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: menighetsblad for Bønes - 1/05 - årgang 2

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Inspirator fra Åmot

FOTO: SVEIN KASIN

-Hvordan ta vare på seg selv
og andre i en travel hverdag? Dette var blant emnene Åmot-prest Per Arne Dahl
snakket om på høstens medarbeiderkonferanse. Side 4

Snart ny Bønesdag
Tro det eller ei - men dagene
BLIR lysere, og om ikke så
alt for lenge er det klart for
et sikkert vårtegn: Bønesdagen.
Side 14

Eiriks Afrika

Fasteaksjonen
Katastrofen i Asia har preget
nyhetene. Snart er det tid
for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, en innsamling som i
år går til kampen mot menneksehandel. Også denne
aksjonen vil komme flomoftene til hjelp.
Side 8-9

-Vi har kommet for å bli
Ten-singmiljøet på Bønes er sprell levende. Siden
starten i 2003 har medlemstallet stabilisert seg
på 30-tallet, og aktivitetsnivået er høyt.
Side 2

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: YNGVILD W. STUKSRUD

Fana-kapellan Eirik R. Mills (bildet) erfarte at Afrika er helt forskjellig fra både det han hadde trodd som barn - og det han mente
å vite som velutdannet voksen. Elleve norske prester besøkte i høst
Etiopia og Kenya for å bli kjent med Kirkens Nødhjelps arbeid.
Les Eiriks rapport og se de spennende bildene.
Side 6-7
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Gjesteskribenten

Godt nytt år - tross alt
Det er med en underlig
følelse jeg sitter her
og skal skrive noen
nyttårsbetraktninger.

Hver onsdag kveld
samles mellom 20
og 30 ungdommer
til ten-sing-øvelse i
Bønes kirke.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Tragedien i Asia har rammet så
mange så hardt, også i Norge, at
mye på mange måter er endret.
Kan vi drømme om og ønske et
godt nytt år når noe slikt skjer?
Katastrofen har slike dimensjoner at det for meg nesten er ufattelig. Bare de mange enkeltskjebnene blir det på en måte
mulig å forstå - og slik ta innover
seg det som har skjedd.
Denne gangen har katastrofen
også rammet Norge hardt, og
mange er direkte eller indirekte
berørt. Dette har også utløst en
enorm giverglede og det er lett å
anbefale dette på det varmeste.
Her kan vi alle være med å bidra,
og hver krone hjelper. Slik sett er
jeg litt stolt over å tilhøre en menighet som reagerte raskt og viste solidaritet.
Samtidig er det viktig at våre
liv går videre og at vårt fokus ikke
ensidig blir rettet mot tragedien
som er kommet så nær. Det har
vært viktig før at vi har løftet
blikket utover oss selv og bidratt
etter evne med hjelp til de som
trenger det mer enn oss. Dette er
fortsatt viktig, og vi kan kanskje
håpe at vi blir litt flinkere - i alle
fall en kort stund. Vi har «vunnet
i lotto», vi som er så heldige at vi
får bo i Norge.
La oss vise at vi er glade og takknemlige for det. Men la oss også
vise det i hverdagen, det er tross
alt flest av de dagene.

AV YNGVILD WATTUM STUKSRUD
FOTO: WWW.KIRKENSNODHJELP.NO

Biskop Rosemarie Køhn forteller en liten historie om en mann
som satt på en benk i en park og
spiste matpakken sin dag etter
dag.
En dag satt hun seg ned på
benken ved siden av ham og hørte ham si: «To med gul ost og to
med brun. Det er ikke å leve, men
å eksistere».
Ofte føler jeg at jeg er så opptatt med mine mange gjøremål at
jeg bare eksisterer. I år vil jeg
prøve å bli flinkere å ta vare på
øyeblikkene og kanskje leve litt
mer.
Katastrofen i Asia slipper meg
dog ikke helt. Trygve Hegnar har i
Finansavisen foreslått at Norge
tar 10 milliarder fra oljefondet og
oppretter et «Asiafond» til gjenoppbyggingen.
Dét monner, og dét har vi virkelig råd til. Dette tror jeg kun kan
skje etter massivt press på våre
politikere.
Jeg vil derfor oppfordre alle til
å være med å påvirke. Skriv leserinnlegg, ring, send SMS eller epost til politikere du kjenner eller
som sitter i posisjoner til bestemme. Jo større folkelig engasjement, jo større mulighet til å
vinne fram. Også her kan vi være
med å gjøre en forskjell. ●
Så har jeg frimodighet
til å ønske alle et
godt nytt år.

Bønesbladet nr 1/05
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes
til alle hjem i menigheten. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og
gjerne også tips til reportasjer.
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Mitt vapå
Ten-sing
B

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/tas inn med høy oppløsning.

januar 2004
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Ten-sing-gruppa ble startet høsten 2003 og er derfor av de yngste i Bergensområdet.
Rekruttering
skjedde på ungdomsskolene i Fyllingsdalen, og
oppslutningen var stor allerede første øvelse. 40
ungdommer møtte opp og
uka etterpå var antallet
oppe i 50.
Ganske tidlig stabiliserte
medlemstallet seg på
rundt 30 og inntil vi får en
større kirke er nok dette et
antall som passer lokalene
vi samles i. Det er behov
for et ungdomstilbud i kirken på Bønes.

Ikke bare et kor

Aktuelt
kan være sammen om. Etter en pause med drikke,
felles lek og andakt samles
de ulike gruppene resten
av kvelden. I dag har vi
band, drama, dans og solistgruppe. Målet er at
hver opptreden skal inneholde bidrag fra alle de ulike aktivitetsgruppene.
Dette gjør at forestillingene vi har ikke bare blir
rene konserter, men revyer, slik menigheten fikk se i
januar og juni i fjor.

Respons

Kommentar

Vinterfestival på Voss
De fleste som er med synes selvfølgelig det beste
er å dra på tur og de 21
ungdommene fra Bønes
Ten-sing som var med på
vinterfestivalen på Voss i
februar i fjor mente helt
klart dette var et av årets
høgdepunkt.

Ten-sing er
ikke bare et
Fakta om Ten-singbeve
kor, men et
gelsen
fritidstilbud
■ Det finnes 145 tensom rommer
sing grupper
spredt rundt i hele Norge
aktiviteter
■ Alle ten-singkor er
som
kan
tilknyttet
passe for de
KFUK/KFUM
fleste. Like■ Nærmere 5000 ungd
ommer
vel samles vi
går ukentlig på ten-sin
gøvelse
alle for en
■ Den første ten-singg
ru
ppa ble
felles korøstartet her i Bergen
velse første
■ Ten-sing er en intern
halvdel av
asjonal
bevegelse med grupper
øvelsen.
i Europa,
Sør-Afrika, USA, Brasil,
Det er fint å
Japan og
ha en aktiRussland.
vitet
alle
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Bønes - kommet for å bli!
Tre om Ten-Sing:
Hvorfor begynte du i
ten- sing og hva var
fjorårets høydepunkt?
Kristoffer
Torpe, 14 år,
Ortun skole
Vi hadde besøk av oppstartsteamet
på skolen. To
venninner
var på den
første øvelsen, og de anbefalte meg å begynne.
Det morsomste er helt klart å synge
solo! Men fjorårets høydepunkt var
vinterfestivalen på Voss. Der var det
mange ungdommer og programmet var
morsomt.

