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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

2006: Hva nå?
Millionkutt og omfattende
reformer vil prege det nye
året. Sogneprest Bjarte
Holme oppsummerer situa-
sjonen. Side 4

På jobb for Jesus
Berit Helgøy Kloster kaller
seg «teltmaker», og er del
av et internasjonalt felles-
skap.  Men hva er egentlig
tent-bevegelsen? 

Side 10-11

Kirkens utforming 
Hvilke tanker og idéer 
ligger bak utformingen 
og utrustingen av Bønes
kirke? Arkitekt Helge
Hjertland gir deg svar.

Side 14-15

Carsten Dyngeland er ansatt i full stilling
som organist, mens Therese Nesse Mokkel-
bost skal ta fatt på den nyopprettede
stillingen som menighetskonsulent. Begge
skal «betjene» både Bønes og Storetveit
menigheter. Side 2-3 og 6-7 

Nye ansikter 
i menigheten



AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Det er en gammel og rotfes-
tet tradisjon som blir rørt
med og det skaper skarpe re-
aksjoner hos mange. Det er
et av symbolene på at Norge
er et kristent land som blir
rokket ved.

Samtidig ser vi mange an-
dre tegn på at samfunnet blir
mer og mer sekularisert. Et
annet sterkt symboltrekk på
dette er avkristningen av ju-
len, der ordet Christmas og
dermed linken til Jesu fød-
sel, tones ned. Selv den kris-
tent-konservative George
Bush valgte denne vinkling
på fjorårets «feriekort».

Hvordan skal vi som kirke
møte denne utfordringen? I
mine øyne trenger vi mer enn
noensinne å være tilstede og
synlig midt i samfunnet. Vi
må gjennom våre handling-
er, våre standpunkter og vår
forkynnelse vise at vi kan
bety noe for menneskene
rundt oss. Skal vi være lys og
salt, må vi være der lyset og
saltet kan få virke.

Her får jeg noen klare tan-
kekors med hvordan vi som
kirke faktisk handler. Heller
enn å stå på for å markere
kristne verdier i skolen, bry-
ter stadig flere grupperinger
ut for å starte kristne skoler,
siden den offentlige skolen
ikke er kristen nok. Kan vi da

forvente sterkere og klarere
kristne verdier i skolen og har
vi ikke på mange måter gitt
fra oss mange virkemidler til
å påvirke. Kan vi arbeide for
en skole basert på kristne
verdier og samtidig starte
masse kristne friskoler? For
meg er det noe som skurrer
her.

Noen av de samme tankene
kommer rundt diskusjonen
om skille mellom stat og kir-
ke. Vi har en unik posisjon i
Norge med statskirkeord-
ningen. Det gir oss som kirke
fantastiske muligheter til å
nå ut til mange, til å være en
folkekirke. Dersom vi skiller
kirke og stat blir dette åpen-
bart annerledes. Gradvis vil
vi få en mer eksklusiv og
homogen kirke. Er det det vi
ønsker?

For meg er dette viktige
strategiske spørsmål som vi
som kirke nå står midt oppe i.
Trenden synes nå å være for
egne kristne skoler og et skil-
le mellom stat og kirke. Jeg
er grunnleggende skeptisk til
om det er veien for kirken om
vi ønsker å rekke ut til flest
mulig med evangeliet. Jeg
ønsker en kirke som er åpen
og tilstede, en folkekirke.
Derfor blir jeg mer og mer
glad i den visjon Bønes Kirke
har valgt å arbeide etter:

Bønes Kirke – åpen, synlig
og tilstede. �

Bord-
bønn i 
skolen
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TEKST OG FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

Carsten er fødd og oppvaksen i
Ytrebygda, så i ungdomen var
det Fana kyrkje han var knytt
til. No har han stifta famile og
bur på Totland med kone og
fleire born.

Han har cand. mag. grad i
musikk frå Lærarhøgskulen i
Bergen (-82). Sidan har han
stort sett livnært seg av mu-
sikk, og har eit svært variert re-
pertoar. Han har bl.a. vore fri-
lans musikar med jazz og blu-
es som hovudfelt. Mykje av ar-
beidet har vore oppdragsspe-
ling, og Hordaland Korfor-
bund har t.d. vore blant
arbeidsgjevarane. Han har
spelt til forskjellege kor, på
konsertar og klubbar.

I -93/-94, jobba han i ei vi-
karstilling som kultursekretær
ved Haugatun Kultursenter i
Loddefjord, med musikk som
fagfelt. Dei siste seks åra har
han også hatt forskjellege kyr-
kjelege engasjement i Sol-
heim, Salhus, Storetveit og
Sælen.

Engasjement og idé.
Det kan også nemnast at han
leiar sin eigen jazzkvartett,
Cocoon, eigen jazztrio, Terz og
er med i Credo, som driv med

kammermusikk. Han har også
vore leiar for Fana Storband og
Televerkets storband i fleire år.
Det er visst uråd å ta med alt
denne karen driv med, men i
tillegg til eit høgt aktivitetsni-
vå, har han også interessante
tankar om det han driv med.
Han vil gjerne vere med på å
gjere kyrkja til eit opnare hus
der folk kan kome inn, setje
seg ned, meditere og reflek-
tere. Sjølv skriv han liturgisk
musikk og held opne konser-
tar.

Onsdagskonsertane. 
I haust og vinter har Dynge-
land halde ein serie onsdags-
konsertar i Storetveit kyrkje.
Det har vore musikalske re-
fleksjonar over ulike tema. Av
og til har Barbro Husdal, Car-
stens «betre halvdel», vore so-
list. Ho har ei flott stemme, ta-
klar alt frå jazz, hymner og
norske folketonar, og er med
på å gje konsertane eit større
spenn.  «Onsdagskveldene  er
blitt en høytidsstund vi nødig
går glipp av.  Det å sitte i kir-
ken, «badet» i den fine orgel-
musikken og sangen, gir oss
en følelse av fred og høytid».
(Marit og Torstein Berentsen).
Betre attest er det vel ikkje mo-
geleg å gje! �

Organist Carsten Dyngeland (f.1958) er tilsett i full 
stilling i Bønes og Storetveit sokn. Han skal jobbe 50
prosent i kvar kyrkjelyd, mens Jens C. Blom vikarierer i 25
prosent av organiststillinga i Bønes. Ein gong i månaden
skal Carsten avløyse Ruth Bakke i Storetveit, og så deler
dei på bryllaup, gravferder, kor og andre arrangement.  

Den nye kunnskaps-ministeren har vakt mye
debatt med sin kommentar rundt at det er
forbudt med bordbønn i skolen. 

Her er vår 
nye organist



3                januar 2006

Hurra! 10 år med 
Kontaktklubben 
i Storetveit!
24. november, midt i jubileumsuken for Store-
tveit kirke, feiret Kontaktklubben 10 årsdag. 

Mange av tidligere medlemmer og ledere fant veien til me-
nighetshuset den kvelden, sammen med dem som er med i
klubben nå. I storsalen var det pyntet ordentlig til fest, og
vi koste oss med deilig pizza og marsipankake. Av program
kan vi nevne taffelmusikk, solosang og taler. Kvelden ble av-
sluttet med en liten gudstjeneste i kirken.

