
Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Klaverinnvielse
Hans Helgesen og Line Vederhus (bildet)
var blant de mange musikerene som
bidro da Bønes innviet kirkens nye flygel
med en innholdsrik novemberkonsert. 

Side 14-15

 : menighetsblad for Bønes - 1/09 - årgang 6 med artikler og reportasjer fra hele Fana prostimed artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Ti år med Tria
I høst var det ti år siden Bønes Tria startet opp. Side 2-3

Kayser på krakken
Jan Henrik Kayser (75)
inviterer til konsert sam-
men med tidligere elever
i Fana kirke. Side 8-9

SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon 2009 setter 31.
mars fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene. 

Side 6-7

Bønesdagen!
Det er ikke så lenge til
våren kommer. Tradisjo-
nen tro arrangeres 
Bønesdagen lørdag før
palmehelgen - 28.mars.
Sett kryss i kalenderen! 

Side 4
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Jeg sitter og skriver dette noen
dager inne i det nye året og
konstanterer at 2009 blir et
hendelsesrikt år, på godt og
vondt. Rikt på muligheter og
fullt av utfordringer.

REFLEKSJON VED 

KARL JOHAN KIRKEBØ

På den internasjonale arena

er det tilsynelatende flest

utfordringer. Størst overskrifter akku-

rat nå får innsettelsen av Obama og kri-

gen i Gaza, som akkurat synes over.

Men kriser og kriger og katastrofer står

nærmest i kø og for veldig mange rundt

i verden er 2009 et veldig bratt år.

Kontrasten til vår mer hjemlige arena

er dramatisk. Vel er høykonjunkturen i

Norge tilsynelatende over, men folk

flest får det snarere bedre i 2009 pga

rentenedgang og redusert prisstigning.

Vi som er så heldig å være født i Norge

har virkelig kommet på den grønne

gren, det skal mange lottogevinster til

for å oppveie den vi fikk i fødselen. Det

skal vi være glade og takknemlige for.

Tankekorset for meg er at vi likevel

fremstår som et misfornøyd og nesten

sytende folkeslag. Vi er misfornøyd

med så mye og mange av oss klager

over ting som kunne vært enda bedre.

Det er sikkert rom for mange forbe-

dringer også i Norge. Men vi må ikke

misse perspektivet. Og vi må ikke bli så

selvsentrerte at vi ikke ser hvor privili-

gerte vi er.

Jeg er glad jeg er norsk, bor på Bønes

og er velsignet med en fantastisk fami-

lie, gode venner og et godt bomiljø. Jeg

er takknemlig for at jeg på min måte

kan gi mitt lille bidrag, heller enn å ha

dårlig samvittighet fordi jeg burde gjort

så mye, mye mer. Det er mange mulig-

heter og mange utfordringer i kø, også i

nærmiljøet, som venter på noen til å

være med å møte dem. ●

Godt nytt år til dere alle.

Bønesbladet nr 1, 2009 utgis av menighetsrådet i sam-
arbeid 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.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: bones.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Helge Kolstad, Sigmud Austrheim
og Karl Johan Kirkebø
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 9. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 24. mars

Fortsatt var det en base på ca 15 jenter fra
Tria koret, men det var ingen gutter med i
arbeidet. Når så den nye kirken sto klar høs-
ten 1998 ga det inspirasjon og anledning til
å etablere et nytt tilbud for barn i menighe-
ten. Flere foreldre for barn i den aktuelle al-
deren sa seg villig til å bli med som ledere og
10. september 1998 hadde Bønes Tria sin
første samling. 

Helhetlig konsept
Bønes Tria skulle være en klubb hvor sang
fortsatt skulle være en viktig aktivitet, men
kordelen skulle bare være en del av et mer
allsidig og helhetlig konsept. Klubben ble
innmeldt i Norges KFUK-KFUM. Ledere
den gang var: Guri Einevoll, Øivin Christi-
ansen, Klas Rønning, Jorunn Haldorsen
Sætre, Torfinn Wang og Inger Johanne
Haaland Wang. 

Bønes Tria talte i flere år mer enn 60 med-
lemmer og har vært et svært populært til-
bud for barn fra 2. – 7. klasse. En triakveld

følger en fast struktur som består av sang,
kveldens tips, en aktivitet og avslutning
med andakt. 

Av slagere og gjengangere på program-
met nevnes non-stop leken, refleksløype,
grilling, OL, bingo, temakvelder, kafé,
grønn kveld. Det har vært mange høyde-
punkter i løpet av de ti årene Tria’n har ek-
sistert; egenprodusert kabaret, basar, tur til
Fedje, «apekatt i skogen», flammesluker på
besøk, motorsykler i kirkerommet, sirkus,
beach party, «Noahs ark», fotballkamp
innendørs, besøk av brannspillere, hele
menigheten synger, deltakelse på arrange-
ment i Grieghallen, cd-innspilling med

BIBELTIMER
HVA: Bibeltimer

HVORFOR: Kunnskap og

fellesskap

HVOR: Bønes kirke

TID: Torsdager kl.2000

Torsdag 26.februar kl.20 v/

Knut Ingebrigtsen

Tema: Gudstjenesten – vår

vei inn i bibelhistorien.

Torsdag 19.mars kl.20 v/

Jan Ulveseth

Tema: «Kappes om å hedre

hverandre»

Bibeltimene begynner med

felles kveldsmåltid hvor vi

deretter går over til selve

bibeltimen.

Velkommen til bibeltime i

Bønes kirke

Godt nytt år 

Bønes Tria
Bønes Tria startet opp høsten
1998. Forut for dette hadde Bønes
triakor eksistert siden 1990. 

Bønes 
Minising
Bønes Tria inkluderte helt i

starten barn fra 1. klasse.

Dette skulle vise seg å være

en for stor aldersspredning,

- og man måtte da gi disse

et tilbud. 

På denne måten ble Bønes

Minising startet, - i oktober

2008. Årsrapport for 1998

lød som følger: 

«Nystartet barnekor med

ca. 70 medlemmer mellom
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Våkleiva 43, 5155 Bønes

Kontaktklubben 
i Storetveit
Kontaktklubben for psykisk

utviklingshemmede holder til

i Storetveit menighetshus.

Klubben er et møtested for

akkurat deg, og kanskje en

støttekontakt eller noen i fa-

milien? Vi spiller spill, synger

og har sangleker/ringdans,

koser oss med kaffe, te, saft

og kaker, og avslutter med en

fortellerkrok der vi hører fra

Bibelen. To ganger i semeste-

ret avslutter vi med en mini-

gudstjeneste i Storetveit kir-

ke. Hjertelig velkommen! 

Nedenfor ser du vårens

program:

Kontaktklubben i Storetveit

torsdager fra 18.30 – 20.30

15. januar - klubb

29. januar - klubb

12. februar - klubb

26. februar - kontaktkveld

med familie, avsl. i kirken

12. mars - klubb

26. mars - klubb

16. april - klubb

NB! 19. april: Gudstjeneste i

Storetveit kirke

30. april - kontaktkveld med

familie, avslutning i kirken

14. mai - klubb

28. mai - klubb

11. juni - sommeravslutning

(program kommer)

Vi møtes i Storetveit menig-

hetshus, Kirkeveien 27

Ta med noen venner til en

kveld med spill og sang, dans

og lek, kaffemat og prat. 

Fortellerkrok.

Vennlig hilsen Kontakt-

klubben v/diakon Linda

Bårdsen, 55 30 81 17

linda.bardsen@bkf.no ●

Kirke-
skyss
Har du plass til flere 

i bilen? 

Vi trenger flere som kan være

med på kirkeskyss én til flere

ganger i semesteret, så de

som ønsker det kan komme

seg til kirken oftere. Noe for

deg?

