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Nye muligheter!
Åpningen av kirkebygget

gir menigheten helt nye

muligheter. Bli med på å

avgjøre hvordan fremti-

dens Bønes kirke skal bli.

Side 4

Korsveis fasteidéer
Radikale forslag for bruk

av oljeformuen og faste-

idéer for et nytt årtusen:

Dag Kvarstein og Korsvei-

bevegelsen utfordrer oss

til å tenke utenfor de van-

te «skjemaene». Side  5-6

Rapport fra Lima
Katrine Nødtvedt (19) fra

Bønes er frivillig hjelpe-

arbeider for Agape i Peru,

et opphold som har gjort

dype inntrykk. Side 10

: menighetsblad for Bønes - 1/10 - årgang 6

–Gratulerer
med ny kirke!
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Leder av Bergen kirkelige Fellesråd, Ingmar Ljones overrekker nøkkelen til
Bønes kirke til leder av menighetsrådet, Lise Opdal. 2. søndag i advent ble
det nye bygget formelt innviet, med biskopen på prekestolen. Side 2-3
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tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no
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Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
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Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: Torsdag 25. februar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 16. mars

I menighetsbladet vil vi gjerne gjengi mo-
mentene i prekenen til biskop Halvor Nord-
haug - prekenen han holdt under gudstje-
nesten som markerte ferdigstillelsen av Bø-
nes kirke 2. søndag i advent. Prekenen gir
grunn til ettertanke for noen og enhver.
Prekenteksten for den søndagen stod skre-
vet hos Lukas 12, 35-40. Det var teksten som
biskopen holdt sin preken over. Og her gjen-
gir vi etter evne momentene han løftet
fram:

«Hva er vitsen med å bygge kirker?»
Vi bygger kirker fordi vi tror at vi en dag

ikke skal få bruk for dem. En dag skal Bønes
kirke nedlegges, stenge. Også Peterskirken.
Det er den dagen Guds historie med vår
verden når sitt mål: Jesu gjenkomst. Dagen
da Guds folk av levende og av døde skal gå
inn i den nye verden: 
• der alt skal være godt, ingen gråt, ingen
tåre
• der Gud skal være alt i alle
• der det i Bibelen står at det ikke skal være
noe tempel. Ei heller noen kirke. «For Her-
ren Gud, den allmektige, og Lammet er
dens tempel.»

Dagens tekst sier: «Da skal Herren
selv la sine tjenere gå til bords, og han
skal selv tjene dem». Når den dagen
kommer, vil vi ikke lenger ha bruk

for kirker. Derfor bygger vi kirker. Vi byg-
ger kirker for at vi ikke skal sovne, men
være klar den dagen Herren kommer. For
det er ikke selvsagt at vi alle blir med Her-
ren på den dagen.

Jesus sier: Våk og vær beredt! Hold lam-
pen tjent, og vær lik tjenere som venter sin
herre hjem, og står klar når han kommer.

Dette er adventtidens tema: ADVEN-
TUS DOMINI. Herren kommer:
• som et lite barn i Betlehem
• som universets herre på himmelens skyer.
Vi må være klar når han kommer!

Det viktigste bygget
For et par år siden brant Våler kirke i Hed-
mark ned til grunnen. En ung dame sto og
så gråtende inn i TV-kameraet med den
brennende kirken i bakgrunnen, og sa føl-
gende på Kveldsnytt: «Dette var det viktig-
ste huset i bygda». Kirkesøkningen i Våler
var beskjeden før kirken brant. Men like-
vel: «Det viktigste huset i bygda». 

Jeg tror hun talte på vegne av de fleste i
Våler. Det sier noe om manges holdning til
kirka. Den er viktig. Veldig viktig. Likevel

går man kanskje ikke dit hvis man
ikke har noe der å gjøre. Litt som et
sykehus. En mann sa til meg på julaf-
ten: «Jeg er en meget regelmessig kirke-
gjenger. Jeg går til kirken hver julaf-
ten.»

Biskop Nordhaugs preke

En perfekt
dag i Bønes-
katedralen
Tensing sang «A perfect day» og
satte navn på det mange av oss
følte da den ferdige Bønes kirke
ble markert med festguds-
tjeneste 2. søndag i advent. 

AV AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Dette var en god dag for alle som hadde
vært med og båret trosprosjektet Bønes
kirke fram til ferdig bygg. Nærmest på
dagen 12 år etter at dugnadskirken ble
innviet kunne menigheten og bydelen
feire at vi endelig har fått det praktiske
samlingspunktet så mange har arbeidet
så hardt for. Det er mange å takke. Her vil
jeg nøye meg med et stort takk til det po-
litiske miljøet i Bergen som nærmest
samlet så verdien i det lokale engasje-
mentet og stilte opp for prosjektet og til
Bergen Kirkelige Fellesråd som viste stor
kreativitet og gjennomføringsevne.

Festgudstjenesten ble akkurat en fest
og en Gudstjeneste. Biskopen gav oss en
preken til ettertanke og vi fikk også kom-
pliment fra varaordfører Trude Drev-
land, som i sin hilsen bla sa at vi ikke har
vist typisk kirkelig saktmodighet, men
stått på for det vi brenner for. Det er en
iver vi vedkjenner oss og håper vil vare.

Etter festgudstjenesten var det kirke-
kaffi med kake, blomster og taler. Kjekt å
se at selv nytt og større hus blir for lite.
Arkitekt Hjertholm viste interesserte
rundt og vi fikk se et bygg som gir oss
mange spennende muligheter. Vi har
allerede fått testet at 3-4 aktiviteter nå
kan skje samtidig. Det gir mange nye
muligheter og nye utfordringer.

Det tok heller ikke lange stunden fra
kirkekaffen var slutt til de ivrigste var i
gang med å gjøre klar til nok et fullsatt
hus. Den tradisjonelle julekonserten
med lokale krefter er nå vel etablert og
var som vanlig vellykket. ●

Arkitekten Helge Hjertholm var godt for-
nøyd med sitt kanskje siste kirkebygg

Nestor Helge Kolstad fortalte levende om
historien til Bønes kirke.
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Vi kan og bør glede oss over at vi er en fol-
kekirke hvor så mange kjenner tilhørighet.
At så mange møter opp på julaften. Og ved
de store merkedager: dåp, konfirmasjon,
vigsel, og gravferd.

Kirkens rolle - også på Bønes
Men samtidig: Kirken vil spille en større rol-
le i menneskers liv enn bare å være seremo-
nirom ved de særskilte anledninger. Det gjel-
der ikke minst for den nye og utvidede Bønes
kirke! Bønes kirke er bygget – og utvidet –
for at mange skal få være med Jesus den da-
gen han kommer, og få det evige liv.

