). BEGGE FOTO: TROND J. HANSEN

erken svart eller hvit
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Storetveit menighet
eksperimenterer med
gudstjenesten for å få flere
til å komme. Blant annet
har de hatt friminutt midt
i gudstjenesten. Turid
Fjose, som var ny i kirken 
i fjor, lover å hilse på nye
som dukker opp. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Noe statskirkefolk ikke kan, det er å
ønske nye velkommen, mener Turid
Fjose, som kom og gikk, første gang hun
og familien var på gudstjeneste i Store-
tveit for et halvt år siden. Nå lover hun å
gjøre sitt for at nye føler seg sett i kirken. 

- Det er viktig med en mer levende
gudstjeneste, med gjallende salmesang
og gjerne prester som messer. Men ho-
vedjobben for menigheten er at folk fø-
ler seg velkomne. 

«Fuglekvitter»
-Etter at ungene mine lagde litt ståhei
under gudstjenesten en gang nå nylig,
kom en gammel kar bort til meg og sa:
«Det må være litt fuglekvitter, fuglek-
vitter.» Det var godt å oppleve et litt
skrått blikk fra en av de eldre kirke-
gjengerne, sier Turid Fjose, som har
døtrene Hilvi (7) og Eila (4) og sønnen
Jørund (1).

Familien kom flyttende fra Finnmark,
etter å ha bodd i Bergen tidligere, og
hadde bestemt seg på forhånd for å gå i
den kirken de hører til, ikke reise dit
hvor det er flest barn, kjentfolk eller
best salmesang. 

Sytti i barnekoret
- Jeg skulle kjempegjerne ønske at flere

unge og barnefamilier kom til gudstje-
neste, som jo er menighetens hjerte.
Det er nærmere 70 barn med i barneko-
ret. Foreldre, som sender barn i et kirke-
kor, kan umulig være negative til kir-
ken, så potensiale for økning i kirke-
gjengere må det jo være! sier Turid.

Organisten fikk fri
Det er kanskje det menighetsrådet har
sett – at det er potensiale for å satse på
en økt gudstjeneste-tilstrømning på
hele tredve prosent. 

- Det er et dristig mål, men når det på
en søndag er omlag 80 personer i kir-
ken, tilsvarer ikke tredve prosent mer
enn tretti personer. Menigheten eldes
med et år pr år, så vi er nødt til å ta sats
for å fange opp nye kirkegjengere, sier
daglig leder, Therese Mokkelbost.

De bakerste benkene i kirken er fjer-
net, og snart er teppe på plass, samt le-
kebord og stoler, for å vise at det er rom
for barn under gudstjenesten.

I høst var flere grupper involvert i å
planlegge og gjennomføre gudstjenes-
tene – alt fra å dele ut salmebøker til å
være med på salmevalget. Da ung-
domsklubben deltok på en gudstjenes-
te i høst, fikk blant annet organisten fri,

og en gitarist spilte istedet. Midt i guds-
tjenesten var det dessuten friminutt.

- De aller fleste gikk ut og trakk frisk
luft, og eksperimentet ble mottatt med
godt humør, forteller Therese Mokkel-
bost og tilføyer: 

- Vi kan ikke gjøre gudstjenestene for
spesielle for ofte, men vi tror at det vil

Turids ønskeliste:
• Inkluderende smil og nikk
• Forsangergruppe eller korgruppe
• Mer fart over orgelspillet
• Korte, utfordrende og spenstige 

prekener
• Liturgiske ekstraledd, som 

Hallelujavers og Bibelsk salme
• Prester som messer 
• Høyere støyterskel i kirken
• Kirkekaffe i våpenhuset eller på 

trappa
• Spontane sosiale påfunn etter 

kirketid
• Flere barnefamilier, studenter 

og ungdom

Storetveit kirke søker tredve prosent flere kirkegjengere:

Tittei, vi skal hilse p

BARN I KIRKEN: Arne (2) og Nora (3 ) Grønås tar seg en hvil etter søndagsskolen i Storetveit. 
Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

AktueltAktuelt
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øke tilstrømningen når vi involverer
folk direkte. Ryktet vil gå om en levende
kirke.