Vi trenger også sjåfør med mi-

nibuss-sertifikat, til kjøring

fra Gullstøltunet to ganger pr.

semester. Til dette trenger vi

også en medhjelper.

Kontakt:

Diakon Linda Bårdsen, 

tlf. 55 30 81 17 - 

linda.bardsen@bkf.no eller

frivillighetskoordinator The-

rese Mokkelbost, 55 30 81 02

therese.mokkelbost@bkf.no

masse mer. Det kan trygt sies at kirkerommet
har vært tatt i bruk så allsidig som det vel er
mulig.

Utfordring
Å drive aktiviteter for barn i kirkerommet har
selvfølgelig også vært en utfordring fordi rom-
met nødvendigvis setter noen begrensninger.
En annen utfordring er å opprettholde Tria’n
som et populært tilbud for gutter, når Tria’n
utad ofte og gjerne opptrer som kor. Samtidig
har guttene gitt oss inspirasjon til å prøve nye
vrier på program og aktiviteter. Som i alt barn-
arbeid, er det også utfordrende å være et enga-
sjerende tilbud for de eldste barna. SOS – tilbud

for de i Sjette Og Syvende klasse har vært et vik-
tig og populært tilbud for denne gruppen.

Stabil ledergruppe
Bønes Tria har hatt en stabil ledergruppe hvor
Torfinn, Inger Johanne, Guri og Jorunn fortsatt
er med. Ved tiårsjubileet er dessuten disse med i
lederteamet: Lindis Adal Sætre, Vigdis Muri Pet-
tersen, Marit Drotningsvik og Benedicte Hen-
riksen. En allsidig gjeng som har sine styrker på
forskjellige sider og sammen bidrar til at Bønes
Tria er en livlig og levende del av menighetsarbei-
det. I jubileumsåret er det nesten 30 medlemmer
som trives med å møtes hver torsdag i kirken. Det
er stadig plass til flere, - både barn og ledere. ●

3-6 år. Koret er til-

knyttet Norges KFUK-

KFUM og øver i Bønes

kirke hver.2. torsdag

kl. 17.00 - 17.45

Opptreden på julaften

sammen med Bønes

Tria var høydepunktet

i -98, og våren -99 vil

koret opptre flere

ganger, bl. a. sammen

med mange andre

barnekor i Grieghal-

len» 

Ledere i 1998 var:

Ragnhild Bruvik Berg,

Anne Mork Myking,

Linda Svendsen ( og

Bente Svendsen ), Bir-

gitte Skants, Torfinn

Wang (pianist), Inger-

Johanne Haaland

Wang(dirigent) ●
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Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

Dette er for deg som er en
aktiv pensjonist, og ser
etter et fellesskap å være
med i. 

Vi samles i Storetveit menighets-
hus annenhver tirsdag kl. 11.00-
13.30: først en halvtime med ryt-
misk trim, så spiser vi medbrakt
lunsj, får servert kaffe og te, og har
felles program fram til 12.30. Den
siste timen kan du velge en inter-
essegruppe: engelskgruppe, bi-
belgruppe, samtalegruppe kir-

ke/samfunn, tur/kulturgruppe
eller håndarbeidsgruppe (de tirs-
dagene det ikke er vanlig AF). To
ganger i semesteret har vi felles-
møter med felles program i stedet
for grupper den siste timen.

Vårens program:
3. februar Grupper
17. februar Grupper 
3. mars Fellesmøte: 
«Hverdagsfilosofi» ved filosof
Nina Karin Monsen

17. mars Grupper

31. mars Grupper
14. april Grupper
28. april Fellesmøte: 
«Norsk barndom gjennom 150
år» ved Kari Blom

12. mai Grupper
26. mai Grupper
9. juni Tur. 
Program kommer

Hilsen ledergruppen v/Ragnhild
Thistel – 55 29 14 56 og Linda
Bårdsen (diakon) 55 30 81 17,
linda.bardsen@bkf.no

Fest for
pensjonister
Vi gjentar suksessen fra i fjor

og inviterer til fest for pensjo-

nister fredag 13. mars kl. 17-

19.30 i Bønes kirke. 

Velkommen til snitter og ka-

kebord, spennende program

og spenstige innslag. Alle

pensjonister på Bønes vil få en

egen invitasjon til festen.

Skulle det glippe litt, og akku-

rat du ikke får det, er du likevel

herved invitert! Vi gleder oss

til å treffe kjente og ukjente.

Grunnet byggearbeidene må

vi denne gangen sette en be-

grensning på 100 deltakere.

Bill. kr. 100,-. Bindende 

påmelding innen 5. mars til 

Linda Bårdsen – 55 30 81 17 / 

linda.bardsen@bkf.no eller

T. Mokkelbost – 55 30 81 02/

therese.mokkelbost@bkf.no

Tradisjonen tro arrangeres Bønesdagen også i år, lørdag før palmehelgen - 28.mars kl.11-15.
På Bønesdagen kommer store deler av bønesbefolkningen for å se og oppleve hvor 

mangfoldig og aktivt nærmiljøet er på Bønes. Det blir loddsalg, kafè, fiskedam, lykkehjul, 
boksalg, hest og vogn, natursti, organisasjoner/lag har stand og mye mer. Overskuddet 

fra Bønesdagen går til Bønesfondet. Det deles årlig ut midler fra fondet til allmennyttige 
formål som kan være med å styrke nærmiljøet på Bønes. Sett av 28.mars til 

Bønesdagen og inviter med deg naboer og venner til en 
hyggelig dag i og utenfor Bønes kirke.

BØNESDAGEN

AKTIV FRITID - for aktive pensjonister
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Kultur-

• Skjold 8. februar kl. 19.00:
Konsert med Ole Hamre, 
Gabriel Fliflet og Berit Opheim
Versto. Bill. kr. 150

•  Fana 15. februar kl. 18.00. 
Stor klaverkonsert. Med Jan
Henrik Kayser, Ingunn Ådland,
Eldfrid Liland, Signe Bakke,
Rune Alver og Øyvind Aase. 
Arr.: Fana menighet i samarbeid
med Bergen Pianoforretning.
Kollekt til inntekt for flygelet ved
utgangen. se side 8-9

•  Slettebakken 15. mars
kl 19.00: 
Kulturutvalget i Slettebakken
menighet inviterer til den spen-
nende og utfordrende multime-
diafremføringen «Hvor er du,
Gud?»

• Birkeland 18.mars kl.19.00:
Salmekveld i ramme av faste-
gudstjeneste. Denne kvelden er
også alle medarbeidere i menig-
heten særskilt invitert. Sokne-
prest Bjarte Holme i Storetveit
menighet taler over temaet «Dia-
koni som holdning for hele livet».

Slettebakken 22. mars kl 16.00:
Familiekonsert med Ingelin
Reigstad Norheim og Hildegunn
Garnes Reigstad. De synger
sammen med Slettebakken bar-

nekor og knøttemusikk, Sæda-
len barnegospel og knøttemu-
sikk og koret Jordbærhagen. 
Billetter koster kr 50 for barn
over fire år, kr 100 for voksne
(over 18 år) og kr 200 for famili-
er. Kormedlemmener: Gratis.
Se side 7.

Bønes 28.mars kl.11-15: 
Den tradisjonelle Bønesdagen!

Storetveit 29.mars 17.00: 
Bartimeuskonsert, med Ivar
Skippervold og Barnegospel.

Storetveit 29.mars 20.00: 
Konsert med Bergen Kammer-
kor. (bildet) 

Skjold 29. mars kl 17.00: 
«Det gode landet» av Eyvind
Skeie og Sigvald Tveit, med 

Søråshøgda barnekor (blå og
rød gruppe) og Cantus.