SANGERE. Tolv glade ten-singere på øvelse i Bønes kirke.

Festivalen arrangeres hvert år og
samler rundt 600 ungdommer fra tensing-kor fra hele Bjørgvin bispedømme. Festivalen foregår i idrettshallen
på Voss og her kan ungdommene delta
på forskjellige seminarer; alt fra dans,
drama og klatring, til alpint og snøbrett. De får oppleve konserter, bibeltimer og Ung Messe. Vinterfestivalen gir
et åndelig fellesskap og muligheten til
å gjøre noe kreativt sammen. De fleste
av fjorårets deltakere har allerede begynt nedtellingen til årets festival.

TT
For fem av ten-singerne på Bønes var
det nok et stort høydepunkt i 2004. De
brukte sommerferien sin på ten-sing
og dro på TT (tenåringstreff) i Haugesund.
Dette er et stort arrangement i regi av

FOTO: YNGVILD WATTUM STUKSRUD

KFUK/KFUM, og TT går av stabelen
hvert fjerde år. I år var ca 2500 ungdommer fra Norge og resten av verden
samlet til fem fantastiske dager i Haugesund.
De fikk alle opplevelser de vil huske
resten av livet.

Ungt ansvar, voksent nærvær
Ten sing skal være for og av ungdom.
Ungt ansvar, voksent nærvær er Tensing-bevegelsens ideologi. På sikt ønsker vi her på Bønes at koret skal bli
enda mer selvdrevet, og at alle beslutninger skal bli tatt av ungdommene
selv. Dette er målet, men det vil alltid
være viktig at voksne støtter opp og
står for kontinuitet. Det som er sikkert
er at det er god oppslutning om et tensing-kor her på Bønes og at dette tilbudet er kommet for å bli! ●

Hvem-hva-hvor om Bønes Ten-Sing:
Vil du være med? Kontakt Yngvild eller møt opp på en øvelse
Øvingssted: Bønes kirke
 Onsdag 19.30-21.30
 Yngvild Wattum Stuksrud, telefon 480 09 374

Marianne
Skjeseth,
14 år, Lynghaug skole
Jeg begynte i
Ten-Sing fordi det hørtes
morsomt ut,
og mange av
vennene
mine går der. Dette er et sted en også
møter mange andre fra andre skoler, og
det er fint. Det beste med Ten-Sing er
når vi har revyer. Den største opplevelsen i 2004 var da vi hadde revyen før
sommeren. Den ble knallbra!
Hildegunn
Meidell, 14
år, Hop ungdomsskole
Jeg er veldig
glad i å synge
og det var nok
grunnen til at
jeg begynte.
Jeg liker korøvingen best, men drama er også veldig kult. Vanskelig å trekke frem noe
som var bedre enn det andre i fjor. Må
nok egentlig svare alt! Det er både koselig og gøy på øvelsene, alle opptredende hittil har vært bra og jeg har det
alltid like gøy på øvelsene! ●
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Foredragsholder
18.
bei
på medar dersamlingen
Dahl, prest i Åmot
november var Per Arne
lenge jobbet aktivt
kirke i Akershus. Han har
profilert i ulike medier,
innen sjelesorg, er stadig
som
sholder på NRK Radio og
blant annet som andakt
ke
rek
en
ut
t
en. Han har git
fast spaltist i Aftenpost
s
gen
rin
gje
Bondevik-re
bøker, og var medlem av
ger et utdrag av
føl
r
He
n.
verdikommisjo
e foredraget
foredraget, ønsker du hel
Bønes
hans, kan du kontakte
kirke.

Vel 45 medarbeidere i Bønes
kirke som var til stede denne
kvelden. Per Arne Dahl
snakket om å dele gode
erfaringer og ideer fra Åmot,
som har mye felles med Bønes.
AV HELGE KOLSTAD

Åmot kirke der Dahl er prest opplevde
for ca sju år siden at kirken brant ned.
Før dette skjedde kom det få til gudstjeneste og enda færre til nattverd. Etter at kirken brant skjedde det noe
både med stedet og med menigheten.
En mobilisering:
- Hele bygden trengtes. Bankmann,
en tømrer, en elektriker, en markedsfører og flere. Menigheten spurte ikke
mennesker ut fra trosbekjennelsem
men utfra hva de er god på. I løpet av
tre uker var det etablert ti forskjellige
grupper. 120 mennesker ble spurt og
119 sa ja. To år etter brannen stod den
nye kirken der, forteller Dahl.

Vigslingsgudstjeneste
Dahl ble tilsatt som kapellan i Åmot
menighet omtrent på denne tiden, i
50 prosent stilling prestelønnet og 50
prosent lønnet av en givertjeneste.
- Givertjeneste har jeg veldig sansen
for, sier Dahl. Han sendte ut egen invitasjon til 30 personer han særlig ønsket skulle komme til vigslingen. Dette var ikke spesielle «kirkemennesker», likevel kom 26 av de inviterte.
- Da svigermor reiste seg og skulle
holde hilsen, da ble jeg nervøs. Hun
har ikke gått til nattverd før. Hun vet
ikke en gang om hun våget å kalle seg
kristen. Men det er det kun «han der
oppe» som vet noe om. Takk for at dere
i Åmot har gitt meg en opplevelse at
jeg kan nærme meg det hellige, det er
det jeg opplever som kjærlighet.

4

januar 2004

Hvordan ta vare på
oss selv og andre i
en travel hverdag?
Kafé i kirken
- I den nye kirken innredet vi kafé.
Dette er det mest populære stedet i
bygda. 50 pensjonister har holdt kaféen åpen i sju år og selger kaffe og vafler. Overskuddet lønner daglig leder
pluss litt til. En av pensjonistene sa til
meg: -Du vet Per Arne, du behøver
ikke være særlig religiøs for å koke kaffe og steke vafler. Dere har ikke klart å
frelst meg ennå - men dere har i alle
fall frelst meg fra et kjedelig liv.

Tjeneste og tro
-Dette er en erfaring som kanskje også
Bønes menighet har gjort: Ønsker om
å være Jesu Kristi menighet på jord,
kirkevekst, er at vi i enda større grad
enn vi gjør nå kaller mennesker til tjeneste, ikke først og fremst til tro. Bevisst satser vi på å ikke spørre folk utfra
trosbekjennelse. Noen tjenester i kirken må vi spørre utfra trosbekjennelse, men det er utrolig mange andre
oppgaver som skal løses.