Vårens program for Kontaktklubben ser du nedenfor. Dette
er altså en klubb for psykisk utviklingshemmede, støttekon-
taktene deres, familien…. - alle er hjertelig velkomne! Vi
møtes annenhver torsdag kl. 18.30 – 20.30 i Storetveit me-
nighetshus. Kveldens program er fast: vi begynner med å
spille forskjellige spill. Deretter har vi en sangstund med gi-
tarakkompagnement, der medlemmene selv foreslår sanger.
Neste post på programmet er dans og sangleker. Etter hvert
er de fleste med, også de som er i rullestol. 

Ca. midtveis er vi kommet til måltidet hvor vi koser oss med
hjemmebakte boller og kaker. Så synger vi gjerne litt igjen el-
ler tar et slag yatzy. Kvelden avsluttes med «Fortellerkroken».
En av lederne forteller eller leser en bibelfortelling.

To ganger pr. semester har vi «Kontaktkveld». Da er fami-
liemedlemmer spesielt velkomne. Disse kveldene avslutter
vi med en liturgisk andakt i Storetveit kirke, ledet av prest
eller diakon.

Høres dette ut som noe for deg? Du er hjertelig vel-
kommen i klubben! �

Vårsemesteret i Kontaktklubben
Det blir klubb på følgende dager kl.18.30-20.30, med
spill, dans, fortellerkrok m.m. + noe å bite i?

Vennlig hilsen Kontaktklubben v/diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 30 81 10 /55 30 81 17 (dir.) �

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 

12. januar Klubb
26. januar Klubb
9. februar Klubb
23. februar Kontaktkveld 

m/familie. Av-
slutning i kirken

9. mars Klubb
23. mars Klubb
6. april Klubb

20. april Klubb
4. mai Kontaktkveld m/

familie,avslutning
i kirken

18. mai Klubb
1. juni Sommerav-

slutning 
m/familie på 
Helgeseter.

Fredagskonsert i Bønes kyrkje
Fredag 6.1 heldt Carsten konsert i Bønes kyrkje. Temaet var «Musikalske
refleksjoner i en julehøytid». Her fekk vi høyre ulike julesongar/-melodi-
ar med forskjellege harmoniseringar. I tillegg til den musikalske og atmo-
sfæriske nytinga var det artig å bli minna om at mange «norske» jule-
songar faktisk er frå det store utlandet. Norske folketonar står ved sida av
komposisjonar av svenske, franske, engelske, tyske og norske komponis-
tar. Dette vitnar om at musikken ikkje kjenner grenser, og at vi står i inter-
nasjonale tradisjonar når vi feirar jul. Det var litt over eit kvart hundre
menneske til stades, og det vart ei god stund for oss som var der! �



AV BJARTE HOLME

Rammene fra før var stramme nok.
Som en sa det om et tidligere års bud-
sjett: «Fra før var det skåret til beinet.
Nå har en begynt å skjære i beinet.»
Når kirken da får budsjettet ytterli-
gere skåret ned, kan ikke det skje uten
at det volder smerte. 

Bergen kirkelige fellesråd hadde li-
kevel ikke noe annet å gjøre enn å ta
de forventede reduserte bevilgning-
ene på alvor og forberede seg på situ-
asjonen. Det har med budsjettansvar
å gjøre. Selvsagt må det være en opp-
gave å arbeide for så gode rammer
som mulig. Det ansvaret og den opp-
gaven har Bergen kirkelige fellesråd.
Men når vedtakene angående bud-
sjettet er gjort, må en ta budsjettan-
svar. Hvis ikke vil situasjonen senere
bli enda verre. Dette har i 2005 fram-
tvunget en prosess som har blitt kalt
en reformprosess. Om det er det rette
ordet, kan diskuteres. For i utgangs-
punktet er det en krise som har nød-
vendiggjort omorganisering. Men av
kriser kan der kanskje oppstå noe
som er positivt. Det kan bare fremti-
den vise.

Et kutt på budsjettet i ovennevnte
størrelse skjer ikke uten en omorgani-
sering med reduksjon i antallet ansat-
te. Etter sigende skal ingen ha blitt
sagt opp. Like fullt er antallet ansatte
redusert, og det er særlig når det gjel-
der administrasjon at de mest merk-
bare endringene har skjedd fra 1.ja-
nuar dette året.

For Bønes og Storetveit til like med
alle de andre menighetene har mistet
sin daglige leder. Stillingene er om-
gjort til konsulentstillinger med kon-
tor i Fana. Konsulentstillingene deles
på to menigheter – hos oss mellom
Bønes og Storetveit, og vil ha økono-
miske og administrative oppgaver i
forhold til virksomheten til menig-
hetsrådene i Bønes og Storetveit.
Konsulenten vil fortsatt være med i
staben av ansatte i Bønes og Store-
tveit, og dermed på stabsmøtene.

At menighetene har mistet sine
daglige ledere, medfører at de lokale

menighetskontorene ikke er åpne
som før. Fra 1.januar er det opprettet
et servicekontor – det også lokalisert
til Fana – som tar imot alle telefoniske
henvendelser bl.a. all bestilling av
dåp, av vielser, av gravferder, og som
setter over til den av de ansatte i me-
nigheten som innringer ønsker å nå.
Positivt kan det være, fordi en da vil få
svar når en ringer. Utfordringen er at
de som kommer til det lokale menig-
hetskontoret uten å ha avtalt på for-
hånd, kan risikere å komme til stengt
dør fordi de ansatte er ute på opp-
drag.

I omorganiseringen ligger også at
kirkebøkene skal flyttes til service-
kontoret i Fana. Det vil trolig kunne
skje om ikke lenge. Det medfører at
attester ikke kan skrives ut på det lo-
kale prestekontoret. Henvendelser
angående attester må skje telefonisk
til menighetskontoret. Der vil de nød-
vendige avtaler gjøres for å kunne
skrive ut de ulike attester.

Verd å nevne er omorganiseringen
som gjelder kirketjenerne. Denne
omorganiseringen skal etter sigende
ikke ha noe med de innstrammede
økonomiske rammene å gjøre, men
med rekrutteringen til dette yrket.
Omorganiseringen medfører at alle
kirketjenerne i Fana prosti arbeider i

et team og stiller på ukedagene der
hvor det er nødvendig på grunn av
kirkelige handlinger, eller renhold el-
ler andre praktiske gjøremål. Kirke-
tjenerne har særskilt ansvar for hver
sin kirke. For oss i Bønes og Storetveit
har kirketjeneren vi er tildelt, særskilt
ansvar for våre to kirker og er dessu-
ten med på stabsmøtene. 

Når det gjelder helgene, vil der i de
ulike kirkene være «helgekirketje-
nere». Bønes og Storetveit har vært
heldige som har fått mennesker som
har vært villige til å gå inn i denne tje-
nesten. Andre steder er dette en stor
utfordring.

Denne omorganiseringen har hel-
ler ikke vært smertefri, og menighe-
tene har mistet dyktige og gode med-
arbeidere ved det som har skjedd. Når
det er nevnt, må det også nevnes at
kirketjenerne som er i funksjon, utfø-
rer en flott og viktig tjeneste og er
gode medarbeidere for oss andre an-
satte i menighetene.