Bønes 31.mars kl 1830: 
«Kirken og påsken». Besøk på
kulturhistorisk museum
(v/Sjøfartsmuseet) v/ professor
Henrik Von Achen. Påmelding til
menighetskontoret innen fredag
27.mars, 55 30 81 02 - 
bones.menighet@bkf.no

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Av de nominerte kandidatene
fikk Nordhaug et overveldende
flertall av stemmene, noe som
kan være godt å ha med seg i
ryggsekken foran alle de utfor-
dringer, forventninger og krav
som venter den nye biskopen.

Økumenisk samarbeid
– Som biskop ønsker jeg å ska-
pe møteplasser der både pres-
tene og andre medarbeidere
kan få møte biskopen og være
med i diskusjonen om strate-
giske veivalg i viktige saker, sier
Nordhaug til kirken.no.

– Som åndelig leder vil jeg
gjøre mitt for å styrke diakoni-
en i bispedømet. Det åndelige
må ikke bli så åndelig at vi ikke
ser den sosiale og kroppslige
nøden rundt oss.

Nordhaug har vært aktiv i
økumenisk samarbeid i mange
sammenhenger, og det har for-
met troen og teologien hans.

Sjømannsprest
– Nordhaug vil tilføre bispe-

kollegiet verdifull kompetanse
innenfor teologi og praktisk
kirkeliv, sier statsråd Trond
Giske (AP) i en pressemelding
fra Kirkedepartementet.

– Hans lederegenskaper,
samfunnsengasjement og
gode evner som kommunika-
tor vil nok bli satt pris på i bi-
spedømmet.

Nordhaug blir også biskop
for Sjømannskirken. Fra 1981
til 1986 var han selv tilsatt i
Den norske sjømannsmisjon
som prest for norske studenter
i utlandet. Deretter var han i
fem år teologisk konsulent i
Mellomkirkelig råd, før han i
1991 ble kapellan i Ås. Fra 1995
og frem til i dag har han vært
rektor ved praktisk-teologisk
seminar ved Menighetsfakul-
tetet. 

Ole D. Hagesæther avsluttet
sin tjeneste som biskop i
Bjørgvin bispedømme 30. no-
vember 2008, mens Halvor
Nordhaug blir vigslet som ny
biskop 8. mars. I mellomtiden
fungerer domprost Ørnulf A.
Elseth som biskop. 

Biskop Halvor Nordhaug:

– Vil styrke diakonien
28. november i fjor ble praktikumsrektor ved
Menighetsfakultetet i Oslo Halvor Nordhaug (55)
utnevnt i statsråd til ny biskop i Bjørgvin.

SKRIBENT: Halvor Nordhaug har skrevet

en rekke fagbøker og faglige artikler, og har

siden 1994 vært redaktør av  Luthersk Kirketidende. 

FOTO: DEN NORSKE KIRKEN
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Jatrophaplanten er uspiseleg,
men kan likevel gjere under-
verker: Den kan både redusere
klimaendringane og sørge for at
John (17) får gå på skulen. 

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

I 2009 set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
«SOS frå sør» fokus på korleis fattige men-
neske blir råka av klimaendringane. 35.000
bøsseberarar over heile landet viser tysdag
31. mars sitt engasjement. Kyrkjelydane i
Fana deltek i aksjonen. 

Jatropha
Ein av dei som vonar på stort engasjement er
John frå Lamu-distriktet i Kenya.

– Neste veke blir eg kanskje kasta ut av sku-
len, seier han, og fortel at familien hans er
fattig og ikkje har råd til å betale skuleavgifta.
No vonar han at vidunderplanta jatropha
skal sikre skulegongen. 

Råka av klimaendringane
Klimaet i Kenya er tørt, og mange stader er
jorda lite fruktbar. Klimaendringane har
forverra situasjonen for fattige menneske
som slit med å skaffe nok mat når regnet ute-
blir. 

– Klimaendringane her i Kenya har gjort at
det er blitt svært vanskeleg å leva av jord-
bruk, seier John.

– Folk har ingenting å ete og ingenting å
selje. Det vil stoppe utviklinga i Kenya og
gjere oss endå fattigare. Det går hardast ut
over dei som ikkje har utdanning.

Håp i eit nøtteskal
Johns veslebror, Fred, måtte slutte midlerti-
dig på skulen. No fryktar John at det same
kan skje med han. Håpet finn han i dei små
nøttene frå jatrophaplanten, som no kanskje
kan berge familiens økonomi. Gjennom eit
av Kirkens Nødhjelps klimaprosjekt i Kenya
har Johns bestemor, Peris (66), fått støtte til å
dyrke jatrophaplanten. 

– Familien min arbeider hardt for å dyrke
jatrophaplanten slik at vi kan tene pengar og
betale rekninga frå skulen, seier syttenå-
ringen.

Fasteaksjonen
«SOS fra sør»
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2009 setter fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene.

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger til
ofrene for klimaendringene.

– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av mange

som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen
på alvor.  – Vannet steg, og folk satt på takene
og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir
flere og sterkere, vil det ramme oss hardt.

Pengene fra årets aksjon går derfor til å gjøre
fattige i flomutsatte områder som Bangladesh
i stand til å møte mer ekstremvær. Dette inne-
bærer blant annet treplanting, flomsikring og
oppretting av lokale krisegrupper som har an-
svar for flomvarsling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp
på dagsorden i den vestlige del av verden, og
Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klima-
endringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi
som bor i den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet og har derfor et spesi-
elt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige. 

Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Der-
som du ønsker mer informasjon, eller vil
melde deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)
• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon Wigum Dahl (Storetveit)  
• Marit Hauge Solheim (Skjold)
• Sveinung Hordvik (Slettebakken) 
• Tove Sandgrind (Bønes). 

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefon: 820 44 088 (175 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493. 

Aksjonen treng fleire vaksne bøsseberarar

som kan gå saman med konfirmantar som

Margrethe Isaksen og Ingeborg Helland (bil-

det) frå Skjold.  FOTO: BJØRN MOE 

Miljøhåp i Kenya:Mirakelplante gjev arbei

SKULEFLINK: – Om eg må slutte på skulen, er

eg redd for at eg endar opp like fattig som fami-

lien min, seier John, som håper å utdanne seg

innan jordbruk, business og matematikk.

Fakta: Klimaendringar i Kenya

• Avskoging og global oppvarming gjer at 

breane på Mt Kenya har minka drastisk. 

• 26 sideelvar til den store og viktige Tana-

elva har tørka ut. 

• Stadig tilbakevendande periodar med 

tørke påverkar størstedelen av landet.

• Lokalsamfunn vil miste levebrødet sitt 

når kaffi- og temarker tørkar ut.

Fakta: Jatrophaplanten

• Overlever lang tørke ved  å sleppe blada 

utan at det går ut over frøproduksjonen.

• Frøa inneheld ei olje som er veleigna til 

produksjon av biodiesel. Frøa kan også 

brennas i ovnar eller turbinar. 
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ASTRID DALEHAUG NORHEIM 

Fra Sædalen barnegospel kom-

mer to kor med til sammen 60

barn, Slettebakken har to kor

med 45 barn og fra Jordbærha-

gen på Skeie skole kommer det

30 barn. Konserten skal være i

Slettebakken kirke klokken 16. 

Barnekorene har ligget i hard-

trening de siste månedene for å

lære sangene som tvillingsøs-

trene syner på barne-cden

«Jordbærhagen». 

Turnerer 
Hvis tvillingsøstrene fra Frek-

haug nord for Bergen ser kjent ut,

stemmer det nok. De har vært i

NRK på «Beat for beat», «Kjem-

pesjansen» og tre sesonger i

«Absolutt norsk». Bare ni år

gamle gav de ut en barne-cd med

egne tekster. Sommeren 2003

vant jentene en internasjonal

musikkonkurranse i Colorado,

USA, med en egenskrevet låt.  I

høst debuterte de med cd-en

«The good or better side of

things» som voksenartister

under navnet Garness, og i vinter

turnerer de i Tyskland og Sveits. 