Gode stabsmøter
På stabsmøtene i Åmot menighet deltar flere fra menighetsrådet. På det
første stabsmøte etter at Dahl var vigslet fikk han følgende hilsen fra rådslederen. «Dette er ikke en vernet arbeidsplass for prester som ikke tåler å
bli snakket til. Det er en utrolig god arbeidsplass med mye frisk og god luft.
Vi har en regel i denne staben, hver
onsdag har vi en samtale om hvordan

vi ærlig har opplevd uka på alt som har
skjedd i menigheten.»
- Både for dere frivillige og staben i
Bønes menighet ønsker jeg at dere lever ut ærlighet i første person entall,
da vil dere høste i kjærlighet første
person entall, konkluderte Dahl.

Å ta livet for gitt
-I boken «Ærefrykt for livet» skriver Albert Schweitzer hvor lett det er å ta livet for gitt og alt som en selvfølge. Boken slutter med: «Hvis du skal ha et
håp om innhøsting , så må du først arbeide grundig med jordsmonnet».
Om min nabo bonden sa at «i år dropper jeg forarbeidet på åkeren; det er
mye hyggeligere å feriere, slappe av og
nyte livet», da ville jeg tro at han er blitt
klin gæern. Det skjer selvsagt ikke.
Hvis jeg skal høste må jeg så.
- Skal du høste kjærlighet må du jobbe med ærlighet. Det er ikke en selvfølge at jeg har bein som bærer meg,
det er heller ikke en selvfølge at jeg har
et hjerte som banker. Det handler om
ærefrykt for livet. Jesus kom for å si at
vi skal ha liv og liv i overflod. Det er
sammenheng med ærefrykt for livet
og et liv i overflod. Overflod er ikke
minst det vi kan bety for andre, våre
medmennesker, understreker Dahl,
og viser til Albert Schweitzers gravsted, det dette er det hugget inn:
«Søk å se om det ikke et eller annet
sted i verden der du kan investere i et
medmenneske».●
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Ungdomsting 2005:
Er det noe for meg?

Meld deg
på i dag!
AV JAN H.
MICHELSEN OG
REDAKSJONEN

Følg med: Allerede 29. januar
blir det andre ungdomstinget
i Bjørgvin arrangert. Stedet
er igjen Slettebakken kirke.

I fjor var et femtitalls ungdommer fra
menighetene i Bjørgvin bispedømme samlet til én dag med diskusjoner, inspirasjon - og naturligvis sosialt og åndelig fellesskap.
Under møtet ble også ungdomsrådet valgt, et råd som blant annet har
jobbet med å planlegge årets arrangement.

Nytt

Leder

Bli med på debatten
Årets ungdomsting vil ha «Ungdomslederen – det er meg det!??» som
«overskrift».

Ta kontakt

Uansett hvilket av disse spørsmålene du svarer «ja» på, kan du blir en av representantene fra din menighet; forutsatt at
du er mellom 16 og 30 år. Ta snarest
kontakt med ditt menighetskontor

Mitt valg
Aktuelt

Og husk: Det ikke er mer enn én
uke til det braker løs på Slettebakken! ●

Leirer 2005
Det Norske Misjonsselskap Region Bjørgvin

Gjesteskribenten
■ Har du meninger om dette temaet?
■ Ønsker du å si din mening om hva
ungdomsrådet skal arbeide med i
tiden som kommer?
■ Kanskje ønsker du selv å bli
medlem av ungdomsrådet?
■ Eller vil du først og fremst bli kjent
med unge fra andre menigheter?

for påmeldingsskjema (se side to for
kontaktinformasjon) eller send en
e-post til kristin@traetteberg.no

Februar
18.-22. EnerSkileir 13-18 år
Kvamseter
21.-24. Vinterleir 2-5 kl. Alværa
25.-27. Vinterleir 6-8 kl. Alværa
25.-27. Nettverk for unge voksne
Kvamseter
Mars
18.-20. Palmehelg 4-7 klasse
Kvamseter
April
29.-1. Fotball leir 4-7 kl. Alværa

Juni
17.-19. Besteforeldre/Barnebarn
Kvamseter
23-26 Sommerleir 4-7 klasse
Kvamseter
20-23 Sommerleir 2-5 klasse
Alværa
24-27 Sommerleir 6-8 klasse
Alværa
Påmelding/spørsmål,ta kontakt
på tlf 55 31 00 61/ buabgn@nms.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!

Respons

Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering. Nytt kurs starter februar 2005. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag,
og får støtte og veiledning så lenge de er i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til et godt fellesskap og en viktig og meningsfull tjeneste!

Kommentar

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 (dag) eller 480 35 841 (kveld og helg).
Mer informasjon finner du på www.kirkens-sos.no

dragefjellet.no

felles

januar 2004
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Allerede som ganske liten
hadde jeg mine oppfatninger av
Afrika. Bortsett fra Kina var
Afrika det «landet» på kloden
som lå lengst unna Norge. Der
bodde det løver og giraffer,
elefanter og flodhester.
AV ERIK R. MILLS

I Afrika var det varmt hele tiden.
Nesten ingenting kunne spire eller
gro, så varmt var det. Derfor hadde
ikke folk mat. De gikk sultne støtt.
Bilder jeg hadde sett på TV, og på
misjonskvelder på bedehuset, viste
forunderlig nok at barna hadde store, sprekkferdige mager. I mine
øyne så de i grunn ikke spesielt sultne ut. Likevel ble vi i barnehagen
minnet om disse «fattige barna i
Afrika» hver gang vi nektet å spise
opp nistematen. Av «ydmyke og
oppriktige hjerter» var det mange
av oss som foreslo at vi kunne sende
denne maten til barna i Afrika, men
så vidt jeg vet ble det aldri gjort.

Elleve prester
Hvorfor trenger jeg fortelle hvilke
oppfatninger jeg hadde av Afrika
som barn? Med årene har jeg tross
alt tilegnet meg mer kunnskap, og

Prester på Afri
mitt bilde av dette kontinentet i sør
er mer nyansert. Samtidig tror jeg
nok at noen av de barnslige oppfatningene fortsatt henger ved meg. I
hvert fall opplevde jeg det sånn da
jeg besøkte Afrika for første gang i
september. Tross det jeg hadde lært
på skolen, tross mine voksne, nyanserte oppfatninger av Afrika, så var
Afrika så mye, mye mer enn det jeg
hadde trodd.
Vi var elleve prester på tur til Kenya og Etiopia i høst. Tanken var at
det skulle være én prest fra hvert bispedømme. Turen ble arrangert i
samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp og Presteforeningen. Formålet var å bli kjent med Kirkens Nød-

6
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hjelps arbeid med henblikk på Fasteaksjonen 2005. Forhåpentligvis ville turdeltagerne bli tent av et bistands- og
misjonsengasjement, som igjen vil
kunne smitte over på konfirmanter og
menighet.

Tent til å hjelpe
Jeg ble tent til å hjelpe mennesker i en
vanskeligere livsvirkelighet enn vår
egen. Lokalbefolkningen smittet meg
med sin optimisme og tro på at det nytter å hjelpe.
De viste meg at Afrika er mye mer
enn det bildet som er tegnet og farget
av både mine barnslige og mer voksne
oppfatninger. Det var noe med deres
livsglede, nasjonale og kulturelle

STOLTE, VAKRE, VENNLIGE: Jentene byr på
fruktdrikk i solvarmen.

felles
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PRIMITIV PLØYING: Primitivt kanskje, men i motsetning til traktor kan man i
alle fall spise okser - dessuten trenger de ikke bensin.