- Må få et godt rykte
Tobarnsfaren Tore Grønås var ny i kir-
ken for to-tre år siden. Han vet om an-
dre barnefamilier i området som gan-
ske tidlig ga opp å gå. 

- Det var veldig tungt i begynnelsen,
men det er blitt mye bedre. Særlig Nora
(3 1/2) har det kjekt på søndagsskolen
og at barna vil gå, er jo ganske viktig en
søndagsmorgen, sier Tore og smiler
lunt. Han synes det er mye bra arbeid i
menigheten, som barnekoret, men
mener at gudstjenesten nå må få et
godt rykte på seg. 

Turid Fjose ønsker seg en forsanger-
gruppe og litt mer gjallende salme-
sang.
- Gudstjenesten går litt for mye på det
jevne. Jeg er glad i salmer og liturgi, så
hallelujavers og bibelsk salme savner
jeg.

Nattverd
-Jeg ønsker også nattverd hver søndag.
Det er kjekt med dåp i gudstjenesten,
men hvis det blir så mange dåp at de
vanlige leddene i gudstjenesten faller
bort, synes jeg man burde vurdere å
holde egne dåpsgudstjenester, sier
hun og legger til enda en ide:

- Hva med kirkekaffe i våpenhuset el-
ler på trappa? Når man må forflytte seg
over i et annet bygg for en kaffekopp,
mister man 80 prosent på veien. Ter-
skelen for å ta en prat er mindre hvis
kirkekaffen er rett ved kirkedøren. ●

på deg

NYE I KIRKEN: Turid Fjose og
datteren Hilvi (7) var nye i
Storetveit kirke i fjor. Smil og
vennlige nikk, og mer levende
gudstjeneste, kan holde på
dem som stikker innom, og
kanskje få flere til å komme,
mener de. 

«Det må være 

litt fuglekvitter,

fuglekvitter.»
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Fastelavenssøndag er siste fest
før faste med boller og krem. Så
følger blåmandag, fetetirsdag
og askeonsdag, og fasten er i
gang! Vi tok en siste bollefest
med Magnar Børnes (37). For
ham er det å faste en naturlig
del av kristenlivet. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Når jeg har fastet, har jeg opp-
levd gjennombrudd i bønn, at
Gud har svart, sier Magnar Bør-
nes. Han tørker mel og bolledeig
av hendene og blar opp i Bibelen
som ligger i vinduskarmen. 

- Jesus sier til disiplene at det fin-
nes onde ånder som bare kan dri-
ves ut med bønn og faste. Det viser
at det er en kraft i det å faste, mener
Magnar. Han sogner til Slettebak-
ken menighet, men er organist og
lovsangsleder i Kristkirken på
Minde. Som liten gikk han i Sund
kirke, Sotra. Som sikkert i mange
andre kristne hjem, var det giver-
bøsse på kjøkkenbordet og bolle-
baking og kremhvisping før faste.
Men i voksen alder er det ikke
lenger bollene med krem som er
tegn på at det er tid for faste, Mag-
nar kjenner et behov innenfra. 

- Jeg følger ikke kirkeåret, men
faster når det er behov; når det er
noe i livet det er viktig å be for, el-

ler hvis andre har det tøft. For meg er
faste knyttet til bønn, mer enn en dyd
for å behage Gud, sier Magnar. 

Glemmer å tenke mat
Det var av helsemessige grunner Mag-
nar fastet første gang for femten år si-
den. I en uke nøyde han seg med fly-
tende væske.

- Det første halve døgnet kjenner jeg
sult, men etter hvert plager ikke sulten
meg. Da får jeg mer tid til å tenke på an-
dre ting, mer konsentrasjon. Det hender
faktisk også at jeg lager middag til kona
og datteren min, sier Magnar og ler. Og
er det noe som står på i hennes liv, hen-
der det at han faster litt for henne også.