En omorganisering vil alltid medfø-
re smerte. Smertetersklene varierer
fra menneske til menneske. Slik vil
smertefølelsen ved denne omorgani-
seringen være ulik i de ulike menighe-
tene, i de ulike menigheters staber og
hos den enkelte ansatte og det enkel-
te menighetslem - alt etter hvor sterkt
en merker omorganiseringen. Men
noe i omorganiseringen kan være så
god at det vil bli en permanent ord-
ning.

Samtidig må det sies at omorgani-
seringen ikke er ønsket av noen me-
nighet, men en konsekvens av mid-
lene som er stilt til disposisjon for kir-
ken i Bergen. Skal der her bli en en-
dring til det bedre, er det nødvendig
at kirkens medlemmer bevisstgjøres
på hvilken kirke de vil ha og fremmer
de nødvendige bedringer overfor de
instanser som bevilger pengene. Det
er den riktige veien å gå i et demokrati
jeg håper vi alle ønsker. Det handler
rett og slett om en bevisstgjøring på
ansvaret den enkelte har ved å være
medlem av Den norske kirken i Ber-
gen og i landet vårt. �
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Kirkereformen i Bergen
Kirken i Bergen har fått strammere økonomiske rammer. Budsjettet for 2006 måtte kuttes med
godt 10 millioner kroner. 
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Etter snart seks års
arbeid er den nye,
revidert overset-
telsen av Det nye
testamentet i salg,
og på Bibeldagen
12. februar blir nok
nyutgaven et emne
- ved siden av foku-
set på bibelarbeid i
Etiopia og Kamerun.

Det «nyeste testamentet»
ble lansert på en presse-
konferanse onsdag 16.
november, og meningen
er at en ny oversettelse av
hele Bibelen skal være klar
innen utgangen av 2009.

1. søndag i advent ble
utgivelsen av den nye
markert i landets kirker.
Samtidig ble det gitt an-
ledning til bruk av den nye
oversettelsen i en prøve-
periode på fire år.

Tro mot grunnteksten
- Vi ønsket å være mer trofaste mot
grunntekstene og samtidig mer mo-
derne. Vi har villet være tydeligere i
språkbruken og samtidig mer poetiske.
Å fortelle om den levende Jesus til le-
vende mennesker krever et levende
språk, sier forlagssjef i Det norske bi-
belselskap, Turid Barth Pettersen. 

Det har, som ved mange tidligere
oversettelse blitt en hel del debatt om-
kring den nye oversettelsen, spesielt
har et par av bønnene i Fader Vår vært
omdiskutert. Slik har den nye overset-
telsen blitt: 

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

Språkhistoriske oversettelser
Det er mange gode grunner til at bibel-
oversettelser skaper debatt. Mange ser
på skriftene som «uforanderlige», og re-
agerer på nye formuleringer, men glem-
mer da at i forholdet mellom bibelspråk
og daglig skrift har bibelspråket ofte
vært «ledende». Oversettelsene har i
snart et halvt tusen år vært grunnleg-
gende for utviklingen av folkespråk som
for eksempel dagens tysk og engelsk. 

I Norge ble svært lenge danskepregete
tekster benyttet, tekster som dermed
virket både konservative og «uforander-
lige». Den første Bibelen som ble over-
satt fra grunnen av i Norge kom med
1904-utgaven på riksmål (bokmål).
1930-utgaven er en revidert utgave av
denne. Den første hele bibelutgaven på
landsmål kom i 1921. 1938-utgaven er
en revidert utgave av denne. Hele Bibe-
len ble så oversatt på nytt til bokmål og
nynorsk med utgivelse i 1978. Denne
oversettelsen ble noe revidert i 1985, og
det nye testamentet 2005 på bokmål og
nynorsk er igjen en revidert utgave av
oversettelsen fra 1878/85. 

En ny oversettelse av NT til nordsa-
misk ble utgitt i 1998, og det arbeides
på en ny oversettelse av GT. Den for-
rige oversettelsen til nordsamisk ble
utgitt i 1895. 

De gammeltestamentlige apokryfe,
eller deutrokanoniske bøker ble først
nyoversatt til norsk (bokmål) til en ut-
givelse i 1988, og utgitt sammen med
resten av Bibelen i en fellesutgave i
1994, mens en omfattende samling av
de omstridte nytestamentlige apo-
kryfe evangeliene ble utgitt på norsk
av 2001 av De norske bokklubbene. �

AV DAG KVARSTEIN OG JAN HANCHEN MICHELSEN

KILDER: WWW.BIBELEN.NO, WWW.BIBELSELSKAPET.NO OG

WWW.WIKIPEDIA.NO

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med 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 en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Ny NT-oversettelse klar
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Elisabeth Andersen
Jeg er helt ny i stillingen som menig-
hetskonsulent, og gleder meg til å
finne ut hvordan jeg best kan være til
hjelp for «mine» to menigheter.

Jeg har de siste sju årene vært kirketje-
ner i Fana kirke, men har god erfaring
fra kontorarbeid fra tidligere. Jeg skal ha
ansvar for Fana og Søreide menigheter,
og skal først og fremst være sekretær
for menighetsrådene og sørge for opp-
følging av vedtak som blir gjort der. 

Jeg skal også være ansvarlig for øko-
nomien og ta meg av postbehandling
og arkivering. I tillegg skal jeg ha god
kontakt med staben og andre medar-
beidere i menigheten.

Fana menighet kjenner jeg jo fra inn-
siden og vet en god del om utfordring-
ene der. Jeg ser fram til å bli bedre kjent
også med Søreide, så langt har jeg fått
inntrykk av en menighet som er aktiv
og full av pågangsmot.

Min største utfordring blir vel kan-
skje å prioritere oppgavene siden jeg
bare har 50 prosent stilling på hver
menighet.

Et godt samarbeid med frivillige
medarbeidere blir nok viktigere enn
noen gang, og så får vi hjelpe hveran-
dre til å se nye muligheter i en tid hvor
mye er forandret. �

Inger Helene Jæger
Jeg ble ansatt som klokker i Slette-
bakken i 1991 og fra 2001 til juli 2005
var jeg daglig leder i Slettebakken.

Fra august 2005 til 31.12.05 var jeg
konsulent ved Kirkevergens kontor.

I forbindelse ved opprettelse av Pro-
stikontoret er jeg nå Servicesekretær.
Oppgavene er mange og varierende og
mye av tiden går med til å ta i mot be-
stillinger til kirkelige handlinger, føre
kirkebøker og skrive attester. �

Kari Rydland
Jeg har arbeidet på Fana prestekontor
som kontorfullmektig siden 1983.

Er nå sekretær for prosten og prostile-
der, men i overgangen til den nye ord-
ningen er oppgavene mange og vari-
erte som telefonbestilling av
dåp,vielser,begravelser m.m, for alle
menighetene i Fana prosti. �

Therese Nesse Mokkelbost

Jeg er nå tilsatt som konsulent for Bø-
nes og Storetveit menigheter.

Jeg er født og oppvokst i Storetveit, har
gått både på søndagsskolen og ung-
domsklubben i Storetveit + at jeg var
lederkursleder og klubbleder for ung-
domsklubben i Slettebakken (1990-
92). Jeg jobbet som klokker og kontor-
fullmektig i tillegg til studiene
(Administrasjon- og organisasjonsvi-
tenskap, sosiologi, kirkelig administra-
sjon og ledelse, ped., arbeidsliv- og or-
ganisasjonspsykologi.