I
IA

ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

UNDER: PÅ MARKEDET:
Ikke vanskelig å få kontakt
med folk. Både små og store
var nysgjerrige og imøtekommende.

SØ

ika-tur
stolthet, deres sang og deres dans, hjertevarme, og
deres vilje til å hjelpe – alt
dette på tross av helt andre
økonomiske forutsetninger enn oss – som motiverte
meg for et bistands- og misjonsengasjement.

Vannprosjekter
Også før turen kjente jeg til
noe av det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver rundt om i
verden. Jeg visste at de jobber med å bore vannbrønner
slik at flere mennesker skal
ha tilgang til rent vann. Jeg
visste at opplysningsarbeid i

forhold til HIV/AIDS, og omsorg for de som er berørt av
dette, også er en viktig del av
deres arbeid. Jeg visste at de
jobber mot en gammel afrikansk omskjæringstradisjon
som påfører mange unge
jenter store psykiske og fysiske lidelser. Jeg visste at parallelt med alt dette ønsker
Kirkens Nødhjelp å gjøre Jesus kjent for mennesker over
hele verden.
Likevel har jeg et ganske
annet kjennskap til Kirkens
Nødhjelps arbeid i dag. Det
å personlig få møte mennesker som har fått nytt livs-

RENT VANN: Vannpumper fra Kirkens
Nødhjelp gir folk en ny tilværelse

OMSORG: Han er ikke tung, han er jo
min bror.

håp som et direkte resultat
av dette arbeidet, gjør sterkt
inntrykk. Jeg håper at inntrykkene, og den gnisten
som ble tent i mitt møte
med Afrika og Kirkens Nødhjelps bistands- og misjonsarbeid, i noen grad kan
smitte over på konfirmante-

ne og hele menigheten. Når
fastetiden kommer, håper
jeg at vi alle kan være med å
støtte opp om det viktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp driver. ●

Se også side 8 og 9!
januar 2004
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En bønn
for alle
som lider
For alle som pines
av det vonde
som flodbølgen
har skapt,
tenner vi et lys
og ber om at de
må få kraft til å
bære det.
For alle som har
mistet noen som
stod dem nær,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
oppleve omsorg i
smerten.
For alle som har
mistet hjem og
næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
hjelp til å bygge en
ny tilværelse.
For alle barn som
lever i angst for
dagene som
kommer, tenner vi
et lys og ber om at
håp for framtiden
må kunne tennes
i dem.
For alle dem som
hjelper og som
arbeider med
identifisering
tenner vi et lys
og ber om at
inntrykkene ikke
må ødelegge dem.
For alle som står
hjelpeløse og ikke
vet hva de skal
gjøre, tenner
vi et lys og ber
om at de ser nytten
av pengegaver
og forbønn.
For alle som er
reddet og som får
hjelp til kropp og
sjel, tenner vi et
lys og takker deg,
Gud, du hjelpeløses
hjelper.
Amen

8
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Gjesteskribenten

«Barn og unge må selv få uttrykke seg om sorgen»

PREST PAUL ERIK WIRGENES.

Hvordan møte
Mitt valg
katastrofen?
-Vær bevisst på at barn og unge er
rammet og legg til rette slik at barn
og unge kan få uttrykke seg og være
aktive i bearbeiding av sorgen, sier
barne- og ungdomsprest Paul Erik
Wirgenes i Kirkerådet.
AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE
OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Tusener av norske barn er rammet av flommen i Asia. De savner familiemedlemmer, barnehage- og skolevenner.
-Barn trenger vår omsorg. De

Aktuelt
Paul Erik Wirgenes.
FOTO: KIRKENS

Respons
INFORMASJONSTJENESTE

skjønner ofte mye mer enn det
vi voksne tror. Voksne kan forledes til å tro at barna tar det greit
og overser barnets dype sorgog urofølelser, sier Paul Erik
Wirgenes.
Som prosjektleder for trosopplæringssekretariatet i Kirkerådet

har han mottatt meldinger fra
prester og andre kirkelig tilsatte
som er involvert i etterarbeidet.
Kirkerådet har sendt veiledning til menighetene om hva det
er viktig for å ta hensyn til når det
gjelder barns forhold til katastrofen.

Kommentar

Fasteaksjonen 2005: Kamp mot me
Replikk

Kirkens nødhjelp vil i år
fokusere på menneskehandel, det moderne
slaveri.

Orientering

AV JAN HANCHEN MICHELSEN OG REDAKSJONENE

De mest sårbare er kvinner og
barn i fattige deler av verden.
Barn blir solgt som slaver for å
tigge, unge blir prostituerte eller
arbeidsslaver.
Fattige folk lures til å donere
organer, for småpenger - og
uten å få vite nok om konsekvensene av donasjonen. Slik
menneskehandel er en grotesk
følge av fattigdom, og noe vi må
moblisere mot.

Utsatt etter flommen
Også i lys av romjulens flomkatastrofe er dette er viktig. Mer
enn 150.000 er døde, de fleste
fattige mennesker. Familer og
lokalsamfunn er i full oppløsning og næringsgrunnlaget er
revet vekk.
Det kan ta mange år å bygge
opp igjen disse samfunnene,

Til ettertanke
som i utgangspunktet levde på
et eksistensminimum.
Vi vet mye om hva fattigdom
har ført med seg, og nå har nye
millioner blitt enda fattigere.Hva
om vi bruker årets fastetid til å gi
et bidrag for å hjelpe de som
rammes hardest av fattigdom og
nød, nemlig kvinner og barn?
På Kirkens Nødhjelps hjemmeside kan du bestille materiell og lese mer om årets fasteaksjon: www.nca.no ●

Lokale aksjoner
Fana. Konfirmantene og andre
frivillige er med. I fjor samlet vi
inn nesten 74.000 kroner, og
tror vi kan være enda bedre i år.
Aksjonen innledes på fastelavensøndag med utdeling av bøsser. Disse samles inn igjen under
gudstjenesten søndag etter påske. Fana vil ha innsamlingsbaser på menighetshuset i Fana og
på Ytrebygda skole, og oppfordrer alle som kan gå med bøsser

Inn

Kro
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Nytt
La barn bruke kirkene
-Menighetene bør ta
kontakt med skolene,
sier Wirgenes, som mener det er fint om kirker også i tiden femover som kommer kan
være åpne og tilrettelagt slik at barn og
unge kan bruke kirken
slik de selv kjenner behov for. Bruk for eksempel lystenning og
ha gjerne tegneark og
farger framme i kirkerommet.