- Jeg har opplevd sterke stunder med
Bibelen, en ro i tilværelsen, at jeg er
nær Gud, og det gir motivasjon. Men
det er jo et offer ikke å spise, det er vel
derfor jeg ikke faster oftere enn jeg gjør,
sier Magnar og blar videre i Bibelen. 

- Når Jesus snakker om faste bruker
han formuleringen «når dere faster».
For meg betyr det at det er noe vi skal
gjøre, sier Magnar, som avbrytes av
ovnsklokken. 

Bollene er rykende varme og kremen
smelter og renner i kladaser på gulvet. -
Vær så god. Forsyn dere, sier han. - For
snart blir det vel ingen boller!

Ikke påbudt
Ja, fråtse vil vi i boller, og vi fortsetter
gjerne å fråtse gjennom fastetiden. Hva
er skjedd siden Jesu tid, da faste var en
viktig del av det jødiske fromhetsliv?

- At fasten er ute av folks bevissthet er
nok en frukt av reformasjonen, men
skyldes nok også at det å faste ikke er et
påbud, men et redskap for å fremme ån-
delig liv, sier prost i Fana, Per Barsnes. 
- Å faste er nyttig hvis det styrker konsen-
trasjonen om Gud, men har ingen verdi
hvis den kun har et slankende eller selv-
plagende perspektiv, mener prosten,
som vedkommer at han selv ikke faster.

Unntakstilstand 
- Akkurat som vi har et personlig gang-
lag, har vi et åndelig ganglag som er vårt
personlige, derfor skal vi ikke tvinges inn
i et mønster for tro. Dette er en sårbar fri-
het, og det er et tankekors at ikke flere
bruker faste som et verktøy for å styrke

Siste fest før faste:

-Snart blir det
ingen boller

«Men når du faster,

skal du salve hodet og

vaske ansiktet,

så ikke menneskene ser 

at du faster, men bare din

Far som er i det skjulte.

Og din Far, som ser i det

skjulte, skal lønne deg».

MATT 6, 17-18

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

SNART FASTE: Magnar Børnes (37) inviterte 
menighetsbladet med på en siste bollefest.
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Så sent som i 1639 for-
eskrev kong Christian IV
feiring av askeonsdag.

Han befalte at det skulle
prekes over Jesu lidelses-
historie på hver onsdags-
messe i fastetiden.  Over tre
hundre år holder Birke-
land, Storetveit og Bønes
kirker askeonsdagsmesse
onsdag 25. februar. Onsda-
ger i fastetiden blir det kor-
te, stillfarende gudstjenes-
ter med tekster og salmer
for fastetiden. Fana kirke
inviterer til allment skrifte-
mål rundt alterringen før-
ste søndag i faste.●

Faste-fakta
■ FASTEN begynner askeonsdag og varer
frem til påskeaften og skal være en et-
terlignelseshandling etter Jesu 40-da-
gers faste i ørkenen. Jødene vandret
dessuten i ørkenen 40 år før de nådde
frem til det forjettede land, som fløt av
melk og honing. Moses fastet 40 dager
på fjellet Sinai, og profeten Elija fastet
40 dager på vei til fjellet Horeb.

■ FASTELAVNSSØNDAG. Fastelavn kom-
mer av tysk «Fasten-Abend» og betyr
«kvelden før fasten». Dette var en dag
man skulle spise feit kost. Barnløse kvin-
ner ble rist for å fremme fruktbarhet.

■ BLÅMANDAG. Altrene i de katolske
kirkene ble dekket med blått klede den-
ne dagen. Blåmandag i betydningen
«dagen derpå» ble etter hvert vanlig et-
tersom festen fastelavnssøndag kunne
gå hardt for seg. Blåmandag var også en
dag for feit mat.

■ FEITETIRSDAG. Dagen markerte over-
gangen til fasten, og det var lov til å
fråtse i flesk, smør, fløte og rømme. Da-
gen kalles også hvitetirsdag fordi hvit
mat også var vanlig. Melkemat og mel-
mat sto på menyen, for å markere at den
magre kosten snart skulle overta.