«Bergens svar på Marit Lar-

sen», skrev BA om den nye cd-en.

Bestemor
På familiekonserten skal de

synge sanger fra cd-en «Jord-

bærhagen». Bestemor Haldis

Reigstad har skrevet alle tek-

stene på platen, som kom ut i

2005. De synger blant annet om

kongebarna, en jordbærhage, alt

som er kjedelig og en pusekatt.

Haldis Reigstad er landets mest-

selgende kristne lyriker. Bøkene

hennes har et opplag på 82 000. 

Musikken på «Jordbærhagen»

er komponert av Terje Kleppe,

Arve Reigstad og Garness selv.

Billetter koster kr 50 for barn

over fire år, kr 100 for voksne

(over 18 år) og kr 200 for familier.

Medlemmene i korene er gratis.

7

Synger med over 
hundre barn
Søndag 22. mars kommer tvillingsøstrene Ingelin Reigstad
Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad til Slette-bakken
kirke for å holde konsert sammen med fem barnekor.

Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad, kjent som Gar-

ness, kommer til Slettebakken etter turné i Tyskland og Sveits. 

Miljøvenleg energi 
Jatrophaplanten tåler tørke,
og veks godt sjølv i nærings-
fattig jord der vanlege mat-
plantar ikkje kan gro. Oljen
frå nøttene er ubrukeleg til
matlaging, men dei siste åra
har ein oppdaga at den er eit
godt, miljøvenleg drivstoff.
Energi er ein nøkkel til ut-
vikling, og planten kan bi-
dra til å forsyne Lamu-dis-
triktet med fornybar energi. 

– Jatrophaplanten er vik-
tig for oss. Bestemor håper
at vi barnebarn kan bli rike
av dette ein dag, seier John.

Gjennom å støtte KNs fas-
teaksjon, kan du hjelpe
menneske så dei kan stå
sterkare når tørkeperiodane
kjem stadig hyppigere. 31.
mars vonar vi at heile Fana
prosti blir med på å kjempe
mot klimaendringane! 

eid og drivstoff

KLIMAENDRING: Johns bestemor, Peris (66), driv ein liten gard

like i nærleiken av ein stor innsjø. – No har innsjøen nesten tør-

ka heilt inn, og vi får stadig besøk av elefantar, bøflar, sebraer og

flodhestar som et opp avlingane våre, fortel John.  
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Ådland er tidligere elev av den bergenske pi-
anisten Jan Henrik Kayser (75), og fikk ideen
etter at hun sammen med fem andre tidli-
gere elever gjorde musikalsk ære på sin gam-
le lærer på et nytt konsertflygel i Korskirken.

Fuglemann
– Jeg fikk den lyse ideen å gjenta suksessen i

Fana, og slik reise litt startkapital til flygelet.
Alle sammen sa ja da jeg spurte, så dette blir
en ren gjentagelse av konserten i Korskirken,
forteller Ådland, som ble med menighets-
bladet til Landås for en liten kveldsvisitt
hjemme hos Jan Henrik Kayser.

– Kom inn, kom inn, inviterer Kayser hjerte-
lig, og ber oss følge trappen helt opp i tredje
etasje. Selv nærmest svever han opp trappe-
trinnene, og det slår meg at det er noe fugle-

aktig over ham - både i fremtoning, bevegelser
og den syngende måten han snakker på. På
den ene siden virker han opphøyet og fjern, på
den andre nærværende og lattermild. 

Ode til friheten
– Når du er forelsket, så kan du ikke forklare
hvorfor, svarer han filosofisk når jeg spør om
hans forhold til favorittkomponisten Beet-
hoven.

8 februar 2009                 

Kayserlig klaveraften
– Det vakre kirkerommet her trenger et godt kammermusikalsk flygel, sier pianist Ingunn
Ådland fra Fana, som sammen med menighetens flygelkomite inviterer til en helt spesiell
innsamlingskonsert i Fana kirke. 

ODE TIL GLEDEN: – Når du er forelsket, så kan du ikke forklare hvorfor, sier musikerveteranen og pedagogen Jan Henrik Kayser om sin favorittkomponist
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– Det er bare slik det er. Men han kjempet i
livet, og derfor kan hans musikk også gi krefter
til andre som kjemper mot noe høyere.

Ingen steder blir dette mer tydelig enn i slutt-
koret fra den niende symfonien, som er en to-
nesetting av den tyske revolusjonspoeten Frie-
drich Schillers dikt «Ode til gleden».

– Kan man ha glede uten frihet?
Kayser svarer ved å fortelle en liten historie

fra krigens dager.

«Schöne musik»
– På den tiden hadde foreldrene mine mange
hjemmekonserter, sier han.

– En gang ble det spilt musikk av Mendelssohn,
som Hitler hadde forbudt siden han var jøde.

Midt under konserten ringte det hardt på dø-
ren. Utenfor stod en tysk soldat med tårer i øyne-
ne. «Schöne musik», sa han gråtkvalt, ba familien
blende bedre og gikk hulkende ned trappen. 

– Det glemmer jeg aldri, sier han stille.
Kayser var ni år da dette skjedde, og hadde aller-

ede gått ett år i pianolære. Han fikk sin utdannelse
ved musikkonservatoriet i Bergen, musikkhøy-
skolen i Oslo og videre studier i Wien, London og
Brüssel. 20 år gammel debuterte han med Oslo
filharmoniske orkester, blant annet med Beetho-
vens tredje klaverkonsert.
–Var du nervøs?

9                februar 2009

PROGRAM

Jan Henrik Kayser

JOHANNES LAVIK (1856-1929):

«Blåelven»

– Et romantisk stykke inspirert av

Rosendal, der Blåelven renner. Der

gikk vi mye på turer da jeg var liten,

forteller Kayser om dette stykket,

komponert på 30-tallet av onkelen

Johannes Lavik. – Jeg husker hvor

vakkert det var, med en liten foss og

en idyllisk seter der vi overnattet. Så

kom kraftverket, og fossen ble ra-

sert. Men minnene lever, og min on-

kel tegnet dem ned i dette stykket.

Ingunn Ådland

JOSEPH HAYDN (1732-1809): 

«Variasjoner i F-moll» (Hob. XVI:6)

Eldfrid Liland

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Nocturne» (opus 7:1)

Signe Bakke

KAREN TANAKA (1961-): 

«Crystalline» (1988)

- Stykket er et forsøk på å overføre

bildet av krystaller til lyd. Det skal

spilles glassaktig og solid, og lyde

som en kald lydskulptur av krystall,

sier komponisten selv om stykket,

som er delt inn i syv små deler. Ta-

naka regnes av mange som Japans

fremste nålevende komponist. Mer

informasjon: chesternovello.com

Rune Alver

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Ballade nr. 1 i G-moll» (opus 23)

Øyvind Aase

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):

«Seks variasjoner over et originalt

tema i F-dur» (opus 34)

Turid Bakke Braut

SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943):

«Tre preludier» (op 3:2, 32:12 og 23:5)

LÆRER OG ELEV: – Du har betydd ufattelig mye

både som pedagog, pianist og som skaperen av et

unikt miljø i Bergen. Du ofret mye for å få dette til,

sier tidligere elev Ingunn Ådland. – Det var ikke så

vanskelig med slike strålende elever, svarer Jan

Henrik Kayser. 

ponist, Ludwig van Beethoven. 