Hvorfor feirer vi gudstjeneste: Fordi det er
mulig å tape det evige liv. Det er ikke selvsagt.
Det er lett å sovne og å glemme Gud, for så
mye annet synes mye viktigere. Ikke minst i
adventstiden.

Dette er det viktigste huset på Bønes. Ikke
bare fordi vi markerer de store dagene i livet
her. Men fordi det er her vår Far i himmelen
vil møte oss. Det er her vi hører hjemme. Å
gå til gudstjeneste er å komme hjem.

Kirken og evangeliet
Hvilken liknelse er du mest glad i? Jeg tror de
fleste velger «Den bortkomne sønn.» Den
handler om det jeg tror vi alle håper på og
lengter etter: Å være elsket uten krav. At det
finnes en kjærlighet som ikke blir klok av
skade - en far som omfavner meg – den
bortkomne datter/sønn, nettopp når
jeg har havarert og trenger fars kjær-
lighet mest.

Evangeliet er ulikt alt vi ellers erfa-
rer. Gjennom livet blir vi verdsatt ut
fra det vi presterer, i skole, arbeids-
liv og også blant venner ----. Slik er
det ikke overfor Gud. Evangeliet
er utrolig - ulikt alle andre erfa-
ringer. Men det er dette vi lengter
etter og er skapt for. Her i kirken
tas du i mot – uten krav. 

«Vanekristendom»
Kjemp for å holde fast på

det utrolige evangeliet! Gå til kirken og hør
det på nytt og på nytt. Ta imot det på nytt og
på nytt

Kristendommens fremtid
i Norge avhenger av at
mennesker går til guds-
tjeneste. Jeg er en varm
tilhenger av «vanekri-
stendom». Min og din
tro avhenger av at vi
hører evangeliet, om
og om igjen. For det er
ikke selvsagt

Våk! Vær beredt! Hold
lampene tent! Ikke ved å
være redd, men ved å
være glad! 

For det er all
grunn til å gle-
de seg!

Avslutning
Kaj Munk gikk en gang under krigen ute i sin
have ute ved kysten av Jylland, da hørte han

en underlig susing i luften. (Det viste
seg å være en båt som skjøt opp en

rakett som lagde uvanlige lyder –
men det visste ikke Kaj Munk
der og da). Han gikk hjem og
skrev denne hendelsen ned. 

Jeg hørte en underlig susing
høyt oppe fra himmelen. Da
tenkte jeg: «Kan det være Jesus
som kommer igjen?»

Da ble jeg glad! ●

Biskop Halvor holdt en 
inspirerende preken.

FOTO: STEIN RUNE RISA

TEKSTEN BLE 

NEDSKREVET

AV BJARTE 

HOLME

ken i den ferdigbyggeteBønes kirke

Marte Håland Sang gledet oss med sang
under kirkekaffien.

Varaordfører Trude Drevland, byråd Lisbeth
Iversen og kommunalråd Hans Carl Tveit.

TenSing traff planken med sangen «A per-
fect Day» og satte ord på det så mange følte.
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Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

SAMDALS
           BYRÅ AS V/J. TEIGLAND 

og ARVE LØVENHOLDT
JONSVOLLSGATEN 1 - 5011 BERGEN

Vi kan hjelpe med alt det praktiske  
og bidra til en verdig seremoni.

RING: 55 90 19 80 HELE DØGNET! 

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

Hyggetreff i Bønes
kirke våren 2010
Fredager 11.30-13.30:

5/2: «Med sherry i sausen og  krem i 
suppen». Esther Irgens deler 
minner og oppskrifter fra sin mor 
Aslaug Irgens

5/3: «Litt om gamle dager». Gerd 
Wicklund-Hansen kåserer om 
1930-50 - årene

9/4: Musikalsk møte med Carsten 
Dyngeland (organist i Bønes)

7/5: Frelsesarméen. Besøk av Bergen 
1. korps

4/6: «Husker du den gang i måneskinn?»
Et musikalsk foredrag med glimt i 
øyet – fra den gang bestemor var 
ung v/Veslemøy Fluge Berg

I tillegg til dagens tema blir det sang og 
andakt, og mye hyggelig prat. Ta med niste
– vi sørger for kaffe, te,  frukt og kaker. ●

Takk for stor giverglede!

17.november gikk konfirmanter fra dør til
dør på Bønes og samlet inn penger til Bø-
nes kirke. 

Til sammen fikk vi inn kr. 22.128,50. Tusen
takk til alle som gav, tusen takk til konfir-
manter som hjalp oss å samle inn alle
pengene og en stor takk til dere som hjalp
oss med å arrangere innsamlingen (kake-
bakere, sjåfører og dere som organiserte
rodene konfirmantene skulle gå til). ●

Bønes’ SMS-tjeneste.

«Akedag ved Bønes kirke søndag 10.01.
Ta med akebrett så aker vi etter familie-
gudstjenesten».

Denne SMS’en hadde vi lyst å sende til deg
også, men vi har ikke ditt nummer! Vi har
lyst å sende deg SMS med informasjon om
ting som skjer i kirken som f.eks at det ble
akedag etter familiegudstjenesten eller
jazzkonsert ved Carsten Dyngeland eller
temakveld v/ Carsten Isachsen osv.

Det er en enkel operasjon for
oss å sende ut informasjon,
men vi trenger å få en be-
skjed fra DEG om at du øn-
sker å motta denne informa-
sjonen. Send oss en mail (eller ring) med
ditt navn og mobilnummer så vil du motta
SMS fra oss. ●

Hilsen Therese Mokkelbost
Menighetskonsulent i Bønes menighet.
Mail: bones.menighet@bkf.no
Telefon: 55 30 81 02 

Menighetsrådet ønsker at kirken fortsatt
skal fungere som «storstue» for folk på Bø-
nes og legger opp til variert bruk av loka-
lene. 

Alle de aktivitetene som hittil har vært i
kirken, for eksempel barne- og ungdoms-
arbeid som speiding, kor osv., har nå fått
bedre plass, og mange av kulturkveldene
kan ta i bruk mer egnede lokaler. Men det
vil også være åpent for nye møter og akti-
viteter. Den nye kirkestuen ved siden av
selve kirkerommet har allerede vært brukt
til kirkekaffe og juletrefest og egner seg
godt til mange andre typer sammenkom-
ster, inkludert dåpsselskap og minnesam-
vær. Og ungdomsavdelingen i undereta-
sjen ble allerede før jul tatt i bruk både til
overnatting for 11-åringer og til del av et
stort «konfirmant-show». 