■ ASKEONSDAG. Fasten var i gang, og
det eneste man fikk spise var grøt blan-
det med aske. Asken fra palmegrenene
fra påsken året før ble brukt til å rense
de syndige, som ble tegnet med et aske-
kors i pannen. Folk gikk også kledd i
botsklær og gned aske inn i håret. 

Vil du vite mer? Les Vera Molland: 
Helg og Høytid, Luther forlag.

FASTE:  Magnar Børnes og
datteren Sunniva, snart fire.Onsdags-

messser
den åndelige konsentrasjo-
nen, sier prosten og tilføyer: 
- Fasten er ment som en et-
terlignelseshandling etter
Jesu faste i ørkenen, og å bli
Jesus lik er jo det vi bestreber
oss på. Den åndelige dimen-
sjonen fasten skal fremme, er
ikke likegyldig, selv om man
velger å ikke faste.

Prosten foreslår at fasteti-
den kan være en tid for å lese
mer i Bibelen, eller til å gå på
gudstjeneste. 

- Kommer det mange til
kirken kan man jo oppleve å
bli oppbygget bare ved sterk
salmesang! sier Barsnes.

For dem som velger fjær-
lett kost i tiden fremover,
minner prosten om at faste-
reglene oppheves på sønda-
gene, ettersom søndagen er
Kristi oppstandelsesdag og
derfor alltid en festdag.●
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV BJØRN MOE, KAPELLAN I SKJOLD MENIGHET

Presten måtte beklemt innrømme at
fasten var det nok ikke så stor tradi-
sjon for lenger. De andre ansatte slut-
tet seg til prestens svar: I Norge er det
ingen som faster lenger. 

Med lett hoderisting  fortalte den
kristne bror om sin faste, om sin for-
beredelse til påske, om sin stille
kamp fra soloppgang til solnedgang,
en kamp som handlet om å spise
mindre, om å spise rett. 

Den hellige krigen
En av de klassiske kristne forfattere
på 1600-tallet, John Bunyan,  skriver i
boken  «Den hellige krigen»  om hvor-
dan diabolistene (de onde) forsøker å
erobre byen «Menneskesjel»: Byen er

befestet med  sterke murer og sinnri-
ke forsvarsverk. Før de går til angrep,
holder diabolistene krigsråd.  De blir
enige i å bruke list, og før de går fra
hverandre tar de tre avgjørelser:

1. Skal vi straks si hva vi vil? Nei!
2. Skal vi angripe alle på en gang, 

eller skal vi sende en utvalgt 
tropp? De blir enige om å sende en
liten utvalgt tropp.

3. Skal vi vise oss i våre egne klær, 
eller skal vi bruke forkledning? 
De blir enige om det siste; 
forkledning  er best.

Fanden og Vår Herre
Som ung  hørte jeg en Chris deBurghs
slagere; om toget som går fra Sevilla og
opp Guadalquivir-dalen. På nattogets
bakerste vogn satt Vår Herre og Fanden
og spilte poker og innsatsen var menn-
eskesjeler: Fanden vant noen sjeler, og i
neste omgang vant Vår Herre noen til-
bake. En røverhistorie, men det sjokke-
rende i historien var for meg dette ene:
Fanden jukser hele tiden. Han jukser i
kampen om min og din sjel. 

Kanskje nordafrikaneren har et po-
eng: Vi trenger noen små øvelser i fas-
tetiden der vi kan trene oss til å stå
imot fristelser. Mange som har prøvd
å leve litt i fasten kan også fortelle noe
annet:  Gud er på din side i kampen
om våre sjeler! ●

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Faste – kampen 
om vår sjel
En dag like før påske kom en kristen nord-afrikaner innom en norsk
kirke - for å spørre hvordan medlemmer av den norske kirke fastet.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Bjørn Moe
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STABEN I BØNES MENIGHET 

Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
telefon  . . 55 30 81 00/ 55 30 81 01
telefaks  . . . . . . . . . . . .55 30 81 09
epost  . . .bones.menighet@bkf .no

Helge Kolstad, daglig leder: 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 00
Yngvild W. Kolbergsrud, 
kirkemusiker  . . . . . . . .55 30 81 01 