PIANISTER I PIANOBUTIKKEN: Bergen Pianoforretning låner ut et helt moderne Yamaha-

flygel for anledningen. Fra venstre: Nils Henrik Jansen (Bergen pianoforretning) sammen

med kveldens pianister Turid Bakke Braut, Eldfrid Liland, Jan Henrik Kayser, Rune Alver,

Signe Bakke, Øyvind Aase og Ingunn Ådland. FOTO: MAGNUS SKREDE.

– Nei. Det var sesongens første konsert,
og klaveret kom på plass like før konserten.
Jeg gikk på en halv time etter at jeg hadde
prøvespilt, og det gikk helt fantastisk.

– Liker du å spille med orkester?
– Når alt stemmer, er det en utrolig opp-

levelse. Jeg har spilt skikkelig godt kun fem
ganger i mitt liv. Den ene gangen var da jeg
spilte Grieg-balladen i Munch-museet. Da
holdt jeg på å besvime, så spesielt var det. 

En annen slik konsert gjorde han i Edin-
burgh, med musikk av Schubert og Franck.

– Jeg våknet dagen etter til himmelske
kritikker, husker han. 

Brød og musikk
I 1991 spilte han i St. Petersburg - eller Le-
ningrad, som byen fortsatt het dagen før
han reiste dit. Utenfor konsertlokalet stod
folk og ventet i timevis for å slippe inn på
konserten, som hadde Beethoven og Grieg
på programmet.

– De hadde lite mat, og jeg forstod ikke
helt hvor fattige de var før sjefen for konser-
ten inviterte meg hjem. Der ble jeg overrakt
en liten pakke med gråpapir rundt. Da jeg
åpnet den, var det en skive med noe guffent
pålegg på. Det var alt de kunne trylle frem.

Samtidsmusikk
Shostakovich er en russisk komponist som
Kayser gjerne fremhever.

– Jeg er veldig glad i hans musikk, spesielt
den første pianokonserten. Den har både
det voldsomme alvoret hans, den utrolige
gleden og den skjulte samfunnssatiren. 

– Han fryktet Stalin?
– Med god grunn. Stalin var like fæl som

Hitler. 
Samtidsmusikk er pianisten derimot

ikke så glad i.
– Det er stort sett det samme over hele

linjen, sier han, selv om han gjerne låner
ører og fingre til moderne komponister
som Benjamin Britten, Witold Lutoslaw-
ski, Olivier Messiaen og Karen Tanaka.

Alderens klarsyn
– Komponerer du selv?

– Nei. Jeg har en datter som komponerer
(Anne-Regina Kayser), en kusine (Anne
Margrethe Baklund) og en onkel (Johan-
nes Lavik, tidligere redaktør i Gula Tidend,
Dagen og Bondebladet), så jeg har det i fa-
milien. Selv er jeg først og fremst fortolker,
og lar det bli med det.

– Har du opplevd at din fortolkning en-
drer seg over tid – fra ungdommen og
frem til i dag?

– Noe tror jeg at jeg gjorde bedre før, da
jeg hadde mer ungdommelig uvørenhet.
Men tolkningene mine har etter hvert fått
en klarere form. Det er en forskjell.

Se side 5 for konsertdetaljer
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Komponisten Olivier Messiaen
(1908-1992) ville fylt 100 år i
desember. Seks av prostiets
kantorer markerte dette
gjennom en spesiell
jubileumskonsert i Storetveit
kirke like før jul. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

På programmet stod «Herrens fødsel»
(1935), et orgelverk der den franske kompo-
nisten gjennom ord og toner går rett inn i ju-
lens dypeste innhold.

Ni måneder
Verket har ni satser, en for hver måned Maria
bar Guds sønn under hjertet. På konserten
ble satsene delt mellom kantorene Jostein
Aarvik (sats 1, 5 og 9), Eli-Johanne Rønne-
kleiv (sats 2), Ruth Bakke (sats 3 og 4), Guro
Rotevatn Buder (sats 6), Gjermund Mildest-
veit (sats 7) og Olav Øgård (sats 8). Aarvik har
tidligere fremført hele verket alene, og spilte
altså tre av satsene på julekonserten - inklu-
dert den populære avslutningssatsen «Gud
blant oss» (Dieu parmi nous). 

Natt i Betlehem
Rundt 60 fanabuer hadde funnet veien til
Storetveit kirke denne onsdagskvelden like
før jul. Leder av Fana kyrkjekor Gyri Skre øn-
sket velkommen, og leste den første av salme-
dikteren Eyvind Skeies ni meditasjoner til

«Herrens fødsel». «Han som troner i himme-
len har gjort jorden til sin bolig», leste hun.
«Maria smiler. Og jordens natt går endelig
mot morgen».

1. sats: Jomfruen og barnet
De siste ordene blir hengende i luften noen
sekunder, før de plukkes opp av et hurtig lite
repeterende orgeltema. Så faller lange evig-
hetstoner ned over oss, fyller hjertene våre
med sang. Orgelet holder pusten noen sek-
under, før de fallende tonene slippes over oss
en gang til. Langsommere nå, mørkere. En
tone blir liggende og vibrere helt i bunnen,
mens et lyst og syngende tema fyller luften
over oss. Maria er med barn. 

2. sats: Hyrdene
Kantor Rønnekleivs hender overtar klaviatu-
ret, smyger seg inn med forsiktige, stakkato
toner. «Tester hun orgelet?» står det i en av
tenkeboblene over publikum. «Kanskje det er
hyrdene som blir testet?» svares det i en an-
nen. Temaet er ikke lenger like hakkende, mer
undrende og forvillet. Så overbringes bud-
skapet gjennom rytmiske fløytetriller. Hyr-
dene ser barnet. De vet. Og det synger inni
dem, den samme melodien, om og om igjen,
slik fortellingen blir fortalt på nytt og på nytt.

3. sats: Evige hensikter
Dype, lange basstoner overtar. «Guds stem-
me», tenker jeg, «tonen som alltid er der».
Bølger som slår inn mot stranden, faller tilba-
ke i seg selv og slår inn mot stranden. Så faller
de tilbake i seg selv og slår på nytt inn mot
stranden. Meditativt og uutgrunnelig. Mys-

teriet er med oss. Så dør vi – og går over i evig-
heten. Eller vi fødes - og går inn i tiden. Hvem
er Gud? Hvem er Skaperen? Hva er livet? Hva
er glede, latter? Musikk? 

4. sats: Ordet
Kraftige orgeltoner roper mot meg, som om
Ånden hørte mine mange spørsmål, og vil
besvare alle på en gang. «Jubelmusikk», ten-
ker jeg. «Musikk til en konge». Tonene blir
kraftigere, mer insisterende. Det slås fast,
som om det noensinne hadde hersket noen
tvil: Vi er alle Guds barn, alle født med en
konges verdighet og en evig sjel. Fulltonende
lykke skulle fylt sinnene våre, ikke hverda-
gens trivialiteter. En liten pause, før mer
langsomme og meditative toner ber oss ten-
ke over hva vi har hørt. Det er høytid over
dette stykket, som også er kveldens lengste –
uten at det er noe vi lar oss merke ved. For
det henger sammen, her er ingen løse tråder.
En vei, en stjerne, en stemme som leder oss
frem til stallen. Det er en trygg røst, men den
skjelver i bunnen. For Gud er allvitende, og
vet hva som skal skje. Ingen vil sitt eget barn
så vondt. Det er en trist melodi som spilles
nå, og den slipper ikke taket. For Gud kom
inn i verden, og vi drepte ham. Alle er skyldi-
ge, og alle er tilgitt. Der stoppet melodien.

5. sats: Guds barn
«Erindringer om et paradis vi en gang kjen-
te, en fred vi engang eide, en mor som en-
gang lot oss hvile ved sine bryst», leser en ty-
delig rørt Gyri Skre, før dansende soltone-
stråler bryter jublende og fulltonende
gjennom skylaget. Ja, vi er Guds barn! sier

Gripende og 
storslått konsert
Messiaen 
100 år:

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aarvik føler seg oppløftet og forfrisket et-

ter fremførelsen, som han mener har vært

et inspirerende løft for alle prostiets kan-

torer. 