Lokalene gir mulighet til et bredere til-
bud for alle på Bønes også fra menighe-
tens side. I løpet av første uke i januar var
det nye menighetsrådet samlet til to stra-
tegi-kvelder der nye tiltak ble diskutert
(se bildet). 

Denne prosessen er ikke ferdig, og vi
ønsker å gi alle muligheter til spørsmål og
videre diskusjon i forbindelse med me-
nighetens årsmøte, som er lagt til tirsdag
16. mars kl. 20.00. I tillegg kan ideer og
forslag gis direkte til medlemmer av me-
nighetsrådet eller til kirkens konsulent
Therese N. Mokkelbost, på tlf. 55 30 81 02
/ e-post: therese. mokkelbost@bkf.no.
Hun kan også kontaktes ved ønske om
leie av lokalene. 

Vi vil orientere om nye tilbud i kirkens
lokaler i kommende menighetsblad. ●

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

NYE MULIGHETER
I BØNES KIRKE
Fullføringen av byggetrinn 2
gir flere muligheter for bruk av
Bønes kirke. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Askeonsdag, den første dagen i fasten, fal-
ler i år på 17. februar. Selve fastetiden varer
i 40 dager (unntatt søndager) til og med
påskeaften, og skal minne oss om de førti
dagene og nettene Gud lot det regne under
syndfloden, at Moses fastet 40 dager på
fjellet Sinai,at jødene vandret omkring i
ørkenen i 40 år før de nådde frem til det
forjettede land, at profeten Elija fastet 40
dager på vei til fjellet Horeb (1.Kong.19:8),
og at Jesus fastet 40 dager i ødemarken før
han møtte sitt folk (Matt. 4:2). 

Søke Jesus Kristus
– Fastens dypeste formål er å komme nær-
mere Gud, sier Dag Kvarstein.

– Det vil også si å komme nærmere seg
selv. Setter vi det inn i en større sammen-
heng, handler det om å søke Kristus og å
leve enklere. Fastetiden gjør oss bevisste på
vårt overforbruk, og gir oss smaken på at
det går an å leve enkelt også når det gjelder
mat. 

En del folk i Korsvei-bevegelsen prakti-
serer faste. Noen ved kun å spise vegetarisk
mat i fastetiden, andre ved å la være å spise
på fredager - for å minnes Jesu lidelse på
Langfredag. Faste betyr å avstå, og det er

mulig å gjennomføre denne tiden på flere
måter. 

– En måte kan være å redusere betydelig
på media-inntrykkene, og heller bruke ti-
den til å lese noe oppbyggelig, sier Kvar-
stein.

– Det handler om hva man bruker tiden
til, hva man putter inn i munnen og i ho-
det.  

Leve enklere
Fyller vi oss opp med en ting, fortrenger vi
noe annet. Ved å la være å ta inn så mange
stimuli, får vi mer rom for å klarne tankene
og å søke Gud.  > SIDE 6

Vil bruke 
oljefondet 
på fattige 
og miljø:

Fastetid 
ved en
korsvei
– En måte å faste på kan være å redusere betydelig på media-inntrykkene, sier Dag
Kvarstein (47), redaktør av magasinet Korsvei og tidligere redaktør av menighets-
bladene i Fana. – En annen måte kan være at halve oljeformuen investeres til beste
for de fattige og et utarmet skaperverk. 

FAVNER VIDT: – Jeg var med på min første Korsvei-festival i 2005, sier Dag Kvarstein, nå styremedlem i Korsvei Bergen og redaktør av ma-

gasinet Korsvei, og forteller at han ble tiltrukket av kombinasjonen av kristentro, sosialt engasjement, miljøsak og en stor åpenhet for uli-

ke kulturelle uttrykk.
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– Å ferdes i skog og mark kan også gi en
åndelig åpenhet, mener han.

– Folk var mer åndelige i gammel tid, når
de levde tettere på naturen.

– Slik som Knut Hamsun beskriver det i
«Markens grøde»?

– Artig at du nevner det. Jeg leste den net-
topp, og siterte fra den i et intervju jeg skrev
i den siste utgaven av Korsvei-bladet, fortel-
ler Kvarstein, og siterer romanens hoved-
person, bureisingsmannen Isak Sellanrå:
«Isak gikk barhodet og i Jesu navn og sådde,
han var som en kubbe med hender på, men
innvendig var han som et barn».

– Det er nettopp dét det handler om; å
være nær den store, åpne himmelen.

Bygge fellesskap
Korsvei-bevegelsen er ingen menighet,
men en stiftelse bygget opp rundt en stor
festival som avholdes hvert annet år på
Dyrskuplassen i Seljord. I fjor sommer del-
tok det nesten tre tusen personer på festiva-
len, som ble avholdt i tidsrommet 14-19.
juli. Festivalen er en blanding av møter,
konserter, kulturelle arrangementer, guds-
tjenester, dans, turer, lek og idrett, alt sam-
men rammet inn av morgenbønner og
kveldsbønner.

– Vi bruker et format på disse bønnene
som har sitt forbilde i livlig og jordnær kel-
tisk spiritualitet fra 400-tallet, samt en type
meditativ aftenbønn med opphav i Taizé-
fellesskapet.

Sistnevnte ble grunnlagt av den sveitsiske
presten Broder Roger i 1940, og er en øku-
menisk kristen munkeorden med moder-
hus i den franske kommunen Taizé. Også
Korsvei-bevegelsen legger stor vekt på det
tverrkirkelige og økumeniske fellesskapet.
Den startet i 1984 som et ønske om å tolke
den kristne troen inn i vår tid, etter et initia-
tiv fra en gruppe mennesker med røtter i
Den norske kirke.

Fremme rettferdighet
Bevegelsen har laget fire hovedmotto eller
veivisere for sitt arbeid. Disse er: Søke Jesus
Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere og
Fremme rettferdighet. Veiviserne indikerer
at dette er en kristen bevegelse som er opp-
tatt av rettferdighet, nestekjærlighet og å ta
miljøansvar. Det siste ligger i det å leve en-
klere, som også handler om å ta vare på klo-
den vår.

– I vårt samfunn er det vanskelig å leve en-
kelt. Men alle kan leve enklere, mener Kvar-
stein.

– Det trenger ikke være snakk om de store
forandringene, men alle kan gjøre noe.

Mens vi snakker, mottar vi begge samme
tekstmelding fra «Varsling24» - nesten som
en kommentar til det vi snakker om. «Ta
hensyn, la bilen stå», står det, med hilsen fra
Bergen kommune.