I 1998 skiftet jeg menighet og be-
gynte som administrasjonsleder i
Eidsvåg menighet. Jeg vendte tilbake
til Storetveit og Bønes som daglig leder
i 2002. Stillingen er nå omgjort fra dag-
lig leder stilling til konsulent stilling. 

Hovedoppgavene mine som konsu-
lent er saksforbereder/behandler og
sekretær for menighetsrådene, arki-
vansvar, økonomiansvar.Mitt første-
inntrykk av jobben er positivt. Dette er

Omorganisering, noen
Møt den nye staben i Fana prosti
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en stor omorganisering som får konse-
kvenser. Menighetsstabene, rådene og
menighetens besøkende vil bli direkte
påvirket av endringene.

Jeg velger likevel å tro at selv om en-
dringen kommer pga behovet for å
spare penge så kan vi komme godt ut av
det. Jeg opplever at det er en «ryddig»
stilling, men jeg tror også at vi må gi
hverandre litt tid slik at vi sammen kan
finne gode måter å løse oppgaver på. �

Liv Sylvarnes
Jeg er opprinnelig sykepleier, og har
arbeidet i Skjold som daglig leder i
halvannet år før stillingen ble omde-
finert pr. 1. jan 06.

Konsulentene har 50 prosent stilling pr.
menighet og vi har fått vite at dette skal
vi i hovedsak bruke på menighetsrådets
saker. Skrive innkallinger, referater og
ha oversikt over menighetens økonomi.
Jeg arbeider deltid og skal være konsu-
lent for èn menighet (Skjold).

Jeg er blitt godt mottatt av hyggelige
kolleger i Fana. Det er mange rutiner
som skal på plass og det blir brukt mye
tid på logistikk-arbeid når administra-
sjon/merkantilt personell, prester/øv-
rig stab og frivillige innen samme me-
nighet er spredd på forskjellig steder og
kontor. 

Jeg er opptatt av å yte service for de

frivillige i menigheten, for det er dem
som er primus motor i menighetene og
som er årsaken til at jeg har en jobb. �

Eli Heggdal
Det begynte med frivillige verv og et
vikariat i Birkeland menighet for nes-
ten fire år siden.

Som daglig leder var jeg «ansvarlig» for
mange områder. Menighetskonsulen-
ten skal være sekretær, saksbehandler
og ha økonomiansvar for to menig-
hetsråd. Oppgavene er altså færre,
men de skal utføres i to menigheter. Så
det gjelder å ha hodet på rett plass og
riktig farge på permen! 

De to første ukene har det vært mye
nytt. Ikke minst fordi vi forsøker å finne
systemer slik at det skal fungere godt
med de ressursene vi har. Det er viktig å
tenke på at vi har mange hjelpemidler
nå. Før hadde Birkeland to telefonlinjer
og 4 pc-er til 9 personer. Nå går mye in-
formasjon på e-post og vi kan jobbe fra
alle kontorene. Dette har vært en helt
nødvendig oppgradering i kirken. 

Men kirken har en stor ressurs i
menneskene. Det er spennende å
møte folk som brenner for noe og som
er villige til å gi av sin tid. En menighet
samler folk på tvers av generasjoner
og blir et sted man får venner i alle al-
dre. De ansatte utgjør bare en liten del

av en stor gruppe medarbeidere som
alle gjør sitt for at det skal gå rundt.
For meg er det viktig å støtte menig-
hetsrådet og legge til rette for at de kan
gjøre en god jobb. �

Inger Dahl
Hittil har jeg brukt mesteparten av ti-
den til å legge til rette rutiner for den
nye prostistaben.

Målet er hele tiden at menighetene og
de ansatte og frivillige i hver enkelt
menighet skal få en best mulig hjelp og
oppfølging. Som personalansvarlig for
kateketer, diakoner, kantorer og pro-
stistab føler jeg en spesiell forpliktelse
til å ta vare på hver enkelt medarbeider
i denne hektiske oppstartfasen. Det er
en spennende del av jobben min, og
jeg håper at jeg får tid til mye kontakt
med alle, både enkeltvis og i grupper.
Det gleder jeg meg til! �

Kontaktinfo:
Fana prostikontor
Telefon 55 59 71 80
Telefaks 55 59 32 59
Telefontid 08.00-15.30 mand.-fred. 

Prostileder Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81
E-post  inger.dahl@bkf.no
Privat     55 91 66 88
Mobil      952 44 447

nye fjes og nye roller
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- Fasteaksjonen er
hele menighetens ak-
sjon. Vi håper derfor
at både unge og eldre
setter av tirsdag 4.
april 2006 til dør-til-
dør-aksjonen for Kir-
kens Nødhjelp, sier
generalsekretær Atle
Sommerfeldt.

Sommerfeld forteller at arbeidet er
godt i gang. Temaet er «Ungdom ut av
krig og krise». Kirkens Nødhjelp øn-
sker denne gangen å sette søkelys på
situasjonen til barn og ungdom i land
der det har vært langvarige konflikter
og harde krigshandlinger.

Unge veteraner

- Mange tenker først og fremst på el-
dre mennesker når de hører ordet
krigsveteran, men i dag er det ikke
lenger slik. Krigsveteraner er de som
har deltatt i og opplevd krigen, enten

som sivile eller soldater. Svært mange
er ungdommer, også jenter. For ek-
sempel i DR. Kongo, der mange er
blitt tvangsrekruttert til ulike militære
grupper, og har tilbrakt mesteparten
av ungdomstiden i militærleirer.
Mange jenter er kidnappet og holdt

ILLUSTRASJONSFOTO

Årets fasteaksjon for hele menigheten:

Hjelp ungdom 
av krig og kris
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Sorgseminar 
for etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminarer tidligere, med
gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbu-
det. Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminaret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag
11. mars kl. 10 – 14 i peisestuen, Skjold kirke.

Program
� Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss? 

v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
� Lunsj
� Samtale/spørsmål
� Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana Prosti

Sorggrupper
I prostiet er det etablert sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorggruppe i løpet av våren.
Det blir invitert spesielt til dette på seminaret,
men du kan like gjerne melde deg på sorggruppe
uten å ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorgseminaret: Diakon Tone
Totland, tlf. 55 36 22 85/915 32 323, diakon Lene
Merete Gunnarson, tlf. 55 59 71 10 eller sokneprest
Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50. �

Aktuelle konserter
� «Håkon Helland i 80». En konsert med kom-
posisjoner av Håkon Helland. Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00. Et møte med kompo-
nisten fra Nesttun og hans tonekunst i forbin-
delse med hans 80-årsdag i fjor. Vel møtt til
denne konsertopplevelsen!
� «Messias på Nesttun». Søndag 2.april kl. 20 i
Birkeland kirke. En begivenhet av et oratorium;
Händels Messias - og mellom satsene: Ole Paus
synger salmer. Bill. kr. 200 �

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at graver hvor
fredningstiden/festetiden er
gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde
graven. Fredningstiden er nå 20
år for urner og 25 år for kister.
For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år.

Vii kan også tilby stell av grav (Legat, eller år-
lig betaling) og oppretting/vask av monument.