Julens innhold
– Vi har fått styrket kollegafellesskapet og

hatt det trivelig i hverandres selskap. Til

vanlig spiller vi aldri orgel sammen. Jeg

håper at vi kan få til noe lignende en gang

senere også, sier Jostein Aarvik.

– Kom du i julestemning?

– Ja, men ikke den som har med juletre,

gaver og slike ting å gjøre. Verket handler

om julens mysterium, og jeg ble fokusert

på julens innhold. 

På egne ben
– Er det programmusikk?

Jostein Aarvik:  
Et inspirerende løft
– Jeg fikk følelse av å bli løftet ut av
hverdagen og inn i en kosmisk musikk
og betraktning, sier en fornøyd Fana-
kantor Jostein Aarvik (41) etter den
gripende orgelkonserten.
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de. Det betyr at det finnes noe som er større
enn oss. Et mysterium som vi ikke kan fatte
gjennom våre sanser, men som vi kan få et
glimt av gjennom det åndelige livet - inklu-
dert musikken.

6. sats: Englene
Lyse toner svever høyt over oss med lekende
lette bevegelser. Det er nesten som man kan
se englenes himmelske dans over Betlehems-
markene. De stiger opp, lar seg falle ned igjen,
stopper svevende like over bakken uten at
føttene berører jorden. Så blir det helt stille.
Bare lysstripene etter englenes luftdans er til-
bake, blir stående som lysende glimt inn i det
evige. 

7. sats: Jesus tar på seg lidelsen
Kirkerommet fylles med mørke, rivende to-
ner - ypperlig fremført av Gjermund Mil-
destveit. Dette er storslått, gripende, drama-
tisk og tungt. Et menneskes lidelse tar en
gang slutt. Slik er det ikke for Jesus, evighe-
tens barn, som bærer verdens lidelse på sine
skuldre. Solen bryter gjennom, men den
varmer ikke. Den brenner! Vann! roper han,
og får eddik til svar. Jorden deler seg, og mu-
sikken toner ut. 

8. sats: De vise menn
De vandrer fra det fjerne Østen til det som
må være østens begynnelse. Knutepunktet.
Vandringen foregår om natten, når stjernen
lyser sterkest, og går gjennom mørke og
frostkalde ørkenlandskaper. Kamelenes vug-
gende rytme tar dem (og oss) helt frem dit ti-
den slutter - og begynner på nytt. 

9. sats: Gud blant oss
Kraftig og strålende jubelmusikk etterfølges
av mer ettertenksomme toner. De sier ja, det
er sant, og vi kan ikke forstå det. Og det gjør
ikke noe. Den avsluttende toccataen (gli-
trende spilt av Jostein Aarvik) roper det ut
på nytt: Vi er alle Guds barn nå. Jeg smiler i
hele meg. Dette stykket blir brukt i bryllu-
per. Det kan jeg forstå. Ekteskapet mellom
himmelen og jorden frembrakte barnet i
krybben. Hvem var du, lille barn, som kom
til vår klode? Hvor hadde du vandret før du
kom til oss? For visdommen var med deg i
krybben, og øynene dine var gamle allerede
første gang de åpnet seg, sier musikken og
toner drønnende, dansende, syngende og
drømmende ut. Vi sitter alene tilbake, men
opphøyet som om noe har tatt bolig i oss.
Noen gråt.  

DE SEKS KANTORER: Applausen ble langvarig for Gyri Skre (tekstopplesing) og de seks kantorene. Fra venstre: Olav Øgård (Slettebakken), 

Gjermund Mildestveit (Fana), Ruth Bakke (Storetveit), Jostein Aarvik (Fana), Guro Rotevatn Buder (Skjold), Gyri Skre (leder Fana kyrkjekor) og Eli-

Johanne Rønnekleiv (Søreide). 

– Delvis, men på ingen måte bare det.

Dette er musikk som står fullstendig på

egne ben.

– Hva er det med Messiaen?

– Måten han organiserer akkordene på

er helt hans egen, sier Aarvik. 

Melodiker
– Klangfarger var viktige for ham, men

han var også melodiker. På en måte tar

han opp tråden etter impresjonismen.  

Allerede som tenåring hadde denne

musikkverdenens Gaudi utviklet sitt eget

musikalske språk. Selv nevnte han både

Grieg, Wagner, Debussy og Dupré som

viktige inspirasjonskilder. 

SJELDEN: – Messiaen var unik i 

det at han oppnådde en enorm 

anerkjennelse i løpet av sin egen levetid,

sier Jostein Aarvik. – Det er sjelden.

NI MEDITASJONER: Gyri Skres trygge stem-

me passet godt til opplesningen av de ni me-

ditasjonene til «Herrens fødsel», en til hvert

musikkstykke. Tekstene er skrevet av Eyvind

Skeie, og ble opprinnelig brukt under en

radiosendt fremførelse av verket fra Oslo

Domkirke i 1984. 
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Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 

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

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

Vikarprest Per-Arne Mehren
telefon  . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil  . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post  . . . . . . pampam@online.no

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

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no
Privat . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

Kirketjener Lindis Aldal Sætre
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 03 
mobil  . . . . . . . . . . . . . 993 84 885

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: Lise Opdahl
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 05 71

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 Bodil Bredholt .. 55 30 81 18

Bønes Speidergruppe NSF
Kontaktperson: Erik Geber
Telefon . . . . 55 12 41 90/920 94 47
E-post: gruppen@bonesspeiderne.no
Web:  . . . .www.bonesspeiderne.no

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
 . . . . lederskap@bonestensing.com 

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontaktperson: 
Linda Bårdsen  . . . . . . . . 55308117 

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. Kontaktperson:
Marit Drotningsvik  . . . 55 12 57 27

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

Babysang
Tirsdager kl.1030. 
Kontaktperson
Lindis Aldal Sætre  . . . . 55 30 81 03

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT
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
Jenny Austrheim
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil  . . . . . . . . . . . . . 924 66 652

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon  . . . 55 30 81 15/55 30 81 03

Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . . 3416 20 00464

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . . . . 3411.26.36406

Åpen kirke 
Hver torsdag kl.11-13. Her kan du
komme innom og ta en kopp kaffe og
en vaffel, få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + god prat. 
Hjertelig velkommen.

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

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 
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Uke 6 Vi takker for arbeidet som

er i gang med å ferdigstille Bønes

kirke. Vi ber for vår menighet, for de

ansatte og de frivillige medarbei-

derne.  Vi ber også om fred i verden.

Uke 7 Vi takker for Helseperso-

nell og pleieinstitusjoner. Vi takker

for de ansatte der. Vi ber for de an-

satte ved våre helse-, pleie- og om-

sorgsinstitusjoner. Vi ber også for

alle dem som trenger hjelpen som

de gir.  Vi ber fortsatt om fred i ver-

den.

Uke 8 Vi takker for alt arbeid for

barn og unge som foregår i vår me-

nighet og vårt område. Vi takker for

de voksne som bruker tid og krefter

på å drive dette  arbeidet. Vi ber for

barna og de unge i vår menighet. Vi

ber om gode oppvekstforhold og

gode fritidstilbud. Vi ber for dem

som driver det byggende arbeidet i

vår bydel. Vi ber fortsatt om fred i

verden

Uke 9 Vi takker for gudstjenes-

ter og muligheten til å samles fritt.