Midt i feiringen
Ulykken rammet midt
i barns egen jule- og
nyttårsfeiring. Kontrastene er store mellom forventningen om glede og den fortvilte katastrofefølelsen.
- Informasjonskaoset gir mange barn næring
for fantasi og urolige spekulasjoner, understreker Paul Erik Wirgenes, og oppfordrer voksne til
å vise barn og unge mye omsorg i denne vanskelige tiden. ●

menneskehandel
eller kjøre bøssebærerne
til å ringe tlf. 55593251.
I Søreide menighet er
det konfirmantene som
gjennomfører aksjonen.
Foreldrene er sjåfører. På
forhånd har konfirmantene hatt besøk av Kirkens
Nødhjelp som har undervist og informerert om
innsamlingformålet.
Birkeland menighet har
ingen dør-til-dør aksjon
ettersom konfirmantene
har sin egen SKRIK-aksjon i desember. De siste
årene har nabomenighetene har gått med bøsser
i deler av menigheten og
menigheten vil sette pris
på om noen fra Birkeland
vil være med og gå onsdag 15.mars. I kirken blir
det delt ut fastebøsser
for «hjemmebruk» under
gudstjenestene i fasten,
og palmesøndag samles
bøssene inn. Bøssene
kan også leveres menighetskontoret.

I Storetveit og Bønes
menigheter gjennomfører
konfirmantene fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Menighetene ber alle om å ta godt
i mot de unge fra når de
ringer på døren.

Det har skjedd mye i
verden siden jeg var
med Presteforeningen
og Kirkens Nødhjelp til
Afrika. (se side 6-7)

Leder

Eirik R. Mills

mede
områdene
har tross egne tap
hjulpet turistene
så langt de overhode har kunnet.
Hjemme i Norge har folk vist en
enorm giverglede. Millioner av kroner har vært samlet inn på bare få
dager.

Gjesteskribenten

Afrika og Asia:

Mitt valg
Et etterord
AV ERIK R. MILLS

Aktuelt

De siste ukene har flomkatastrofen i
Sørøst-Asia preget nyhetsbildet. Det
rører oss langt inn i hjerteroten når
vi hører historier om hvordan familiemedlemmer brutalt har blitt revet
fra hverandre, og hvordan det er nærmest vilkårlig hvem som overlevde
uværets enorme krefter, og hvem
som ikke gjorde det.

Respons

Kommentar

Det rører oss ekstra sterkt fordi flere av våre egne landsmenn omkom.
Dessuten er det mange av oss som
tidligere har arbeidet og feriert i de
katastroferammede områdene. Det er
uvirkelig å se avisbildene hvor vi
bare så vidt kan dra kjensel på Thailands vakre strender. Nå er de totalt
endevendte.
Midt i tragedien har det vært flott å
se hvordan alle slags mennesker, i
hele verden, ønsker å hjelpe og bidra. Lokalbefolkningen i de kriseram-

De siste ukene har mange frivillige
organisasjoner, deriblant Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken, vist hvilken viktig jobb de gjør.
Både lokalbefolkning og turister har
funnet god hjelp og støtte hos disse.
Det er likevel viktig å minne hverandre om at det også er andre steder
i verden der mennesker lever i nød.
Hver dag, året rundt, er det barn og
voksne i Asia, Sør-Amerika og Afrika,
som er truet av matmangel, sykdom
og vold. Vi må derfor fortsette den
gode kulturen vi nå inne i med å være
rause og dele av vår overflod.

Replikk

Også i tiden fremover vil det
være mennesker, både i SørøstAsia og andre steder, som trenger
våre bidrag i kampen for en bedre
verden. ●

Orientering

Til ettertanke

Slettebakken: 5.-6.februar deltar konfirmantene på en felles konfirmanthelg der tema er fasteaksjonen. Offeret fra en felles gudstjenetser går til
Fasteaksjonen. 15. mars
går konfirmantene og frivillige med bøsser, og
mange foreldre stiller opp
som sjåfører.

Innspill
Kronikk
Omtale

Skjold: 15. mars kl 17-20
går over 100 konfirmanter
med bøsser til husstandene. Ta vel imot dem og gi
mye. Det trengs! Foreldrene gjør også en flott innsats; kjører konfirmantene, baker boller m.m. Et
mål er å slå den gamle aksjonsrekorden på kr.
66000,- ●
januar 2004
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Stormfullt Dra
Trass i at vinden reiv
i kyrka og fekk det
til å knake i stokkar
og stavar, og sjølv om
regnet piska intenst
mot tak og veggar,

med stillfaren kvedar

AV DAG KVARSTEIN

Gjennom to framsyningar
var Fantoft Stavkirke fullsett
av menneske. Til saman 150
personar fekk oppleve dette
mystiske visjonsdiktet, med
element frå folketru, Bibelen
og middelalderske trustankar. Diktet har vorte båre
fram av fattige husmenn frå
generasjon til generasjon
helt sida mellomalderen.
Men kvadet har tiltrekningskraft også på oss velfødde,
moderne, urbane menneske
med nye Bergans-anorakkar,
fjellsko og medbrakt kaffe på
termos. Folk sat tett saman i
stavkyrkja, som for å verna
seg mot naturkreftene utanfor og mot kuldegyset frå
dødsriket som diktet så levande skildrar.

Var tolking
Det gåtefulle episke diktverket vart vakkert tolka av Berit
Opheim frå Voss, ein av Noregs framste kvedarar. Sjølv
om diktet har vakse fram av
folkeleg tradisjon gjennom
fleire hundreår i indre Telemark, klarte den moderne
kvedaren frå Voss på vart vis å
få fram atomsfæra frå gamle
tider. Mellomalderdåmen
ville nok vore meir til å ta og
føle på om diktet hadde vore
sunge i ei ekte stavkyrkje,
men den gode kopien på
Fantoft fekk i alle høve tankane til å vandre attende gjennom hundreåra.
Berit Opheim skreid inn i

10
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KVEDAR. Berit Opheim i Fantoft stavkirke.

kyrkja som ei openberring,
kledd i ei vakker kvit kåpe,
som om ho sjølv skulle ha tilhøyrt den kvite flokken til
den hellige Mikael som vert

skildra i Draumkvedet, på
same måten som i Johannes’
openberring i Bibelen. Kvedaren sine subtile fraseringer og den store dynamikken i

FOTO: ELI HEGGDAL

stemmen hennar, fekk fram
både det dramatiske som
skjedde med Olav Åsteson og
dei andre sjelene på Domens
dag, og sårheita og sorga over
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raumkved
makta dei stilfarne tonane og gåtefulle orda
å fylla Fantoft Stavkyrkje på trettande dag
jul. Vinterstormen og regnskylla var som
atterklangen frå dei dramatiske hendingane
i dødsriket som Olav Åsteson skildrar i
middelalderdiktet Draumkvedet.

Nynorsk ikkje bokmål!
Grunna misforståingar vart
Brynhild Utne sin artikkel
om kvedaren Berit Opheim i
desembernummeret trykt på
bokmål og ikkje på nynorsk,
slik planen opphaveleg var.
Redaksjonen seier seg lei for
dette, og understrekar at
skribentar fritt kan nytte
begge målformer i dei felles
menighetsblada for Fana
prosti. ●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
marianne@fanaposten.no
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

EGENTLIG?