– Ved å la hensynet til fellesskapet styre
våre valg i større grad, kan vi være med og
gjøre verden litt bedre, kommenterer han. 

– Setter vi for stort fotavtrykk etter oss, vil
kommende generasjoner måtte slite med
det.

Jesu disipler
Det er høyt under taket i Korsvei-beve-
gelsen, med stort spenn både politisk og
teologisk. 

– Vi er mer opptatt av å be sammen, synge
sammen, feire gudstjeneste sammen og å ha
godt fellesskap enn å diskutere teologiske
læresetninger, sier han. 

– Det fokuseres mer på spiritualitet enn
på å ha den «rette» lære.

Denne vektleggingen gjør at bevegelsen
unngår opprivende strid, slik som vi har sett
i kirkens debatter om homofili og kvinneli-
ge liturger.

– Folk fra flere kirkesamfunn er med.  De

MANESJEN: Gudstjenester og store møter på 
festivalen foregår i et sirkustelt. FOTO: D. KVARSTEIN

AFTENBØNN: Hver kveld på Korsvei-festivalene blir avsluttet med Taizé-messe, der le-
vende lys, sang og bønn står sentralt. FOTO: LARS VERKET

Rett 
faste

Er dette den faste jeg vil ha: 

En dag da mennesket plager

seg selv, henger med hodet

som sivet, kler seg i botsdrakt

og ligger i aske?

Kaller du dette for faste, er 

det en dag etter Herrens vilje?

Nei, slik er fasten som jeg vil ha: 

at du løslater dem som 

med urett er lenket, 

sprenger båndene i åket

og setter de undertrykte fri,

ja, bryter hvert åk i stykker,

at du deler ditt brød med dem

som sulter,og lar hjemløse

stakkarer komme i hus,
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fleste har bakgrunn fra statskirken, men vi
har også frikirkelige, katolikker og ortodok-
se blant deltagerne våre.

Målsettingen er å være en inspirasjon til å
leve som kristne, og finne ut hva det vil si å
være Jesu disippel i dag. 

Vår tids spedalske
De fire veiviserne handler alle om å ha Jesus
som forbilde, og gir en mulighet til å stoppe
opp og tenke gjennom hva som var hans
hovedbudskap.

– Rettferdighet og nestekjærlighet var
viktig for ham, og han søkte gjerne felles-
skap med mennesker som falt utenfor det
etablerte samfunnet. 

– Et aktuelt spørsmål da blir hvem som
er vår tids samaritanere og spedalske.  Har
du gjort deg noen tanker om det?

– Vi har et tre fjerdedels samfunn. Det be-
tyr at en fjerdedel ikke klarer å henge med i
det tempoet vi har i dag. En annen ting er
alle verdens fattige. Jesus snakket veldig
mye om å vise omsorg for de fattige.

– Da snakker vi kanskje om et tre fjerde-
dels samfunn med omvendt fortegn?

– Ja, ser vi på fordelingen i verden så har
vi nok et én fjerdedels samfunn. 

Nasjonal faste
Engasjementet for verdens fattige er stort i
bevegelsen, og på en åpen høring i finans-

komiteen 29. april i fjor utfordret de Stor-
tinget til å opprette et rettferdighets- og
miljøfond.

– Vi foreslo å sette av halvparten av olje-
fondet til prosjekter som støtter opp under
en bærekraftig utvikling, miljøarbeid og
fattigdomsbekjempelse, oppsummerer
Kvarstein.

– Det ville vel vært en form for nasjonal
faste?

– Ja, godt sagt!
– Hva svarte de?
– Ikke så mye. De hørte på oss, nikket

høflig og takket for innlegget. 
Etter høringen har Korsvei-bevegelsen

jobbet videre med dette kravet, og like før
jul gjorde de en skriftlig henvendelse til ny-
valgt finansminister, Sigbjørn Johnsen,
samtidig som de overrakte 754 underskrif-
ter som støtte for kravet.

– Vårt håp er at dette skal bli et folkekrav,
slutter Dag Kvarstein.

Mer informasjon: www.korsvei.no  
På nettstedet kan du også tegne 
deg på underskriftslisten med krav 
om å opprette et rettferdighets- og 
miljøfond.
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LEIRLIV: De fleste av festivaldeltagerne i fjor sommer bodde i telt, der de laget
mat sammen i små teltleire. FOTO: DAG KVARSTEIN

JOKERMAN: Klovnen hadde en sentral rolle under
Korsvei-festivalen i sommer. FOTO: DAG KVARSTEIN

GRATIS MAGASIN: Alle som ønsker det kan
motta Korsvei-bladet gratis, eller bli med
på bevegelsens mailliste.

at du sørger for klær når du ser en

naken,og ikke svikter dine egne.

Da skal ditt lys bryte fram som

når dagen gryr, dine sår skal

snart leges og gro.

Din rettferd skal gå foran deg

og Herrens herlighet følge 

etter deg.

Da skal Herren svare når du 

kaller på ham, når du roper om

hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Når du tar bort hvert tyngende

åk, når du holder opp med å

peke fingrer og tale ondskaps-

fullt om andre,

når du deler ditt brød med den

som sulter, og metter den som

lider nød, da skal lyset brenne

for deg i mørket, og natten skal

bli som høylys dag. 

JES. 58:5-10

felles 1-10.qxp:felles.qxp  21-01-10  13:02  Side 7



januar 20108

– Tre ganger i livet mitt har
Sjømannskirken vært ekstra
tydelig for meg, sier Eli Johanne
Rønnekleiv, kantor i Søreide
menighet.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Rønnekleiv ble utpekt som prostikontakt
for Sjømannskirken i fjor, og er glad for å
være lokalt bindeledd for Fana-menighe-
tene sin forlengede arm ut i verden.

En sjømann, en forening
– Jeg har ingen bakgrunn fra Sjømannskir-
ken, men den har i perioder vært en viktig
del av livet mitt, sier Rønnekleiv.

Hennes første møte med Sjømannskirken
var på midten av 80-tallet, da hun var kantor
i Ullensvang. Der, langt inne i Sørfjorden,
hadde de en lokal forening som samlet inn
penger for Sjømannskirken - eller Sjø-
mannsmisjonen, som det het den gangen.
Bygden hadde bare en sjømann, og han var
selvsagt veldig stolt over foreningens arbeid.

– Var det en forening bare for ham?
– Han likte å si det, smiler hun.

Omkom på sjøen
Noen år senere fikk hun selv oppleve hvor
godt det var å ha en utenlandsk gren av Den
norske kirke å støtte seg på.