Vi ber for gudstjenestene og andre

samlinger i menigheten. Vi ber om

at de må bli til glede, gagn og velsig-

nelse for menigheten samlet og for

den enkelte. Vi ber fortsatt om fred i

verden

Uke 10 Vi takker for fridager midt

i et arbeidsår. Vi ber for vinterferien,

at den blir til hvile og ny kraft, og at

der ikke må skje ulykker for dem

som er på tur. Vi ber for konfirman-

tenes vinterferieopplegg. Vi ber fort-

satt om fred i verden.

Uke11 Vi takker for våren som er

i anmarsj, for lyset, for planter og for

livet. Vi ber for fastetiden og forbe-

redelsene til påske.  Vi ber for me-

nighetsrådet og for deres arbeid. Vi

ber også om mennesker som er vil-

lige til å stille til menighetsrådsval-

get til høsten. Vi ber fortsatt om fred

i verden.

Uke 12 Vi takker for barnehagene

og for de ansatte der, og for arbeidet

de gjør.  Vi ber for barnehager , for

skolene, for lærere og andre ansat-

te. Vi ber om fred i verden.

Uke 13 Vi takker for alle foreldre

og gode hjem. Vi ber for foreldre og

hjem. Vi ber for våre myndigheter

som skal legge til rette for gode vil-

kår for mennesker i alle situasjoner.

Vi ber om fred i verden.

Vi takker og ber

Søndag kveld, den 2. november
vart det halde innviingskonsert av
det nye flygelet i Bønes kyrkje.
Mange dyktige musikarar stilte
opp, dei fleste frå Bønes, men her
var også gjester utanfrå. Det vart
ein flott konsert!

(TEKST OG FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

I siste nummeret av Bønesbladet var det bilete
av flygelet som kom på plass i kyrkja, men vi
har ikkje hatt ei verdig feiring av nyvinninga
før no. Kyrklerådsleiar, Karl Johan Kirkebø,
leia oss gjennom kvelden, og godbitane kom
på rekke og rad.

Først ut var Marthe Haaland Wang, vokal,
Torfinn Wang, bassgitar, og Carsten Dynge-
land på flygel. Marthe «slo an tonen» og skapte
konsertstemning umiddelbart. «Jazzfeeling-
en» sneik seg inn i kroppen allereie på fyrste
nummer, «But not for me…», og den gode
kjensla heldt seg der gjennom heile konserten.

Elisabeth Svanes, bratsj, og Karianne Stang-
enes, flygel, var neste gruppe. Det er to profe-
sjonelle musikarar som har gleda oss mange
gonger før, og dei gjorde det igjen! Sonate i F-
dur, 2.sats av E. Grieg og Preludium og Allegro
av Kreisler «sat som ei kule»!

Bossanovavarianter
Steinar Sætre, saksofon, Torfinn Wang, bassgi-
tar, og Carsten Dyngeland, flygel, briljerte i va-
riasjonane over fleire kjende tema. Dei sving-
ande rytmene bl.a.i bossanovavarianten av
Åge Samuelsen sin «Barnetro» og versjonen av
Oscar Petersons «Hymn for freedom» gjorde
at godfoten gjekk hos langt fleire enn berre
musikarane!

Den noverande organisten vår, Line Veder-
hus, hadde to avdelingar: I den fyrste spelte ho

folkemusikk på flygel. I den andre hadde ho
med seg ein musikargjest, vokalisten Hans
Helgesen, og saman framførde dei to fine pop-
låtar, «Go to sleep» og «Don’t you worry about
a thing». Det er tydeleg at Line kan meir enn å
spele til salmesong!

Vokalgruppa KVART består av fire, staute
karar som kjem frå andre bydelar enn Bønes.
Knut Erik Jensen, 1.tenor, Inge Helgesen, 2. te-
nor, Øyvind Lygre, 1.bass og Arne Gjerde,
2.bass. No kom dei til oss og framførde to
songar akapella, firstemt: «Emmanuel» og

Innvia nytt flygel

Hver første fredag i måneden, er det tid
for hyggetreff for pensjonister i Bønes
kirke fra kl. 11.30 – 13.30. 

AV DIAKON LINDA BÅRDSEN

Da møtes vi til hyggelig samvær over med-
brakt niste, får kaffe og te og litt å bite i, synger,
prater og har andakt. 

Vårens program:
Fredag 6. februar: «Den blin-
de seeren – salmedikteren
Mathias Orheim (bildet)»
Sokneprest Bjarte Holme  tar
oss med på salmevandring.

Fredag 6. mars: «Bergens byvekst – hvorfor og

Bli med på vårens hyggetreff  f

Over: Elisabeth Svanes og Karianne Stangenes. Under:      S
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«Lova Herren mi sjel». Arrangementa var
framifrå, og fire dyktige vokalistar i eit kyrkje-
rom med god akkustikk gjorde dette til ei flott
oppleving!

Mellom musikarinnslaga song vi eit par all-
songar som Line Vederhus spelte flygel til, og
Kirkebø informerte om gjevarane som har
gjort det mogeleg å kjøpe flygelet. G.C. Rie-
ber-fondene (kr.100 000), Visjon Vest (Spar-
tebanken Vest) (kr.75 000) og Lions Løvstak-
ken (kr. 25 000). (No har det seg slik at pengar
sjeldan kjem av seg sjølv, og underteikna har
lyst til å påpeike at her er fleire som har gjort
mykje for at flygelprosjektet kunne realise-
rast, særleg bør nemnast: Lise Opdahl, There-
se Mokkelbost og Karl Johan Kirkebø).

-  Dette var STORT!
Det viste seg at ingen representantar frå gje-
varorganisasjonane var til stades, så derfor
fekk dei fire kvinnelege utøvarane blomane i
staden! Kirkebø la vekt på kor utruleg heldige
vi er på Bønes: For det fyrste så bur her mange
dyktige musikarar i området, og for det andre
så stiller dei opp for oss gong etter gong! Dei
skulle eigentleg hatt blomar samtlege! Han
takka dei alle, og dei var takken vel fortent! 
Gjengangarkommentaren då vi gjekk ut kyr-
kjedøra: Dette var STORT!

Åpen kirke

Velkommen til Åpen kirke
hver torsdag kl.11-13

Her kan du komme innom,
   ta en kopp kaffe og en vaffel,

få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + en god prat.

l i Bønes kyrkje BYGGETRINN 2 –

muligheter og
urtfordringer
Tirsdag 17. februar kl.1930 er det

åpent møte: «Byggetrinn 2 BØNES

KIRKE: Hva, når og for hvem ?»

I desember i år skal byggetrinn 2 av Bø-

nes kirke stå ferdig. Vi tar sikte på en

stor åpningsmarkering første uke i ad-

vent. Mange aktiviteter og tilbud som

drives i Bønes kirke i dag vil få mer eg-

nede lokaliteter. Samtidig får vi mange

nye muligheter. Og selv om vi får et nytt

og fint bygg, blir aldri Bønes Kirke mer

enn det vi som fyller den gjør den til.

Menighetsrådet har i sin strategiåro-

sess diskutert dette en stund. Nå har vi

lyst til å invitere så mange som mulig

med i denne prosessen. Det være seg

kirkegjengere aller den jevne Bønes-

boer. Hva skal vi bruke de nye lokalene

til, hva har Bønesfolket behov for og lyst

til? Kom i kirken og bli med å forme

fremtiden.

Arkitekt Helge Hjertholm (bildet)  for-

teller om bygget og prosjektleder Kris-

tin Moen fra kirkevergens kontor orien-

terer om fremdriftsplanene for byg-

gingen. Men det viktigste er den gode

samtalen om hva vi ønsker å fylle Bønes

kirke med. HHjertelig velkommen! 

f  for pensjonister 
hvordan?» Ved Jens Christian Hansen, 
pensjonert professor  i geografi.