For ytterligere informasjon kontakt Fana kirke-
gårdskontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. �

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

som «koner» for soldatene.
Også ungdom i Afghanistan og
Rwanda har opplevd lignende
forhold, sier Sommerfeldt. 

- I Sudan har det vært krig i 20
år, og en hel generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det blitt under-
tegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på
å bygge den nye framtiden. 

Enorme utfordringer
Sommerfeldt understreker at
utfordringene er enorme.     

- Det er krevende å bygge opp
et ødelagt land og et næringsliv
som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn,
slik at de kan tro på eget og an-
dres menneskeverd.

- Fasteaksjonen er en invita-
sjon til menigheter og lokal-
samfunn i Norge til også å være
med på denne store dugnaden
for å skape fred der urett og krig
har foregått, avslutter Sommer-
feldt. �

Lokale 
arrangementer
SKJOLD:
Alle konfirmantene er bøssebæ-
rere på aksjonsdagen, og forel-
dre er med som sjåfører. 

FANA: 
Tirsdag 4. april har Fana menig-
het én innsamlingsbase på me-
nighetssenteret ved siden av kir-
ken og én på Karmel bedehus i
Blomsterdalen. Har du anledning
til å være med som bøssebærer
eller sjåfør i tidsrommet 18.00. –
20.00. kan du ta kontakt med me-
nighetskontoret på tlf: 55593250.

SLETTEBAKKEN: 
Søndag 19. mars kl. 19.30 blir det
Ung Messe i Landås kirke med
fasteaksjonen som tema. Konfir-
mantene i Slettebakken og fra
Søndre bydel deltar. Offer til Fas-
teaksjonen. Tirsdag 4. april kom-
mer menigheten til å ha en inn-
samlingsbase i kirken. Har du
anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør i tidsrom-
met 17– 20 kan du merke deg da-
gen, og møte opp - eller kontakte
menighetskontoret på tlf:
55597150.

BIRKELAND:
Menigheten har de siste årene
ikke kunnet prioritere innsam-
lingsaksjonen på dørene. Vi har
lyst til å gjøre noe med det! Hvis
du vil være med å gå med inn-
samlingsbøsse tirsdag 4.april el-
ler du vil være med på å organi-
sere: Meld fra til
menighetskontoret 55 36 22 80
eller direkte til sokneprest Ivar
(55 36 22 82) eller vikarkapellan
Toril 55 36 22 83. Det er mulig å få
dette til bare vi får nye medarbei-
dere som vil ta dette avgrensede
og viktige ansvaret.

SØREIDE:
Konfirmantene er bøssebærere. 
De vil være ute fra kl. 17.

STORETVEIT og BØNES: 
Årets konfirmanter er bøssebæ-
rere. Aksjonen foregår i kl 17–20
tirsdag 4. april. Vi håper alle tar
vel i mot våre flotte konfirmanter
når de kommer på døren!

ut 
se

Generalsekretær Atle Sommerfeldt
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AV STEIN WIVESTAD

- Tittelen «teltmaker» er ikke vanlig
i telefonkatalogen. Hvorfor kaller
du deg det?

- Paulus sydde telt og brukte telt-
makeryrket til å skaffe seg økono-
misk underhold og å få kontakt med
kollegaer når han reiste rundt og for-
talte om Jesus. Dette var misjonsme-
toden i urkirken, og har blitt stående
som et godt eksempel for lekfolket.
Tenk på Hans Nielsen Hauge. Og den
først kristne i Nepal kom dit som
lege. I dag sier vi at en teltmaker er
en person som gjennom sitt seku-
lære yrke bringer evangeliet til folk
som ellers ikke ville fått del i det.
Men yrket er ikke et skalkeskjul. Yr-
ket er i seg selv viktig som tjeneste
for andre. Vårt motto er: På jobb for
Jesus!, sier Berit Helgøy Kloster. 

Nettverk av lekfolk 
Hun forteller at Tent er et norsk nett-
verk av lekfolk som i samarbeid med
menigheter ber for, kaller, sender ut
og veileder teltmakere. 

- På www.tent.no kan du se hva vi
gjør. Det avgjørende er at de som
skal bli teltmakere har en forbønns-
handling, har en sendemenighet og
finner et kristent fellesskap der de
arbeider.

- Hvor har du selv arbeidet?
- Jeg har ikke vært teltmaker i ut-

landet. Men da jeg som misjonær for
Santalmisjonen i Ecuador skulle
starte et kristent studentarbeid,
innså jeg at om jeg hadde valgt litt
andre fag, kunne jeg ha fått jobb ved
Universitet der og hatt kontakt med
studentene fra dag én. Senere har jeg
bevisst valgt å arbeide ved en vanlig
videregående skole her i Norge, og er
blitt innviet til det med forbønn og

handspåleggelse i min egen menig-
het. Jeg prøver å være bevisst på hva
jeg tror på, tar mine elever og kolle-
gaer med i bønn og har flere ganger
fått oppleve at Jesus på en spesiell
måte er på arbeidsplassen min. Det
er utrolig overraskende å se hvilke si-
tuasjoner Gud bruker, ofte er det
mine nederlag.

- Hva er dine erfaringer?
- Personlig er jeg mer og mer over-

bevist om at kristne i Vesten må
komme bort fra den todelte tenk-
ningen at det bare er noen «dertil
rettelig kallet» som skal ta evangeliet
videre, og at det bare er visse timer i
uken at vi «opptrer» som kristne. Vi
må be om en vekkelse til å se hele li-
vet i sammenheng – se at Den Hel-
lige Ånd bor i oss og virker i oss alltid.
I Asia er det i dag store vekkelser,
knyttet til teltmakere fra deres egne
land. En kirkeleder på Filippinene sa
det slik: «Gud har velsignet oss med
fattigdom, slik at vi må ut for å finne
arbeid.» De prøver intenst å bevisst-
gjøre kristne som drar «over seas» til
å forstå seg som Kristi vitner, og hå-
per på å sende ut 200 000.

- Hva er dine oppgaver nå?
- Først og fremst underviser jeg

mange elever som er skremmende
fremmede for evangeliet; mine fag er
spansk og religion. Dessuten tar jeg
elevene med til latinamerika. Der
møter de nasjonale kristne, og det de
ser på reisen utfordrer dem til å
tenke over hva de kan bruke sine liv
til. Ca 30 prosent av elevene drar til-
bake for kortere eller lengre tid.

«Fritidsforkynner»
- Jeg er fritidsforkynner, og alle som
inviterer meg vet at ber de om et
emne som gjelder teltmakere, så sier
jeg ja! Vi har på forunderlig vis startet
Tent A/S, der jeg er nestleder. Det er

inspirerende å se hvor mange unge
som ønsker å være teltmaker.

Dessuten er jeg «Senior Associate
for tentmaking» i «Lausanne Inter-
national», og er også med i ledelsen
for et felles evangelisk nettverk: «The
Great Commision Roundtable». Ak-
kurat nå holder vi på med å arran-
gere en strategi konferanse i Lisboa.

For alle
-Kan alle være teltmaker?

- Det er noe alle bør gå inn i. Også
som pensjonister. Noen gode venner
av meg har nå vært 20 år i Kina; de
begynte i en alder av 62.

- Hvordan ser du på globalise-
ringen og pluralismen som preger
verden i dag?