Visjonsdiktet Draumkvedet
Draumkvedet stammar truleg frå 1500-talet. Det er eit av berre tre
tilsvarande visjondikt i Europa, og er difor en stor skatt i den tidlege norske litteraturen, men først på midten av 1800-talet vart
Draumkvedet skreve ned og samla som eit episk diktverk med klårt
inndelte bolkar, av blant andre Jørgen Moe og M. B. Landstad.
Diktet fortel om Olav Åsteson som sovna på julaftan og ikke vakna før 13. dag jul. Han får eit glimt inn i både himmelen og helvete, han får smake skjersilden og han ser korleis dei avlidne vert
dømd foran den heilage Mikael. Men dei som i jordelivet har gjort
godt mot dei fattige, vert sæle. ●

Krisetelefon
E-posttjeneste
815 33 300 www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Berit Opheim.
FOTO: ELI HEGGDAL

ondskapen i verda, som diktet også skildrar. Kampen
mellom det vonde og det
gode kom såleis godt fram i
sjølve syngemåten, godt
hjulpen av vinterstormen
utanfor, i konstrast til den
intime stemninga i den vesle kyrkja.

Husmenn
og folk som
gjekk på legd og ikke hadde
fast bustad og eigendom,
klarte seg på eit vis gjennom
å kvede for nattely og ein
matbit. Og blant dei kvadene
som folk var ivrigast etter å få
høyre, var Draumkvedet.

Dei fattige sitt dikt

Eksotisk

Når vi veit at det var dei fattigaste og lågaste i det føydale
bondesamfunnet som bar
vidare Draumkvedet, legg
det ein ekstra dimensjon til
alvoret i eposet. I Draumkvedet sine «Sæleprisningar» mot slutten av verket,
stig det fram ein bodskap
som liknar den Kristus sjølv
målbar i Bergpreika.
- Sæl er den som i føesheimen (på jorda) fatike gjeve
konn. Han skal inkje ræddast på Gjallarbrui (brua til
livet etter dauden) fyr kvasse
stutehonn.

- Eg trur vi i dag opplever
Draumkvedet som litt eksotisk, ei røyst frå urgamal tid.
Samstundes som orda og
språkbileta er framande, er
det ein bit fra vår eigen kulturarv som vi kjenner slektskap til, seier Brynhild Utne,
initiativtakar og sjølv telemarking.
Dette var niande gongen
på rad at Draumkvedet var
framførd i stavkyrkja. Ny
kvedar til jubiléet neste år
er allereie tinga. Men Utne
vil førebels ikke ut med
kven det er.●

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

januar 2004
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STORM
Spennende ny klubbmodell
Stiftelsen
til utebredelse
av Storetveitmodellen

Har du gått i Klubben? Eller kjenner du til klubbarbeidet i Storetveit og Slettebakken? Vil du være
med å spre Klubbens måte å drive ungdomsarbeid?
som består av tidligere og nåværende
ledere. Utvalget har samlet materiell,
laget utkast til bok og nå er det meningen å etablere en stiftelse som
skal arbeide med etablering av tilsvarende arbeid andre steder.

Noen stikkord for arbeid
etter Storetveitmodellen:
■ Unge leder unge
■ Små grupper, som ledes av en
jente og en gutt i fellesskap
■ Ettårig lederkurs
■ Forpliktende medlemsskap
■ Planlagt fortrolig samtale («BBB»)
i gruppene

Ungdomsklubben i Storetveit menighet ble for noen år siden tildelt
IKOs dåpsopplæringspris. Det ga støtet til etableringen av et adhoc-utvalg

Informasjon
om skattefrie
gaver
I 2000 ble loven endret slik at
gaver til visse frivillige
organisasjoner gir rett til
skattefritak, dvs at deler av
gavebeløpet kan føres som
fradrag i inntekten før skatt.
Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette
også gaver til Den norske kirke. For å få skattefritak må en minst gi kr 500,- i løpet av

12
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Vil du være
med som stifter?
Det bli stiftelsesmøte helgen 11.-13.
februar i Storetveit menighetshus.
Litt om programmet:
■ Fredag kl.19: hvorfor stiftelse,
visjon og mål + sosialt samvær
■ Lørdag kl.10: opprettelse av
stiftelsen, diskusjon og valg,
middag + sosialt samvær
■ Søndag kl.11: Vi går i kirken,
kirkekaffe evt. foredrag med
utgangspunkt i boken.

I årenes løp har nesten 1000 ungdommer gjennomført den ettårige
lederutdannelsen som medfører et
varmt, men krevende fellesskap med
andre ungdommer. ANSVARET FOR
FELLESSKAPET er et av de mest sentrale tema. Få er likegyldig til årene i
Klubben. ●

For å bli stifter må du støtte stiftelsen med kr. 1.000. Vi trenger kr.
50.000 i stiftelseskapital.
Mer info: www.klubbis.no/storm
eller kontakt: Eva-Cecilie Øyen, tlf.
977 17 633 / 55 10 48 48. ●

året. Det gis maksimalt fradrag for gaver for
til sammen kr 6.000,-.
Ordningen forutsetter at visse opplysninger leveres skattemyndighetene; givers navn,
adresse og fødselsnummer (11 siffer) samt
samlet gavebeløp i inntektsåret. Mottaker
må registrere opplysningene og rapportere
videre for at giver skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk og opplysningene blir kun brukt til skatteberegning. Når
opplysningene er videresendt , vil de ikke bli
lagret ut over det myndighetene krever.
Lokalt representerer menighetsrådet og
kirkelig fellesråd menigheten. Ordningen
med skattefritak for gaver er organisert slik
at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig
fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse
som har fått myndighet fra menighetsrådet/fellesrådet til å motta gaver.

Ikke alle som gir en gave til Den norske
kirke ønsker skattefritak. En velger derfor
selv om gaven skal rapporters til skattemyndighetene. I praksis betyr det at om en oppgir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin
gave, vil gaven bli rapportert videre. Om
fødselsnummer ikke oppgis vil gaven heller
ikke blir rapportert til skattemyndighetene.
I januar vil giveren få tilsendt en årsoppgave med oversikt over hvilke opplysninger
som er sendt til skattedirektoratet.
Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnummer. Det kan derfor være nyttig å vite at i det
kirkelige medlemsregisteret er fødselsnummer til alle kirkemedlemmer registrert. Fødselsnummeret er altså kjent. Samtidig vil
naturligvis all informasjon behandles konfidensielt og kun gjøres kjent for de som har
fullmakt til dette. ●
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
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
Inge Høyland,
kapellan . . . . . . . . . . . .55 30 81 03
Yngvild W. Stuksrud
kirkemusiker . . . . . . . .55 30 81 01
Arthur Nordeide
kirketjener . . . . . . . . . .55 30 81 00
Kontor Storetveit menighetshus
Bjarte Holme, sokneprest,
kontor Storetveit . . . . . 55 30 81 12
Kari Vatne,
kapellan . . . . . . . . . . .55 30 81 15
Bodil Dyrøy Bredholt
kateket . . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
Reidun Låstad Dyvik
diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78

Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 02 40
Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen. Møtes
hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær.
Kontakt kapellan Inge Høyland
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 03
Bønes menighetsrings førskole
og barnehage
Våkleiva 68.
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 05 50
Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Kontakt:
Yngvild W. Stuksrud . . . 55 30 81 01
Bønes Speidergruppe NSF
Kontakt: Erik Geber
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 41 90
Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt: Gerd Daviknes
telefon . . . . . . . . . . . . 55 16 56 07

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke
Kontakt Lindis A. Sætre
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 38 28

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.