Fredag 3. april: «Tanker og realiteter 
omkring kirkegårder ved anlegging og
bruk – med Bønes kirkegård som utgangs-
punkt» Ved landskapsarkitekt Anne K. 
Irgens.

NB! Fredag 8. mai: «Å sette spor» En utvan-
drerhistorie fra virkeligheten. Ved Ragn-
hild Tangen og Laila D. Njåstad.  Boksalg.

Fredag 5. juni: Kunstner Siren Blytt forteller
om tekstiler og utsmykking i Bønes kirke. 

Velkommen! Hilsen komitéen for hyggetreff 

Frå venstre: Arne Gjerde, Inge Helgesen, Øy-
vind Lygre, Erik Jensen,  Torfinn Wang, Mar-
the Haaland Wang, Hans Helgesen, Elisabeth
Svanes, Kariannr Stangenes, Carsten Dynge-
land og Line Vederhus ved flygelet.  

r:      Sterinar Sætre, Torfinn Wang og Carsten Dyngeland
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Takk til alle glade givere. Endelig får vi
bruke innsamlete midler til det vi har
lovet. To messehakler er nå levert og
tatt i bruk. De to neste er bestilt for le-
vering i løpet av 2008.

Starten på neste byggetrinn av kirken
nærmer seg med alle de behov utover

selve byggingen som dette medfører.
Vi må prøve å være i forkant og trenger
derfor glade givere.

Har du lyst til å melde deg som fast gi-
ver kan du bruke denne på meldings -
slippen. Du vil så få tilsendt giroblan-
kett fra oss.
Svarslippen sendes Givertjenesten 
v/P. Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: .........……………………......…..…….

Adresse: .........…………………......…..…….

Postnr/Sted: ......………………….....…..….

Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig

Sign: ......………....................………......…

Giverglede ...

Helena Sletvåg Heggholmen
Matias Machin Solheim
Signe Kvåle Bruflot
Ole-Chr. Ådlandsvik Kinden
Helena Vatne Hamre

Edel Gravdal
Berit Hildur Rathke
Edvard Bjørn Gravdal
Bjørn Ingebrigtsen
Olav Kristian Berge
Elna Bucher Bynes
Gerd Høvik
Sverre Wollebæk Berntsen
Ingrid Leonora Karlsen
Arthur Herbert Nilsson
Henry Johannes Aasved
Bernt Daniel Odfjell

Bønes kirke:

Såmannssøndagen, 
8. februar kl 1100
Familiegudstj. v/ s.pr. K.Vatne.
TRIA deltar. Dåp, offer: menig-
hetsarbeidet. Luk 8,4-15 Jes
55,10-11; 1 Kor 1,20-25.Kirkekaf-
fe, spill & lek etter gudstjenesten.
1900: Samtalegudstjeneste 
v/ Kap. I.Høyland.

Kristi forklarelsesdag, 
15. februar kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne Mi-
sjonsutvalget deltar. Nattverd, of-
fer: Misjonsprosjektet. Matt 17,1-
9 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18. Søn-
dagsskole, kirkekaffe.

Søndag før faste (Fastelavnssøn-
dag), 22. februar kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme,
Ungdomsklubben deltar. Natt-
verd, dåp, offer: menighetsarbei-
det. * 1 Kor 13,1-13 Jes 52,13-15;

Luk 18,31-43. Kirkekaffe, søn-
dagsskole.

1. s. i faste, 1. mars kl1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne Vo-
kalgruppen KVART deltar.
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-9
og 3,1-19; Hebr 4,14-16.
Kirkekaffe, søndagsskole.

2. s. i faste, 8. mars kl 1900
G2 v/ kap. I.Høyland, musikere
deltar. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Matt 15,21-28 1
Mos 32,24-30; 2 Kor 6,1-10. Kir-
kekaffe.

3. s. i faste, 15. mars kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne,
SOLA FIDE deltar. Dåp, nattverd,
offer: kirkens bymisjon. Luk
11,14-23[-28] Sak 12,10; Ef 5,1-
2.8-11. Kirkekaffe, søndagssk.

Maria Budskapsdag, 
22. mars kl 1100
Familiegudstjeneste v/ kap.I.
Høyland, MINISING deltar. Dåp,
offer: menighetsarbeidet. Luk
1,26-38 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4
Kirkekaffe, søndagsskole.

Lørdag 28.mars kl 11-15 
(Bønesdagen - se side 4)
5. s. i faste, 29. mars 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme,
Ten Sing deltar. Nattverd, offer:
kirkens SOS. * 1 Mos 22,1-13
Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53
Kirkekaffe, søndagsskole.

Storetveit kirke

Såmannssøndagen,
8.februar kl 1100
Høymesse. Nattverd. Offer Det
norske bibelselskap. Sokneprest
Bjarte Holme.  

Kristi forklarelsesdag,
15. februar kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer

NMS/Normisjon. Vikarprest Per-
Arne Mehren.  

Søndag før faste, 
22.februar kl 1100
G2. Nattverd. Offer menighetsar-
beidet. Kapellan Inge Høyland.  

Askeonsdag, 25.februar kl 1900
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Sokneprest Bjarte Holme. 

1.s. i faste 1.mars kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer
fasteaksjonen Kirkens Nødhjelp.
Vikarprest Per-Arne 
Mehren. 

Onsdag 4.mars kl 1900
Kveldstoner i åpen kirke med
etterf. kort fastegudstjeneste. Vi-
karprest Per-Arne Mehren.

2.s. i faste 8.mars kl 1100
Høymesse. Nattverd. Offer me-
nighetsarbeidet. Sokneprest Kari
Vatne.  

Onsdag 11.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. Sokneprest
Kari Vatne.

3.s. i faste 15.mars kl 1100
Familiegudstjeneste. Dåp. offer
IKO. Sokneprest Bjarte Holme.

Onsdag 18.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. kapellan Inge
Høyland.

Maria budskapsdag,
22.mars kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer
Kirkens SOS. Vikarprest Per-
Arne Mehren.  

Onsdag 25.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. sokneprest
Bjarte Holme.

5.s. i faste 29.mars kl 1100
G2. Nattverd. Offer menighetsar-
beidet. Kapellan Inge Høyland. 

Onsdag 1.april kl 1900
Kveldstoner i åpen kirke med
etterf. kort fastegudstjeneste. 
Vikarprest Per-Arne Mehren.  

Tirsdag 17.februar kl.1930,
Åpent møte; «Byggetrinn 2 
BØNES KIRKE: Hva, når og for
hvem?» Se side 15 for mer info.

Tirsdag 31.mars kl.1830-20 (ca)
Museumsbesøk. 
Tema: «Kirken og påsken» 
i Kulturhistorisk museum
(v/Sjøfartsmuseet) v/ professor
Henrik Von Achen. Påmelding til
menighetskontoret innen fredag
27.mars, 55 30 81 02/ 
bones.menighet@bkf.no. 
Billett.
60 bussen stopper på Møllen-
pris, derfra er det et kort stykke
å gå til museet. Behov for skyss?
Ring menighetskontoret seinest
fredag 27.mars. Avreise fra Bø-
nes kirke kl.18. 

Søndag 19.april kl.1930 
ønskekonsert/salmekveld
Salmekveld hvor tre kjente per-
sonligheter forteller oss hvilke
salme som er deres favorittsal-
me og hvorfor. Vi synger salmer
sammen.

Lørdag 20.juni-søn.21.juni
Menighetstur til Kinnaspelet. To
alternativer på turen, endags tur
eller tur med overnatting på
Svanøy.

Årsmøte tirsdag 17.februar 
KL.1900-1930
1. Åpning v/ Karl Johan Kirkebø
2. Dagsorden godkjent
3. Valg. 
4. Årsmelding til orientering.
5. Økonomi.
6. Kirkestatistikk v/ Kari Vatne.
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