- Evangeliet er nå nesten kommet
til alle folkeslag; vi bør vente på Jesu
gjenkomst. I vårt land har vi en stor
utfordring i forhold til innvan-
drerne. Å være utsendt som vitne
om Jesus forutsetter ikke nødven-
digvis at vi reiser ut. Det kan også
innebære å være medmenneske
med våre naboer. Teltmakerstrate-
gien er en kaosmodell som tåler
mange omlegninger. Vi må både
være fleksible og vite at vi lever for
Ham som skal stå på seierspallen til
slutt, sier Berit Helgøy Kloster. �

Berit Helgøy Kloster på talerstolen under et
Lausanne-møte i Thailand i 2004

På jobb fo
Berit Helgøy Kloster står sentralt nasjonalt og internasjonalt i en 

organisasjon der alle kaller seg «teltmakere». Midt i mars kommer 
hun til Nesttun som taler på en stor misjonssamling for hele Fana, 
med utfordringer både til skoleelever, yrkesaktive og pensjonister. 

Berit Helgøy Kloster innleder om
«Teltmakeren - for alle til alle?»
søndag 19. mars kl. 18 i Birkeland
menighetshus. Arrangementet er et
samarbeid mellom Fana prosti,
Fana fellesforening for Det Norske
Misjonsselskap og Fana fellesfor-
ening for Norsk Luthersk Misjons-
samband. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

r Jesus
Invitasjon ...

... til deg som har lyst å synge i mannskor
og som ønsker å utvide ditt sosiale og kul-
turelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i Fana-bygda, etter mer enn
60 års virke. Koret har nå flyttet øvingslokaleen fra Stend til
Apeltun Skole, der det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere i koret. Dirigent og
musikalsk leder er Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på 1.tenor og 2. bass, der
som kjent utfordringene er størst. Etter samtaler med Kul-
turkontoret i Fana, rektor ved Apeltun skole, Foreldrenes Ar-
beidsutvalg og Sameige i området, inviterer vi med dette
nye familiefedre til medlemskap i koret vårt. Så, dersom du,
gjerne sammen med naboer eller andre venner, har lyst å
være med, så ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette med å «stå i kor»
• møte dirigenten og finne din plass i koret
• møte en fadder som vil hjelpe deg på plass

Dersom du tror at du ikke kan synge, arrangerer vi «Kan
ikke synge kurs», der de fleste med rimelig god stemme og
gehør snart finner seg vel til rette. Kanskje vil et medlem-
skap i koret vårt gi deg en ny og rik opplevelse, slik vi all-
tid har følt og erfart vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 5244 Fana. 
Tlf. 55 91 51 60/ 926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor v/Ludvig Korsøen
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV DAG KVARSTEIN

20-bussen er på vei utover i
Sandviken en grå regnværsdag i
midten av oktober. Det er lenge
siden sommeren sendte stråler
via Byfjorden og inn over asfalt-
hverdagen. Varmen fra julekos
og tente stearinlys er fremdeles
så langt unna av vi ikke merker
den. Vi sultne, slitne, men veltil-
passede A4-mennesker er på vei
hjem til kjøttgryter og et lett
kyss på kinnet. Men der på buss
nummer 20 denne lyssvake høst-
ettermiddagen sitter vi alle i til-
synelantende dyster taushet,
med eller uten grunn. Ingen av
oss snakker til hverandre. Våre
blikk glir unna når vi merker en
antydning til sårbarhet hos våre
medpassasjerer. Et smil under-
trykkes av frykt for at det skal bli
tolket feil. Ingen vennlige ord
blir sagt, ingen hatefulle heller.
Objektiv nøytralitet hersker. Vi
enser hverandre knapt.

Det er da jeg hører den hvis-
kende samtalen fra setet bak
meg. De takknemlige ordene
kommer fra en kvinne i 40-årene
som livet har satt ubarmhjertige
avtrykk på. Hun samtaler med
sin sidemann, en mann med
uklare øyne og litt snøvlete dik-
sjon. Ordene fra kvinnen kom-
mer dypt nedenfra. Stemmebån-
dene er liksom filt med en grov
rasp, som om de er preget av
hakk og sår etter bånd som ble
brutt, eller risset med arr etter
svik og gråt som ikke fikk slippe
ut. Øyenlokkene til denne
kvinnen «i sin beste alder» er så
tunge at hun ikke har krefter til
å holde dem oppe. Kanskje øy-
nene som hun skjuler, har sett
for mye. Håret er langt fra ny-
vasket, kinnene går innover,

kinnbena peker for mye den
motsatte veien. Mens hun snak-
ker bikker hodet forover, beve-
gelsene hennes er sakte og stak-
kato, men det som kommer ut
fra munnen hennes er ikke til å
misforstå. – Eg kan stole på deg.

Det er nok lenge siden livet
gikk på skinner for denne
kvinnen midt mellom A4-men-
neskene på buss nummer 20 mot
Lønborglien. Det har nok heller
rullet kraftig nedoverbakke de
siste årene. Hvorfor det gikk galt
kan jeg ikke lese ut fra det slitne
ansiktet eller det bøyde hodet.
Men jeg kan likevel høre klart de
ordene som kommer ut mellom
to lepper som en gang lå inntil
sin mors bryst. De samme lep-
pene som prøvende smakte på
noe brunt og sterkt på festen i
6. klasse, og som senere stadig
oftere tok inn blankere og ster-
kere drikke etter hvert som usik-
kerheten vokste og fotfestet hos
mor og far løsnet. Flytende rus
ble til kjemisk dop. Tomrommet
innvendig ble fylt med farligere
og større doser av dyrekjøpt sti-
muli. 

Nå er livet i ferd med å gå i
oppløsning, og de faste holde-
punktene har for lengst flytt
bort. Hun har gitt opp å ta vare
på seg selv, og kan langt mindre
ta vare på andre. Hun er ute av
stand til å gjøre et produktivt
arbeid. Kort sagt, etter normale
standarder hun har ingenting å
bidra med verken som sam-
funnsmenneske eller medmen-
neske. Men dypt nedenfra i
henne, bak den lite tiltalende
fasaden, kommer det ord jeg al-
dri før har hørt på en buss:

- Du e den eneste eg kan
stole på. Eg vet eg alltid kan
komme til deg. �

- Du e den eneste eg kan stole på.
- Ja, du kan alltid komme til meg, det vet du.
- Men eg kan vere grådig vanskelig å ha med å gjøre når eg e
skikkelig på kjøret.
- Ja, du kan vere vanskelig, men de e kje nokke problem.
- Takk for at du sier det. Eg visste eg kunne stole på deg.