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

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

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

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å
bli besøker. Sorggruppe ved skilsmisse /dødsfall. Kontaktperson for
alle disse felles aktiviteter:
Diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

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

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

Åpen kirke på Bønes
Hver torsdag mellom kl 12-14 er Bønes kirke åpen. Om du vil søke stillheten, tenne lys, eller samtale med
noen, så er du hjertelig velkommen.
Diakon Reidun L. Dyvik eller noen
andre fra diakonutvalget på Bønes er
tilstede disse torsdagene.

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Juletrefest i Bønes
kirke 3. januar
Tradisjonen tro arrangerte Bønes menighet
sin årlige juletrefest mandag 3 januar.
AV HELGE KOLSTAD

Vi fryktet for fremmøtet, for
et par timer før festen skulle begynne, satte det inn et
voldsomt snøvær i området. Det kom vel 20 cm snø
på to timer. Dette førte til
delvis stenging av noen av
bakkene på Bønes og tilhørende kaos.
Tross dette var litt i overkant av 70 gjester frammøtt
da undertegnede ønsket
glade barn og voksne vel
møtt til årets juletrefest.
Det ble en fest av god
gammeldags merke. Kateket Bodil Bredholt holdt en
etterjulsandakt og gledet
de fremmøtte med kjekke
barneleker, der også voksne fikk vise sine barnslige
trekk. Erik Geber, speider-

leder på Bønes hadde også
et par morsomme leker
som både barn og voksne
satte pris på.
Utenom dette var det et
måltid og selvfølgelig juletregang.
Vi fikk besøk av nissen
som hadde rikelig med
pakker til barna. Barna ønsket ham tilbake neste år,
og jammen lovet ikke nissen at han ville avlegge juletrefesten i Bønes kirke et
beslk i 2005.
Vi var svært fornøyd med
nissen og små og store så ut
for å kose seg noen timer i
Bønes kirke denne ettermiddagen. ●
FEST. Juletregang i Bønes kirke,
juletrefesten 2005.
FOTO: HELGE KOLSTAD
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Det er flere grupper i gang i Fana.
Om du av en eller annen grunn ikke
har fått info, ring diakonen, telefon 55 30 81 17. ●

Bønessangen
I høst inviterte Bønesbladet til en
sangkonkurranse. Bønesbeboerne
ble oppfordret til å skrive Bønessangen, og forslag til Bønessangen
skulle presenteres på Bønesdagen
2005.
I skrivende stund har vi fått inn
ett forslag. Vi håper på flere, men
Bønesdagen nærmer seg med raske
skritt.
Dersom noen sitter inne med forslag på tekst og melodi har dere en
liten uke på dere. Forslag må sendes/leveres i Bønes kirke senest 1.
februar. ●

Eldretreff
De siste seks år har det vært arrangert eldretreff i Bønes kirke første
fredag i måneden. Det har til sammen vært ti samlinger i året.
På samlingene har vi som regel
fått besøk av personer som har bidratt med reiseopplevelser, oppbyggelige foredrag, sangkrefter
m.m. som et hovedprogram på
hver samling.
I tillegg har vil laget til et enkelt
måltid, arrangert spørrekonkurranser - og hatt mye sang.
De hovedansvarlige for treffet i
alle år har fra nyttår vært nødt til
gi seg. Vi søker nå etter deres etterfølgere. Det er ikke all verdens
arbeid med å organisere dette treffet, men det er et tiltak som det er
behov for og som vi håper kan fortsette.
Vi trenger to – tre spreke pensjonister som kan tenke seg å ta over.
Dersom noen kunne tenke seg
dette, kan dere ta kontakt med menighetskontoret for flere opplysninger og en uforpliktende prat.
Stikk innom kirken eller ta en telefon dersom du kunne ønsker flere
opplysninger. ●
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Bønesdagen 2005
12. mars klokka 11-15, er
det igjen tid for den
tradisjonelle Bønesdagen.
AV SIGMUND AUSTRHEIM

Dette blir det ellevte året for tilstellinga, og det engasjementet hos støttespelarar og publikum har vore svært
positivt. I skrivande stund er ikkje deltakarane kontakta enno, men vi håpar
og trur at lag, organisasjonar og næringsliv på Bønes vil stille opp også i år.

Godt arbeid
Mange frivillige som gjer mykje godt
gratisarbeid på Bønes, og vi får aktivitetar som skapar eit positivt livsinnhald og lokal identitet. Det er meininga at på denne dagen kan dei ulike
gruppene få presentere seg sjølv.

Fond
Kyrkjerådet på Bønes er formell arrangør, men ein del av overskotet frå arrangementet går til eit fond som forskjellige lag, organisasjonar og einskilde kan søkje støtte hos. Fondet var nytt
i 2004, så det er ikkje så stort enno, men
Bønes Minising, Bønes Basketballklubb og Bønes Idrettslag fekk litt kvar.

Kva skjer?
Undervisningsbrakkene på området

BRANNMENN. Frå Bønesdagen 2004.

ARKIVFOTO

gjev i år større rom for aktivitetar enn
tidlegare, uansett ver. Her er noko av
det du kan oppleve på Bønesdagen:
• Musikkinnslag med korps og kor
• Fiskedam, lykkehjul og konkurransar
• Teikning- og formingsaktivitetar
• Kafé og ulike stands
• Hesteskyss og brannbil
• Uteaktivitetar med speidarar

Følg med!
Konfirmantar og ungdomar frå ulike
lag tilknytta kyrkja, vil gå rundt og selje
lodd i dagane før arrangementet. Ta
vel imot dei! ●
Set av nokre timar den 12/3, og støtt
nærmiljøet! NB! Sjå oppslag og lokalpresse for nærmare informasjon!

Julevandring
14. desember arrangerte
Bønes kirke julevandring for
menighetsbarnehagen. Dette
er tredje året julevandringen
blir arrangert.
AV YNGVILD WATTUM STUKSRUD

Menighetsbarnehagen ble i høst utvidet og teller nå 16 barn. De hadde selv
med flotte kostymer og rekvisitter og
alle barna hadde hver sin rolle i vandringen gjennom juleevangeliet. Det
hele begynte med innskriving i
manntallet og fortsatte på hyrdemar-

FOTO: YNGVILD WATTUM STUKSRUD

ken rundt et «bål» midt i kirken. Så var
det tid for leting etter et ledig herberge, og avslutningsvis var vi alle samlet
rundt krybben og Jesusbarnet.
Fra staben deltok kateket Bodil Bredholt, prest Inge Høyland og kirkemusiker Yngvild Wattum Stuksrud. ●
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Giverglede ...