Bjarte Holme,sokneprest,
kontor Storetveit . . . . . 55 30 81 12
Kari Vatne, 
kapellan  . . . . . . . . . . .55 30 81 15 
Inge Høyland,
kapellan  . . . . . . . . . . . .55 30 81 16
Brita Holme,
kateketvikar  . . . . . . . . .55 30 81 18
Jonny Rogne, 
diakon- vikar  . . . . . . . .55 30 81 17

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . . .55124578
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55120240

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen. Møtes
hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bø-
nes kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær.
Kontakt kateketvikar Brita Holme
telefon . . . . . . . . . . . . .55 27 31 15

Bønes menighetsrings førskole
og barnehage
Våkleiva 68. 
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 05 50

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke
Kontakt: Inger Johanne H. Wang
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 26 20

Søndagsskole
Kontakt: Marit Z. Berentsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 23 32

Bønes Tria
Torsdager kl. 18.15-19.00 i 
Bønes kirke
Kontakt: Øivin Christiansen 
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 55 69 

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Kontakt: 
Yngvild Kolbergsrud  . . 55 30 81 01 

Kontaktperson for alle disse felles
aktiviteter: Diakonvikar
Telefon:  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Bønes Speidergruppe NSF
Kontakt: Erik Geber
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 41 90

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt: Gerd Daviknes
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 12 07 29

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
epost kjartansteffensen@yahoo.no
mobil  . . . . . . . . . . . . . . .90737973

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og 
en helg) for alle, uansett tvil og tro.
Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved skils-
misse /dødsfall.
Kontaktperson for alle disse felles
aktiviteter: Diakonvikar
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16

Givertjenesten: 
Bankgiro . . . . . . . . .3416.20.00464

Åpen kirke på Bønes
Hver torsdag mellom kl 12-14 er Bø-
nes kirke åpen. Om du vil søke still-
heten, tenne lys, eller samtale med
noen, så er du hjertelig velkommen.
Diakonvikar Jonny Rogne eller noen
fra diakoniutvalget på Bønes er til-
stede på disse onsdagene.

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

For tiende gang arrangerer
Bønes menighet Bønesdagen.
Inntektene som kommer inn,
settes i et eget fond, som
kanskje du kan få gleden av.

AV HELGE KOLSTAD

Bønesdagen, som i år arrangeres lør-
dag 27 mars, er et fast årlig arrange-
ment for hele Bønes. Her vil de aller
fleste lag og organisasjoner på Bønes
presentere sitt tilbud for de besøkende.
Det blir kafeteria, lykkehjul og fiske-
dam. Hver hele time er det innslag med
sang og musikk fra våre gode lokale
krefter. Vi håper vi også i år får til hes-
teskyss fra Langegården og besøk fra
Bergen brannvesen. 

Eget fond
Bønes menighetsråd har vedtatt at de-
ler av overskuddet fra de fremtidige
Bønesdagene skal gå tilbake til de lag
og organisasjoner som har deltatt opp

igjennom på Bønesdagene. Uten den
støtte lag og organisasjoner på Bønes
har gitt gjennom Bønesdagen i svært
mange år, hadde det ikke vært mulig å
fått bygd Bønes kirke. Siden de første
Bønes-dagene ble arrangert i 1995 har
de aller fleste lag og organisasjoner stilt
opp. I tillegg til å profilere sitt arbeid,
har de gitt alle inntekter de har hatt i

forbindelse med Bønesdagene til byg-
ging av kirken. Nå går driften av kirken
greit og av den grunn ønsker menig-
hetsrådet å gi noe tilbake til de lag og
organisasjoner som i svært mange år
har hjulpet menigheten.●

■ Alle lag og organisasjoner på Bønes
blir tilskrevet fra fondets styre. Kontakt
ellers Bønes menighet for informasjon.

■ Frist for å søke om midler fra fondet
er 1. mai.

Hestekjerre og lykkehjul

TIL LANGESKOGEN: Med hest og kjerre kan de
fremmøtte på Bønesdagen kanskje få seg en 
tur gjennom langeskogen. 

NyttNytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt
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14 februar 2004                

AV PR-GRUPPEN

Revyen var et samarbeidsprosjekt for
de som hadde valgt drama som kon-
firmantaktivitet og det nystartede
ten-singkoret. Revyen handlet om
vennskap og nestekjærlighet, og ung-
dommene hadde laget mange gode
sketsjer over temaet, både humoris-
tiske og mer alvorlige. Alt som ble vist
var selvprodusert og en ble imponert
over hva de hadde fått til. Noen av
sketsjene var så morsomme at en lo
så tårene trillet. Det var svært mange
gode skuespillerprestasjoner.

Koret bandt det hele sammen med
sanger valgt ut over temaet. Det var
tydelig å se at ungdommene hadde
det gøy og likte å synge. Det låt veldig
bra og prestasjonene var overbevi-
sende. Lovende solister fikk også vist
frem hva de var gode for.

Ten-sings dansegruppe fikk også
boltre seg på scenen med en meget
bra dans. Gøy var det også at det fer-
ske ten-sing bandet spilte.

Alt i alt var det en meget variert og
morsom og tankevekkende revy. Det
var flott og se så mange ungdommer
så engasjert og som tok oppgavene så
alvorlig. Ingen av de ca 150 som så fo-
restillingen gikk skuffet hjem. Alle kos-
te seg, fikk med seg noe å tenke på og
lo mye. Vi gleder oss til neste revy! ●

Kjærlighet
og vennskap
Det var stor stemning i Bønes kirke da Bønes ten-sing
og dramakonfirmantene fra Storetveit/Bønes hadde
revyen «I’ll be there for you» søndag 18. januar. 

SANG: Kristiane Nybakk og Kristine Strand. ALLE FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

NESTEKJÆRLIGHET: Kristiane Nybakk leser fra
Bibelen om nestekjærlighet.

BAND: Fv Tor Audun Sævig, Torfinn Wang og Jan
Sævig spilte på revyen.
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15               februar 2004

Tlf 55 11 85 00

Postboks 13 Kokstad - 5863 Bergen

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Shell spanderer
                   hver 6. bilvask

Bønes Bilistsenter
55 12 01 80

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Tor-fre 12-19 • Lør 9-15

Stor blueskonsert i vente
Fredag 30. april opptrer de tre svarte gospel/bluessangerne The
Holmes Brothers fra New York på en stor blueskonsert i Store-
tveit kirke, sammen med Knut Reiersrud og Iver Kleive. 

- Det blir årets konsertbegivenhet, lover Ruth Bakke, som
oppfordrer alle til å sette av dagen. 

Trenger du 
barnevakt?
Storetveit og Bønes menigheter kan tilby barnevakter. Vi har
et knippe konfirmanter som har gjennomgått barnevaktkurs
etter opplegg fra Fana familie- og kvinnelag. Barnepass vil
koste kr 30 pr. time, maks. 150 kroner for én kveld.

Ta kontakt i god tid med:
kateketvikar Brita Holme eller 
vikarprest Inge Høyland. 
Tlf. 55 30 81 10 eller epost: storetveit.menighet@bkf.no
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Gudstjenester

22. februar, søndag før faste
11.00 Familiegudstjeneste med dåp

Kari Vatne

29 februar, 1. søndag i faste
11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

Bjarte Holme

Onsdag 3. mars 
19.00 Fastegudstjeneste

7. mars 2. søndag i faste
11.00 Gudstjeneste med nattverd 

Inge Høyland

Søndag 14. mars 3 s. i faste
11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp

Kari Vatne

Onsdag 17. mars
19.00 Fastegudstjeneste

21. mars 4. søndag i faste
11.00 Familiegudstjeneste med dåp

Inge Høyland

Søn 28. mars Maria budskapsdag
11.00 Gudstjeneste med nattverd

Kari Vatne

4. april Palmesøndag
11.00 Gudstjeneste på Gullstølen

Fastegudstjenester

I fastetiden vil Storetveit prestegjeld holde
fastegudstjenster seks onsdager. Ettersom
Bønes Ten-sing bruker Bønes kirke om ons-
dagene til øvelsesdag, blir fire av gudstje-
nestene holdt i Storetveit og to i Bønes kirke.