– Mitt søskenbarn omkom brått på sjøen i
1989, forteller hun. 

Søskenbarnet hennes var mannskap på en
fraktebåt som forsvant i Nordsjøen på vei
hjem fra England. Det ble aldri funnet vrak-
gods eller omkomne fra båten, noe som var
med og gjorde tapet ekstra tungt. Da ble Sjø-
mannskirken i London et viktig sted for de
etterlatte.

– Dette var den siste plassen mannskapet
hadde vært samlet før de reiste på sjøen
igjen. Folk som arbeidet der, kunne fortelle
oss om hvordan de hadde det, og at de var i
godt humør da de dro derfra. Disse opplys-
ningene ble mentalt svært viktige for alle oss
etterlatte.

Hjemmefra
Slike situasjoner forteller noe om hva Sjø-
mannskirken betyr for folk. Ikke bare det at
den ble en støttespiller for de etterlatte, men
også at den var det siste stedet de omkomne

oppsøkte før de la ut på sjøen igjen. «Vel-
kommen hjemom - verden rundt», står det
på en liten folder Sjømannskirken har fått
laget. Åpner du den, finner du en fullstendig
oversikt over alle de norske sjømannskir-
kene. 

Det er ikke få.
– Sjømannskirken er til stede og gir en fø-

lelse av trygghet i fremmede områder, sier
Rønnekleiv, og forteller om et annet møte
hun hadde med Sjømannskirken. 

– Høsten 2000 var jeg i København for å få

litt intensiv privat sangundervisning. Da ble
Sjømannskirken et naturlig sted å finne fel-
lesskap. Den rausheten jeg møtte der, den
var stor.  

Da Sjømannskirken etterlyste frivillige
prostikontakter i bispedømmet, var derfor
dette en oppgave hun gjerne tok på seg.

Menighetenes forlengede arm
Vervet som prostikontakt innebærer å være
kontaktledd mellom menighetene i Fana og
Sjømannskirken, og Rønnekleiv har allere-

Hjerte for Sjøman
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Sjømannskirken
• Sjømannskirken ønsker å være et 

kirkelig, kulturelt og sosialt møte-
sted for alle nordmenn i utlandet.

• Kirken har kompetanse på krise- og 
beredskapstjeneste, nettverks-
bygging og relasjonsrådgivning.

• Gjennom 800.000 møter i året 
kommer Sjømannskirken i kontakt 
med mennesker over hele verden.

• Sjømannskirken er en frivillig 
organisasjon, grunnlagt i 1864.

• Sjømannskirken er tilknyttet Den 
norske kirke og underlagt Bjørgvin 
bispedømme.

• Hovedkontoret ligger i Bergen. 
• Mer informasjon: 

www.sjomannskirken.no 

Prostikontakt
• Et samarbeidsprosjekt mellom 

Sjømannskirken og bispedømmet.
• Målet er å «forankre Sjømanns-

kirkens arbeid i de lokale menig-
hetene», slik at den blir oppfattet 
som menighetens forlengede arm 
ute i verden.

• En viktig oppgave for prostikontakten 
er å oppdatere menighet og med-
arbeidere med aktuelt fra Sjømanns-
kirken. 

• Prostikontakten er medavsender for 
alle offersøknader til menighetene.

• Opplysninger om «hjemigranter» blir
formidlet til prostikontaktene, som 
deretter kan gi informasjonen videre 
til den menigheten de flytter inn i.

• Til høsten får alle prostikontaktene 
bli med på studietur til Spania for å
besøke sjømannskirkene på det 
spanske fastlandet (El Campanario, 
Torrevieja og Albir).

9                    januar 2010

de deltatt på noen samlinger i prostiet.
Oppgavene hennes blir først og fremst å
spre informasjon om Sjømannskirken ut
til menighetene, samt å følge opp offer-
søknader. 

– Jeg skal oppmuntre kollegaer og me-
nighetsråd til å se på offer til Sjømanns-
kirken som et offer til eget arbeid, sier
hun. 

De følelsesmessige og formelle bån-
dene til Sjømannskirken i Bjørgvin er
sterke. At Sjømannskirken har sitt ho-

vedsete i Bergen er en del av dette, men
ikke hele historien. 

– Sjømannskirken er Bjørgvins 14. pro-
sti, og det er biskopen i Bjørgvin som har
tilsynet med Sjømannskirkene, opplyser
hun. 

– Og Bjørgvin bispedømme omfatter
store deler av Vestlandet, med lange tra-
disjoner innenfor sjømannskap. Folk her
lever og har levd tett på havet. Og når det
skjer katastrofer og ulykker, vet man at
Sjømannskirken er der.  ●

annskirken
ALLTID SOL I BJØRGVIN: – Sjømannskirken er en

del av Bjørgvin bispedømme, sier Eli Johanne Røn-

nekleiv. – Biskop Nordhaug sier at Bjørgvin er det bi-

spedømmet der solen aldri går ned.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hun har tidligere vært ung-
domsleder i ungdomsklubben i
menighetene Bønes og Store-
tveit. Nå befinner hun seg i Lima
i Peru, der hun jobber som frivil-
lig i den kristne organisasjonen
Agape, en av Strømmestiftelsens
partnerorganisasjoner. 

En by av kontraster
– Første gangen jeg kjørte langs
byens motorvei la jeg merke til
alt søppelet, uferdige hus og løs-
hunder. Og mennesker, men-
nesker over alt, forteller Nød-
tvedt.

– Et hav av biler, en trafikk som
for meg så ut som et kaos uten
like. Dette er den ene siden av
virkeligheten. Den andre er de
enorme kjøpesentrene, de flotte,
moderne hotellene, de fine res-
taurantene. Fontener, grønne
parker, mennesker i pyntede
klær. Alt dette har jeg funnet i
Lima, side om side, ikke alltid
like vel vitende om hverandres
eksistens. 

Barn fra den fattige delen av
byen ser ikke rikdommen andre
velter seg i, mens mennesker fra
de mer velstående bydelene sjel-
den våger seg og sine fine biler på
tur for å se på slummen. 

Viktig tilbud
– Her i Lima blir jeg konstant
minnet på distansen som er
mellom fattig og rik, og den er
forstyrrende stor, sier hun.

Agape jobber med å forhindre
vold og misbruk i en svært utsatt
sone av Lima, og tilbyr også gra-

tis hjelp, både psykiatrisk og
rettslig, til mennesker som har
vært ofre for misbruk. For
mange mennesker her har Aga-
pe vært det eneste de har hatt å
vende seg til for å få støtte i van-
skelige situasjoner.