Nåde på 
buss 20,
14. oktober 
2005 kl. 1703
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STABEN I BØNES MENIGHET 

Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 10
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

Sokneprest Kari Vatne
telefon . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15 
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat  . . . . . . . . . . . . . . 91330556

Kapellan Inge Høyland
telefon  . . . 55 30 81 16/55 30 81 03
e-post . . . . . .inge-hoyland@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . 41 56 39 72

Organistvikar Carsten Dyngeland 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 01
e-post . . carsten.dyngeland@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . 55 10 03 43

Organistvikar Jens Christian Blom
telefon  . . . . . . . . . . . . 909 87 868
jens.christian.blom@hotmail.com

Kirketjener Arthur Nordeide 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 03 
privat  . . . . . . . . . . . . . 5512 09 86

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 53 71 85 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no
Privat . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

Kontor Storetveit menighetshus

Sokneprest Kari Vatne
telefon . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15 
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat  . . . . . . . . . . . . . 913 30 556

Kapellan Inge Høyland
telefon  . . . 55 30 81 16/55 30 81 03
e-post . . . . . .inge-hoyland@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . 41 56 39 72

Sokneprest (Storetv.) Bjarte Holme 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat  . . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
e-post  . . . . . bjarte.holme@bkf.no

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt 
kateket  . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
e-post  . . . . bodil.bredholt@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen 
diakon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
e-post  . . . . . linda.bardsen@bkf.no

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 hjem-
me 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
Yngvild W. Stuksrud  . . . 55 30 81 01 

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

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontaktperson 
Kari Vatne  . . . . . . . . . . . 55308115 

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

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Alpha-kurs: Et lite halvårskurs (10
kvelder + en helg) for alle, uansett
tvil og tro. Kveldsmat, tema og sam-
tale om sentrale deler av kristen tro.

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

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
E-post .kjartansteffensen@yahoo.no
mobil  . . . . . . . . . . . . . . 90737973

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro

Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . . 9524.05.03493

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

Åpen kirke på Bønes
Hver tors kl 12-13 er kirken åpen. Om
du vil søke stillheten, tenne lys, eller
samtale med noen, er du hjertelig
velkommen. Det vil være noen fra sta-
ben eller diakoniutvalget tilstede. 

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes
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Bønes kirke er i sin helhet
blitt realisert ved innsamlete
midler og stor grad av
egeninnsats. Utfordringen har
vært å få til en fungerende
arbeidskirke innenfor en
stram økonomisk ramme. 

AV ARKITEKT HELGE HJERTHOLM

Den kan i første byggetrinn minne om
en «sjømannskirke» hvor hverdagsakti-
viteter kan foregå i selve kirkerommet,
ved at det oppdeles i mindre soner ved
hjelp av enkle foldevegger. Dette gjør at
barn og unge føler seg hjemme i kirke-
rommet.

Utradisjonell form
Hvorfor har Bønes kirke en annen plan-
form enn de tradisjonelle kirker med
«langskip»? Langskipet har sitt utgangs-
punkt i basilikaen som var keiserhallen
– et verdslig rom som var bygget for til-
bedelse av keiseren. Keiseren satt på en
opphøyet trone, de rike satt forrest og de
fattige satt bak. Da Romerriket ble krist-
net under keiser Konstantin, måtte
man, for å samle så mange mennesker,
ta i bruk de største rom som eksisterte
på den tid, nemlig keiserhallene. Siden
den tid har basilikaen, langskipet, blitt
videreført som den mest alminnelige
kirkeform. 

Lik «urkirken»
Bønes kirke er mer lik urkirken hvor
man var samlet rundt nattverdbordet.
Det var ingen rangordning. For Gud er vi
alle like verdige. Rommet er sentrert
mot de kirkelige handlinger. Viftefor-
men understreker fellesskapet i møte
med Kristus i ord, dåp og nattverd.

Midtpartiet har et høytsittende overlys
som lar lyset strømme ned over den
sentrale del av kirkerommet. Lysets
Herre møter oss.

Nattverdbordet står på samme gulv
som menigheten. Kristus er steget helt
ned til oss. Han er vår bror. Det er ingen
skranker som stenger for nattverdbor-
det. Alle kan komme helt frem til bordet,
også de bevegelseshemmede.

Nattverdbordet er formet som et lang-
bord hvor man kan knele ned ved selve

bordet. Dette er gjort for best mulig å be-
holde den klare billedlige tale som ble
gitt oss i den første nattverd: Etter aftens-
måltidet, som var den fysiske føde, gav
Jesus seg selv i form av brød og vin, som
bilde på at Han er vår åndelige føde.

På nattverdbordet er plassert en enkel
lesepult som markerer at Jesus like fullt
er til stede i sitt ord – en understrekning
av sammenheng mellom preken og
nattverdbord i høymessen. 

Dåpen er plassert ved overgangen til

Utformingen av Bøne

Aktiv Fritid
Dette er et tilbud til deg som er pensjonist og
som liker å holde deg aktiv. Vi møtes annen-
hver tirsdag i Storetveit menighetshus kl.
11.30 – 13.30. Den første timen hygger vi oss

felles med kaffe, te, kake og evt. medbrakt
matpakke. Vi får besøk av én i staben i menig-
heten som har «ord for dagen», synger litt, får
litt info, men mest av alt går tiden til det sosi-
ale. 

Den siste timen er satt av til forskjellige
interessegrupper. For tiden finnes en engelsk-

gruppe, bibelgruppe, tur/kultur-gruppe og
kirke/ samfunn-gruppe. Et par ganger i semes-
teret har vi fellesmøter, hvor vi får inn noen til
å holde foredrag for oss, kåsere e.l. Vårsemes-
teret avsluttes med en tur. 

Høres dette interessant ut? Kom innom oss –
vi har alltid plass til flere! �
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Fra Bønesdagen 2004.

Bønesdagen 2006 blir som
vanlig arrangert lørdag før
palmelørdag.

Sett av datoen allerede nå: Bønes kirke
lørdag 1. april kl. 11.00 - 15.00. Her blir
det som vanlig mange gode timer sammen
med bare hyggelige folk i Bønes kirke. Få
med deg de mange aktivitetene og mange
gode innslagene. 

Giverglede
Givergleden er blitt større. Vi samarbeider
med Kirkeringen og har nå bestilt prose-
sjonskors som også blir kors på alteret.
Det blir levering av korset i disse dager.
Også nye offerposer er kjøpt og tatt i bruk,
mens messehagler er finansiert og proses-
sen med innkjøp er i gang.

I løpet av 2005 er det kommet inn ca kr
70.000,- som går til kirken og menighe-
ten.

Ordningen med skattefradrag for gaver
til menigheten fungerer og vi håper på
fortsatt vekst i antall givere.

Vi gleder oss til 2006. �

Med hilsen givergledekomiteen, ved
Gunvor Møller, Per Røen og Trygve Garnæs

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Bønesdagen -06Bønesdagen -06
s kirke

Program våren 2006
17. jan: Oppstart–gruppemøter
31. jan: Gruppemøter
14. feb: Gruppemøter
28. feb: Fellesmøte. C. Dynge-

land musiserer/kåserer 14. mars:
Gruppemøter

28. mars: Gruppemøter
18. april: Gruppemøter
2. mai: Fellesmøte. Program 

ikke helt fastlagt
16. mai: Gruppemøte
30. mai: Gruppemøte
13. juni: Tur

midtpartiet og markerer at denne
handling er inngangen til kristenlivet.

På den hvite veggen bak nattverd-
bordet er det et billedmotiv som tar ut-
gangspunkt i «Fader vår». Med plasse-
ring, innhold og fargeholdning inngår
det som en organisk og berikende del
av kirkerommet. Det kan minne om de
fargerike og fintformete første boksta-
ver i hvert kapittel i gamle bibler. 

På den ene side av kirkerommet lig-
ger et kombinert dåpsventerom/for-
kontor og et sakresti/prestekontor. På
den annen side ligger kjøkken/ kirke-
tjenerrom.