Navn: ………………………….........…….

Det er satt i gang fast givertjeneste i
Bønes menighet. Vi vet mange føler for
å gi til menigheten. Derfor vil vi prøve
å hjelpe til å finne gode prosjekter og
melde tilbake om hvordan det utvikler
seg. Alle som har vært med i Bønes
menighet har kjent gleden over å oppnå
målene. Det vi ser for oss er et
prosesjonskors og stolaer til bruk under

gudstjenestene. Har du lyst til å melde
deg som fast giver kan du bruke denne
påmeldingsslippen. Du vil så få tilsendt
giroblankett fra oss.

Jeg vil gjerne melde meg som
fast giver til Bønes menighet:

Adresse: ……………………......…..…….
Postnr: …………………………….....…...
Jeg vil gi (sett kryss)
Halvårlig ❏
Kvartalsvis ❏

Årlig ❏

Sign:...........………………………………

Svarslippen sendes Givertjenesten
v/Per Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

DEN BESTE TIDEN
ER DEN DU DELER
MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend
Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no

Tlf 55 11 85 00

FAGERNES YACHT CLUB
Straumevegen 168
N-5151 Straumsgrend

Tlf. : +47 55125080
Fax : +47 55122303

ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Postboks 13 Kokstad - 5863 Bergen

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

Åpningstider
Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000
Telefon: 55 27 37 30

KRAMBUA

Shell

Butikken yter også
Postens tjenester

spanderer

hver 6. bilvask
Bønes Bilistsenter
55 12 01 80
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

B
FULLDISTRIBUSJON

døpte
Helena Paus Olsen
27.06.04 i Haakonsvern kirke
Ingebrigt Hannevik
23.10.04 i Storetveit kirke
Edvard Sæther
24.10.04 i Edøy gml. kirke
Alexander Thomassen
24.10.04 i Storetveit kirke
Kristian Simon Klubben
07.11.04 i Bønes kirke
Benjamin Johan Markki
07.11.04 i Bønes kirke
Trygve Arvesen Vestre
28.11.04 i Mariakirken
Jan Fredrik Strand
28.11.04 i Bønes kirke
Maria Haldorsen
19.12.04 i Bønes kirke

vigde
Wenche Strand og
Rolf Hugo Hansen
viet i Landås kirke.
Lasse Ingebrigtsen og
Anna Poturayeva
viet i Johanneskirken
Jørn Inge Ruiz og
Mai Krestin Fonn

døde
Birgitt J. Sterri Larsen,
døde 28.08.04
seremoni på Møllendal
Hjørdis Nilsen,
døde 07.10.04
seremoni på Møllendal
Anne-Lene Selvik
døde 18.10.04
seremoni fra Åsane gml. kirke
Solveig Haugland
døde 23.10.04
seremoni på Møllendal
Svein Harald Johan Stefansen
døde 24.10.04
seremoni i Storetveit kirke
Olav Engelsen Turøy
døde 15.11.04
seremoni på Møllendal
Ellen Ellertsen
døde 22.11.04
seremoni på Møllendal
Aslaug Haukås
døde 01.12.04
seremoni på Møllendal
Carsten Otto Kristensen
døde 04.12.04
seremoni på Møllendal

23. januar, Såmannssøndagen
11.00 Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Kari Vatne.
Luk. 8, 4 -15
30. januar, Kristi forklaresesdag
11.00 Gudstjeneste med nattverd.
Inge Høyland. Matt 17, 1-9
6. februar, søndag før faste
11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
Bjarte Holme. Luk. 18,31 - 43
13. februar, 1.s. i faste
11.00 Gudstjeneste med nattverd.
og dåp. Inge Høyland.
Mark 12, 41- 44
20. februar, 2.s.i faste
Ingen gudstjeneste i Bønes.
Se Storetveit.
27. februar, 3. s. i faste
19.00 Samtalegudstjeneste med
konfirmanter.
Luk. 11,14-23 ( - 28)

Konsert
25. februar kl 19.00: Orgelkonsert i Storetveit kirke v/Yngvild Wattum Stuksrud.
Kollekt til orgelsaken på Bønes.

Bønes kirkes søndagsskole:
Det er søndagsskole mange søndager det
ikke er familiegudstjeneste på Bønes.
Dette gjelder følgende søndager:
• 30. januar
• 13. februar
• 6. mars
• 10 april

Kontaktklubben
Kontaktklubben i Storetveit menighet.
er klar til vårsemesteret 2005. Alle
arrangementer starter kl. 18.30 og
slutter 20.30. Bønes-folket er også
invitert. Det bli aktiviteter med spill, dans,
fortellekrok mm- og også noe å bite i.
Det blir klubb på følgende dager:

6. mars, 4.s. i faste
11.00 Gudstjeneste med nattverd
og dåp. Kari Vatne. 5.Mos. 5,1-3

6. januar
20. januar
3. februar
17. februar

13. mars, Maria budskapsdag
11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
Inge Høyland. Luk. 1, 26 - 38

3. mars
14. april
28. april

20. mars, Palmesøndag
11.00 Gudstjeneste på Guldsteinen.
Inge Høyland og speidere.
Johs. 12,1- 13

12. mai
26. mai
9. juni

24. mars, Skjærtorsdag
11.00 Gudstjeneste.
Bjarte Holme. Matt. 26,17 -29
25. mars, Langfredag
19.00 Gudstjeneste.
Kari Vatne.
Matt. 27,57 - 66

Nytt

27. mars, 1. påskedag
11.00 Gudstjeneste med dåp
Inge Høyland
Matt. 28,1-8
28. mars, 2. påskedag
Slettebakken kirke.
Luk. 24,13- 35

Leder

3. april, 1. s. etter påske.
11.00 Familiegudstjeneste
Inge Høyland
Johs. 20,19- 31

Vennlig hilsen Kontaktklubben
v\Vibeke Kristiansen, tlf. 55 92 93 20

Barnefødsel og
redaktørvikar
Redaktør av de felles menighetsbladene for Fana prosti, Anne Myklebust Odland har for tiden fødselspermisjon. Vi gratulerer Anne
og husbond Otto Christian Odland
med en velskapt liten jente, født
2. januar, og ber skribenter om å
notere at Jan Hanchen Michelsen
vikarierer som redaktør frem til
sommeren (t.o.m utgave 3). Oppdatert kontaktinformasjon er å
finne på side to.
- red

Gjesteskribenten
Mitt valg
Aktuelt
Respons
Kommentar

Klubb
Klubb
Klubb
Kontaktkveld med familie,
avslutning i kirken kl.20
Klubb
Klubb
Kontaktkveld med familie,
avslutning i kirken kl. 20
Klubb
Klubb
Sommeravslutning