I tillegg organiserer Agape
workshops for mødre og for
ungdommer, der deltakerne kan
få et avbrekk fra hverdagen,
snakke om problemene sine og
lære nye ting. 

Ofte har ikke menneskene her
så mange muligheter generelt, og
bare det at det eksisterer et tilbud
her er uunnværlig.  

En annen virkelighet
– Som nordmann har det vært
rart å møte virkeligheten her, re-
flekterer Nødtvedt. 

– Jeg har oppdaget så alt for
godt hvor rik jeg er, og hvordan
jeg tar det for gitt. For meg er det
ikke et spørsmål om jeg noen
gang får reise rundt i verden,
spørsmålet er om jeg har lyst. For

meg er det ikke et spørsmål om
jeg får råd til å gå på universitetet,
spørsmålet er om jeg har lyst. For
meg er det ikke et spørsmål om
jeg har råd til medisiner når jeg
er syk, eller mat på bordet når jeg
er sulten, eller nye klær når de
gamle er slitte. Jeg har innsett at
jeg, fordi jeg er født i Norge, nær-
mest kan gjøre hva jeg vil. 

Urettferdighet
Nødtvedt har likevel ingen van-
skeligheter med å finne ut hva
hun vil med livet sitt.

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil overta-
le andre til å hjelpe, fordi vi har
muligheten til det. Ikke i den for-
stand at jeg vil sende alle nord-
menn ut på feltarbeid, men jeg vil
at flere vender øynene mot fattig-

Å redde 
verden litt
–  Fattigdom er ikke en slags ubeleilig tilfeldighet
som tilfaller verdens uheldige, men urettferdighet.
Min drøm er at flere erkjenner dette, sier Katrine
Nødtvedt (19) fra Bønes.

MEDMENNESKER:  Agape-med-

arbeider og en lokal kvinne på 

sy-workshop. FOTO: PRIVAT

OPPDRAG LIMA: Panoramabilde av Huaycan, bydelen i Lima der 

Katrine Nødtvedt jobber. FOTO: PRIVAT
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Fana Prosti inviterer 20. mars
til et seminar om sorg.

Sorg berører oss på mange må-
ter og du er velkommen enten
det er kort eller lengre tid siden
dødsfallet.

TID/STED: 
Lørdag  20 mars kl. 10.00-14.00

i Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss?Ved sokne-
prest Bjarte Holme,  Storetveit 

• Lunch,  samtale/ spørsmål. 
• Orientering om tilbud til 

etterlatte i prostiet.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

VELKOMMEN  -   også om 
du ikke har fått meldt deg på.

Åpen samling om sorg i forbin-
delse med samlivsbrudd.

TID/STED:
Tirsdag 23 februar kl 19.00-
21.30 i Storetveit Menighets-
hus, Kirkeveien 27.

Innleder: Prof. Frode Thuen 

Temaer:
• Sorgreaksjoner, -hva 

hjelper ?
• Hvordan bearbeide og 

komme videre?
• Barns reaksjoner og hvordan 

få til gode ordninger?
• Enkelt kveldsmåltid
• Seminaret er gratis.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Arr. Menighetene i Fana Prosti 

Storetveit, tirsdag 2. februar 
kl. 11.30: Hyggetreff for pensjo-
nister: «Perledykk i poesi og pro-
sa». Sverre Trætteberg i ord og to-
ner fra saksofon.

Skjold kirke, søndag 7. februar kl
19: «Det andre rommet»,  poesi av
Lars A. Vaage. Tore Brunborg,
saks., Tord Gustavsen, flygel og
Cecilie Jørstad, forteller.

Fana kirke, søndag 14. februar kl
20: «Lengsel». Bodil M.  Eldhuset

(sang), Dag Arnesen (flygel) og Si-
gurd Ulveseth (bass).

Slettebakken kirke, Søndag 
21. februar kl 19: Blå salmer.
Hilde Trætteberg Serkland
sang, Espen Rotevatn, piano

Skjold kirke, søndag 28 februar kl
18.30: «Mitt liv som landsstyrele-
der». Ved Kari Skår Sørheim,
landsstyreleder for NMS i 2008.

Fana kirke, søndag 28.februar kl
19: «Kjærlighet og vemod» Kon-
sert med Jan Erik Endresen (te-
nor) og Ingunn Ådland (flygel).

Birkeland kirke onsdag 17.mars
kl.19: Fastegudstjeneste. Kantor
Harald Holtet og spr. Ivar Braut vil
særlig ta fram noen av fastetidens
gamle og nye salmer.

Storetveit kirke tirsdag 30. mars
kl 20: Pasjonskonsert. Folketoner
og jazz mm. Heidi Lambach,sang/
fløyte, Ingvill Morlandstø, saks.
mm. Terje Tjervaag, gitar mm,
Markus Scholz, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel/keyboards mm. 

Birkeland kirke lørdag 17.april
kl.18: Konsert med musikalkon-
firmantene.

dommen som finnes i verden,
både i utlandet og hjemme. 

For fattigdom er ikke en ubeleilig
tilfeldighet som rammer verdens
uheldige, men urettferdighet.
Nødtvedts drøm er at flere erkjen-
ner dette, og slik åpner hjertene
sine for å hjelpe. 

– Det tror jeg kan redde verden
litt, avslutter hun stille.●

MØTE MED FATTIGDOMMEN: 

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil over-

tale andre til å hjelpe, fordi vi

har muligheten til det, sier

Katrine Nødtvedt, som for tiden

jobber som frivillig i Peru for

den kristne organisasjonen

Agape. FOTO: PRIVAT

HJERTEROM: Agape bygger utedo

til en lokal familie. FOTO: PRIVAT

Kulturkalender

«Det finnes folk som er så elen-
dige, at de ikke engang har en
kropp» skriver den peruvian-
ske poeten César Vallejo
(1892-1932) i diktet «Snubler
mellom to stjerner», vakkert
oversatt av Inger Elisabeth
Hansen i antologien «Men-
neskelige dikt» (Aschehoug,
2007). Diktet ble brukt både
som inspirasjon til og som en
medfølende rød tråd i den
svenske filmen «Sanger fra an-
dre etasje» (Roy Andersson,
2000). «Elsket være den som
setter seg», siterer en mannlig
rollefigur der. «Elsket være
den som sover på ryggen, den
som klemmer en finger i dø-
ren, den skallede uten hatt,

den som går med en hullete
sko i regnet, den som svetter av
skyld eller skam, den som be-
taler med det han selv savner,
den som bærer klokke og har
sett Gud». Jeg vet ikke om Val-
lejo selv så Gud, men til tider

skriver han som en. Han tok
hovedfag i spansk litteratur i
1915, begynte å publisere egne
dikt og engasjerte seg politisk
på venstresiden. Etter å ha blitt
fengslet og forfulgt, valgte han
til slutt å forlate hjemlandet,
og slo seg ned i Paris. Han var
marxist, men poesien hans
forfaller aldri til ren propa-
ganda. Troen på mennesket
skinner alltid gjennom, for ek-
sempel i en av hans aforismer:
«En kvinne og en mann lytter
til Beethoven. De gråter, gre-
pet av storheten i hans mu-
sikk. Og jeg sier til dem: kan-
skje storheten kommer fra
hjertene deres.» ●
MAGNE FONN HAFSKOR