Onsdag 25. februar
(Askeonsdag) 

19.00 Storetveit kirke
Onsdag 3. mars 

19.00 Bønes kirke

Onsdag 10. mars 
19.00 Storetveit kirke

Onsdag 17. mars 
19.00 Bønes kirke

Onsdag 24. mars 
19.00 Storetveit kirke

Onsdag 31. mars 
19.00 Storetveit kirke 

Kulturkalender

Lørdag 21. februar 
Pilegrimsseminar kl 12.00 – 17.30

Oppmøte Bryggens Museum, fotoutstilling
«Veien til Santiago», deretter vandring
langs vågen til Nykriken der arrangementet
forsetter. Regi Brynhild Utne og Rolf Syn-
nes. Pris kr 100,- 

Søndag 22. februar
Fastelavenskonsert 

Ingvill Morlandstø, saksofoner og rytmein-
strumenter. Sang og resitasjon v/Ragnhild
Eide Akslen. Ruth Bakke Haug, orgel, Car-
sten Dyngeland, piano. Folketoner og jazz.
Storetveit kirke kl 1900, Pris kr 80,- (50,-)

Onsdag 10. mars
De gamle gårdene i Fjøsanger - 
Kristianborg området.

Forfatteren Asbjørn Bøe leser utdrag og
forteller om arbeidet med boken «Langs
Nordåsvannet». Storetveit menighetshus,
kl 1930 (Det vil være mulig å få kjøpt en sig-
nert utgave av boken)

Søndag 14. mars
Årsmøte

Menighetens årsmøte finner sted etter
gudstjenesten. Menighetsrådet legger frem
årsmelding og informerer om menighetens
tilbud.

Fredag 19.mars 
Konsert

Folketoner, gospel og jazz med Carsten
Dyngelands Jazztrio og Agape Gospelkor.
Storetveit kirke kl 19.30

Lørdag 27. mars
Bønesdagen i Bønes kirke,
kl 11.00 – 15.00. Se side 13.

Fredag 30. april
Blueskonsert - 
Ole Blues Festivalen

Knut Reiersrud og Iver Kleive opptrer sam-
men med gospelgruppen «The Holmes
Brothers» fra New York. Storetveit kirke, kl
19, Pris kr. 180,- Forhåndsalg gjennom 
Posten/Billettservice eller menighets-
kontoret.

Nytt
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Ditt valg
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Døpte i Bønes kirke
Emma Johnstad 07.12.03
Lorentz Standal Hjelle 16.11.03
Håvard Torkeldsen 16.11.03
Ole Morten B. Jensen 07.12.03
Sebastian Rene R. Berland 07.12.03
Isabella Hovda 02.11.03 

( Sandvikkirken)
Vilde Lutro Nilsen 22.11.03 

(Fana Kirke)

Døpte i Storetveit kirke
Jorunn Gautestad 09.11.03
Linea Kristin Helgesen Valle 14.12.03
Sander M.Tvedt-Nilssen 22.11.03
Alexander Jørgensen 30.11.03

Cecilie Claussen og 
Dagfinn Eldøy 26.07.03
Ragnhild Blikberg og 
Rune Herheim 02.08.03
Sigrid Bergo Lund og 
Ronny Kvam 02.08.03
Linda-Renate R. Eikeland og
Kenneth Steffensen 16.08.03
Janikke Erilia Berge og 
Rune Toresen 02.08.03
Birthe Mørk Jakobsen og 
Steinar Sandtorv 03.08.03
Anja Margrethe Reksten og 
Pål Morten Njøten 03.09.03
Bente Elisabeth Torstensen og 
Geir Johnsen 03.08.03
Sigrid B. Kuijvenhoven Nilssen og
Morten Rognaldsen 03.09.03
Lene Nordås og 
Raymond Kalleklev 30.08.03
Annette Langeland og 
Erik Yri Engelsen 03.10.03
Bodil Huus og 
Tor Arild Bolstad 03.12.03 

 vigde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 
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