Annet byggetrinn
Det er tilrettelagt for et annet bygge-
trinn med menighetsavdeling på to
plan. Da kan forkontor og kjøkken flyt-
tes over til menighetsavdelingen og
kirkerommet vil få en økt kapasitet til
ca. 350 plasser. Annet byggetrinn vil,
på samme plan som kirkerommet,
kunne inneholde menighetssal/ kirke-
stue med kjøkken, og de nødvendige
kontorer.

I underetasjen kan det være gardero-
be, toaletter og god plass til barne- og
ungdomsarbeide. Siden kommunen
har plikt til å bygge kirker, er det rimelig
å forvente at det snart blir bevilget
midler.

Om korset i Bønes kirke
Korset er grovt utført i sort smijern for å
minne om det brutale henrettersted
hvor Jesu stedfortredende lidelse og
død fant sted.  I ettertid står korset som
et rent og opphøyet tegn på renselse,
forsoning og seier over døden. Dette er
uttrykt ved at det er innfelt et gullspor i
korset, og det er åpent slik at lyset
strømmer igjennom.  I åpningen er det
innlagt en «bloddråpe» som minner
oss om det store mysterium at «Jesu
blod renser oss for all synd». Siden kor-
set står på nattverdbordet, forklarer
det noe av nattverdens mening.

Ved prosesjoner taes korset fra natt-
verdbordet, settes på en bærestake,
bæres inn som prosesjonskors og set-
tes deretter på plass på nattverdbor-
det. �

Korset er grovt utført i sort
smijern for å minne om det
brutale henrettersted hvor
Jesu stedfortredende lidelse
og død fant sted, skriver ar-
tikkelforfatter Helge Hjert-
holm (bildet).
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Fullstendig liste i neste nummer 

Gudstjenester i Bønes

29.januar. 3.s.e. Kr. åpenbaring
11.00 Gudstjeneste med natt-

verd. Søndagssk. Kirke-
kaffe. Bjarte Holme.

5. februar.Vingårdssøndagen
19.00 G2. Nattverd. I. Høyland.

12.februar. Såmannssøndagen
11.00 Gudstjeneste med 

nattverd. Sola Fide 
deltar. Presentasjon av 
menighetsrådet.
Søndagsskole. Kirke-
kaffe. Kari Vatne.

19. februar.Kr. forklarelsesdag
11.00 Familiegudstjeneste. 

Dåp. Kirkekaffe.
Bjarte Holme.

26.februar. Søndag før faste
11.00 Gudstjeneste med dåp 

og nattverd. Søndagssk. 
Kirkekaffe. Kari Vatne.

1.mars. Askeonsdag
19.00 Storetveit kirke: Faste-

gudstjeneste. Kari Vatne.

5.mars. 1.s. i faste
19.00 G2 forberedt med konf.

Nattverd. Inge Høyland.

8.mars
19.00 Fastegudstjeneste. 

Inge Høyland.

12.mars. 2.s. i faste
11.00 Gudstjeneste med natt-

verd. Søndagssk. Kirke-
kaffe. Bjarte Holme.

15.mars
19.00 Storetveit kirke: Faste-

gudstj. Bjarte Holme.

19.mars. 3.s. i faste
11.00 Familiegudstj. Dåp. 

Kirkekaffe. Kari Vatne.

22.mars. 4.s. i faste
19.00 Fastegudstjeneste. 

Kari Vatne.

26.mars. Maria budskapsdag
11.00 Høymesse. Dåp. 

Nattverd. Kirkekaffe.
Bjarte Holme.

29.mars
19.00 Storetveit kirke. Faste

gudstj. Inge Høyland.

2. april. 5.s. i faste
19.00 G2. Nattv. Bjarte Holme.

Gudstjenester i Storetveit 

29.januar. 3.s.e. Kr. åpenbaring
11.00 Høymesse. Dåp. Nattv.

Kirkekaffe. Kari Vatne.

5. februar.Vingårdssøndagen
11.00 Familiegudstj. Dåp. 

Kirkekaffe. Middagstreff.
Bodil Dyrøy Bredholt og 
Bjarte Holme.

12. februar. Såmannssøndagen
11.00 Høymesse. Nattverd. 

Kirkekaffe. Bjarte Holme.

19. februar. Kr. Forklarelsesdag
19.00 G2. Nattverd.

Inge Høyland.

26. februar. Søndag før faste
11.00 Høymesse. Dåp. Natt-

verd. Kirkekaffe.
Bjarte Holme.

1.mars. Askeonsdag
19.00 Fastegudstjeneste. 

Kari Vatne.

5.mars. 1.s. i faste
Se Bønes eller
Slettebakken.

8.mars
19.00 Bønes kirke: Fasteguds-

tjeneste. Inge Høyland.

12.mars. 2.s. i faste
11.00 Høymesse. Dåp. Natt-

verd. Kirkekaffe. Kari 
Vatne.

15.mars
19.00 Fastegudstjeneste. 

Bjarte Holme.

19.mars. 3.s. i faste
19.00 G2. Nattverd. Inge 

Høyland.

22.mars. 4.s. i faste
19.00 Bønes kirke: Fasteguds-

tjeneste. Kari Vatne.

26.mars. Maria 
budskapsdag

11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Kirkekaffe.

29.mars
19.00 Fastegudstjeneste. 

Inge Høyland.

2. april. 5.s. i faste
11.00 Familiegudstjeneste. 

Dåp. Kirkekaffe. 
Middagstreff. Bodil 
Dyrøy Bredholt og Kari 
Vatne.

Bønes søndagsskole 
våren 2006
Vi samles i «Brakken» når 
presten holder preken:
29. januar, 12. februar, 
26. februar, 12. mars, 26. mars,
30.april, 28. mai, 11. juni
Hilsen Åse, Kjersti, Marit,
Helene og Lisbeth

Trenger du kirkeskyss?
Diakoniutvalget i Bønes kan til-
by kirkeskyss følgende søndager
våren ’06: 29. januar, 26. februar, 
26. mars og 21. mai.
Disse søndagene blir det satt
opp egen buss fra Gullstøltunet
og serviceboligene like ved. I til-
legg har vi sjåfører som kan hen-
te folk privat disse søndagene.
Trenger du skyss, kontakt diakon
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17/
55 30 81 10 noen dager i forkant.
Velkommen til kirke og kirkekaffe.

«Folketoner & jazz»
Konsert søndag 2.april kl 20 i
Storetveit kirke med Håkon Nil-
sen - klarinett & saksofon, Ragn-
hild E. Akslen - sang & resita-
sjon, Carsten Dyngeland - pia-
no/keyboards og Ruth Bakke
Haug - orgel og bassgitar 
Bill. v/inngang kr 100.-/ 60.-
(honnør/stud.)
Konserten er støttet av Bergen
kommune

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 

Giverglede ...
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 messehagel 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.

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

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

Jeg vil gi (sett kryss)
Kvartalsvis �  Halvårlig � Årlig �

Sign:...........……………………………… 
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Ønsker du å støtte
orgelfondet?
Vi setter stor pris på små og
store bidrag. Eventuelle bi-
drag kan settes inn på konto
3411.26.99297 (Bønes or-
gelfond, v/Bønes sokn,
postboks 149 Bønes, 5849
Bergen). Vi håper du vil støt-
te orgelsaken!