Sorgseminar for etterlatte

«Sorgen det ikke sendes blomster til»

Kulturtipset: «Elsket være den som setter seg»
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 
E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

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: fanaprosti@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

Begravelsesbyrået for 
 og 

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. 

Perspektiv på livet

Prostikontoret har personalansvaret for alle 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.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næras-
te dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . bones.menighet@bkf.no

Besøksadresse: 
Øvre Kråkenes 250
Postadresse: 
Postboks 149 Bønes, 5849 Bergen 

ANSATTE I BØNES MENIGHET 
Sokneprest Gunn Kongsvik 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 13
privat  . . . . . . . . . . . 55 69 34 16 
mobil  . . . . . . . . . . . . 970 04 967 
e-post  . . . gunn.kongsvik@bkf.no

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

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

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

Kateketvikar Sven-Ove Rostrup
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
mobil  . . . . . . . . . . . 91 55 72 53 
e-post  . .sven-ove.rostrup@bkf.no

Organist Carsten Dyngeland 
e-post . carsten.dyngeland@bkf.no

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

Bønes menighetsråd
Leder: Lise Opdahl
telefon  . . . . . . . . . . .55 12 05 71
Nestleder:
Inger-Johanne Haaland Wang

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Siv Linda Fanebust . . . 907 39 798

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er 
hjemme med barn på dagen. 
Småbarnstreffet møtes hver 
onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes 
kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær.
Kontakt Bodil Bredholt,
Telefon:  . . . . . . . . . 55 30 81 18

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

Bønes Speidergruppe NSF
Kontaktperson: Erik Geber
Telefon . . . . . . . . . . 55 12 41 90
Mobil  . . . . . . . . . . . 920 94 472 
 . . . gruppen@bonesspeiderne.no

Web:  . . .www.bonesspeiderne.no

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 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 øn-
sker besøk eller å bli besøker. Sorg-
gruppe ved skilsmisse/dødsfall.
Kontaktperson: 
Diakon . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Klubben
Jenny Austrheim
mobil  . . . . . . . . . . . . 452 13 467

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 02
e-post  . . bones.menighet@bkf.no 

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

Givertjenesten: 
Bankgiro . . . . . . . 3411.26.36406

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

Bøker
Musikk
Filmer
Gaveartikler

Credokirken Bokshophskkson BkirkedoCre

rkeøB
ikkusM

rilmeF
rtiklevearrtGaav

po

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 
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Uke 5
- Vi takker for kirkeårets skiftende rytme, og
for at evangeliet gjennom den får lyde i hele
sin fylde i våre kirker.
- Vi ber for dem som skal formidle det krist-
ne budskap i gudstjenester og andre sam-
linger. Vi ber om at budskapet må ha gjen-
nomslagskraft og nå til mange mennesker.

Uke 6
- Vi takker for arbeidet som er i vår menig-
het. For de som har sitt daglige arbeid der,
og for frivillige medarbeidere.
- Vi ber for vår menighet, for de ansatte og
de frivillige medarbeiderne. 
- Vi ber om fred i verden.

Uke 7
- Vi takker for Helsepersonell og pleieinsti-
tusjoner. Vi takker for de ansatte der.
- Vi ber for de ansatte ved våre helse-, pleie-
og omsorgsinstitusjoner. Vi ber også for alle
dem som trenger hjelpen som de gir. 
- Vi ber fortsatt om fred i verden.

Uke 8
- Vi takker for alt arbeid for barn og unge
som foregår i vår menighet 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 fri-
tidstilbud. Vi ber for dem som driver det byg-
gende arbeidet i vår bydel.
- Vi ber om fred i verden

Uke 9
- 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 om fred i verden.

Uke 10
- Vi takker for gudstjenester og muligheten
til å samles fritt. 
- Vi ber for gudstjenestene og andre sam-
linger i menigheten. Vi ber om at de må 
bli til glede, gagn og velsignelse for menig-
heten samlet og for den enkelte.
- Vi ber fortsatt 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 forberedelsene til
påske. 
- Vi ber for menighetsrådet og for deres ar-
beid. Vi ber fortsatt om fred i verden.

Uke 12
- Vi takker for barnehagene og for de ansat-
te der, og for arbeidet de gjør.
- Vi ber for barnehager, for skolene, for læ-
rere og andre ansatte.
- Vi ber for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og
for hva den minner om – den nødlidende
verden.
- Vi ber for påskehøytiden – at den må få det
innhold den er ment å skulle ha
- Vi ber om rettferdighet og fred i verden

Vi takker og ber

Aktiv Fritid 

- for aktive 

pensjonister

Dette er for deg som er en

aktiv pensjonist, og ser etter

et fellesskap. Vi samles i Sto-

retveit menighetshus annen-

hver tirsdag kl. 11.00-13.30

To ganger i semesteret har

felles program i stedet for

grupper den siste timen.

Program våren 2010

• 26. jan. Gruppemøter

• 9. febr. Gruppemøter

• 23. febr. Fellesmøte:

«Skriv snart». Ingebjørg

Gilberg forteller fra sin

bok om en kameratgjeng

fra Sandviken som reiste

til sjøs 16-18 år gamle 

på begynnelsen av 1900-

tallet

• 9. mars Gruppemøter

• 23. mars Gruppemøter

• 13. april Gruppemøter

• 27. april Fellesmøte

«Et skriftspråk blir til»

Om menighetens mi-

sjonsprosjekt i Mali

• 11. mai Gruppemøter

• 25. mai Gruppemøter

• 8. juni TUR 

Kontakter:

Ragnhild Thistel

Tlf.: 55 29 14 56

Lisen Skarstein

Tlf.: 55 91 03 01 

Godnattsangene hjemme hos oss
har ikke vært de kjente og vante
denne førjulstiden. Strofer fra
«Jeg folder mine hender små» og
«Min båt er så liten» er erstattet
med «Gloria in Excelsis Deo» og
«Et barn er oss født!». 

Dette er sanger fra årets nyskrevne julespill
for Minising – «Veien til Betlehem», og har
blitt sunget mange kvelder ved leggetid.

Carsten Dyngeland, Bønes menighets ny-
ansatte organist, fikk i høst idéen til å sette
opp et julespill med Minising. Sammen
med 40 ivrige unger, lederne i Minising og
en dreven dramapedagog gikk de i gang
med å komponere sanger, lage kostymer og
legge hodene i bløt for hvordan dette skulle
gjennomføres.

- Det var et ambisiøst prosjekt, forteller
Carsten, - men tidligere erfaring viser at det
kan være veldig lærerikt å knytte slike spill
opp mot høytidene. Både for å gjøre det en-
klere for barna å samle seg rundt et felles
prosjekt, men også for å formidle høytids-
budskapet på en lærerik måte.

Julespillet består av sju nyskrevne sanger
av Carsten. Sangene spenner over hele Mes-
sias-fortellingen. Fra profetordet om Mes-
sias som skal komme i Det gamle testamen-
tet – «Et barn er oss født!», til julefortelling-
en som mange kjenner fra Lukas-evangeli-
et. Melodiene er nykomponerte, mens tek-

stene er inspirert av bibeltekster, noen ord-
rett gjengitt, mens andre er fragmenter satt
sammen for å forme historien. 

Sangene henter inspirasjon fra flere sjang-
rer, kulturer og språk. - Barn er lekne og for-
domsfrie. De synger med og er veldig ivrige
etter å smake på melodiøse tonelinjer, selv
om de kanskje ikke forstår teksten som
synges, forteller Carsten videre, - sangene
har i stor grad repetisjon av tekst og melodi-
er, for å gjøre de enklere å huske for barna.

Perioden fra oktober til desember har
vært brukt til å øve inn sangene og drama-
turgien. Linda Notøy har hatt ansvar for
koreografien og selve dramadelen. En gikk i
slutten over til å ha ukentlige øvelser for vir-
kelig å finpusse fremføringen. Som Carsten
fortalte, har en viktig del av øvelsene vært
formidling og læring av julebudskapet. Det
ble laget plakater med julefortellingen som
ble fortalt og vist på øvelsene – noe som var
med på å øke barnas forståelse av hva de var
med på å tolke og fremføre.

«Og jula varer helt til påske»
synges det, men også at der
imellom kommer faste. 

Å faste er å finne det som er verd å holde
fast ved. Å faste er å søke det umistelige for
liv og død. Spørsmålet er om ikke svaret fin-
nes nettopp i veien Jesus gikk opp til Jerusa-
lem. I fastetiden utfordres vi til et møte med
oss selv og veien Jesus gikk, for å kunne
åpne oss for oppstandelsens kraft og opp-
standelsens glede.

Dette året vil vi kirke markere fastetiden

Fastetiden i 
Bønes kirke

«Veien til Betlehem» – Bøn

Carsten Dyngeland fikk en velfortjent blomst
etter fremføringen. FOTO: STEIN RUNE RISA
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Tilbakemeldingene på  kirke-
skyssen har vært gode, så vi
fortsetter vi på samme måte
som i høst. Nedenfor finner
dere oversikten over vårens
datoer med navn og nummer
til sjåføren for den aktuelle
dagen. Dere ringer selv til
sjåførene - gjerne en dag el-
ler to på forhånd. 

Det er så kjekt at dere benyt-
ter dere av denne ordningen,
for det er godt å kunne være
sammen i Guds hus og kjen-
ne at vi alle er en del av me-
nigheten!

Vennlig hilsen frivillighets-
koordinator Therese Mokkel-
bost og diakon Linda Bårdsen

Sjåfører våren 2010

• 17/1 kl 11: Elin Bruun,
55 10 01 93/952 93 394

• 24/1 kl 11: Reidar Nordtveit,
55 12 40 57

• 14/2 kl 11: Stein Rune Ris, 
917 17 655

• 28/2 kl 11: Torstein 
Berentsen, 55 12 23 32

• 14/3 kl 11: Geir Håskjold, 
957 83 289

• 11/4 kl 11: Hans Jakob Berg 
55 12 02 40/932 26 288

• 25/4 kl 11: Tove Sandgrind 
55 12 43 61/483 55 427

• 23/5 kl 11:  Karl J. Kirkebø, 
55 12 45 78/406 14 514

• 6/6 kl 11: Geir Håskjold,
957 83 289

• 13/6 kl 11:  Stien Rune Risa, 
917 17 655 

Hjertelig velkommen!

Kirkeskyss våren 2010

Temakveld i Bønes kirke søndag 
14.februar kl.1900

«Du kan ikke ikke-kommunisere», har
Karsten Isachsen sagt.  Vi kommuniserer
hele tiden med ord og kroppsspråk. Alt det
vi sier og gjør vil på et eller annet vis bli tol-
ket og forstått av mennesker rundt oss. 

Hvordan skal vi sikre oss at budskapet vi
sender ut blir forstått slik det er ment?
Hvordan skal vi uttrykke oss slik at kom-
munikasjonen blir tydelig og fellesskaps-
byggende? Hvordan skal vi på en kon-
struktiv måte få gi uttrykk for følelser og
meninger? Hvordan skal vi ta opp vanske-
lige tema uten å såre den annen part? Det
er skrevet et utall bøker om kommunika-
sjon mellom kvinner og menn. Titler som,
«Det er ikke det jeg sier», «Hvorfor menn
ikke kan lytte og kvinner ikke kan lese
kart», «Menn fra Mars og kvinner fra Ve-
nus», sier noe om utfordringene vi kan stå
overfor. På temakvelden skal vi ikke foku-
sere på forskjeller eller problemer, men på
de mulighetene vi med enkle midler har til
å utvikle og fremme god kommunikasjon i
parforholdet.

Teolog Arve Løvenholdt har videreut-
danning i sjelesorg og veiledning, og er
godkjent instruktør for samlivskursene
PREP. Han vil lede oss inn i dette spen-
nende tema hvor vi får mulighet til å lære
og til å praktisere noen enkle prinsipper
for par-kommunikasjon. 

Temakvelden er ikke ment som et forum
for utlevering av eget privatliv. Man treng-
er ikke å dele noe utenfor parforholdet.

En temakveld kan heller ikke erstatte et
samlivskurs, men det kan være et første
steg på veien. Dersom det meldes interesse
vil vi vurdere samlivskurs etter PREP-mo-
dellen på Bønes og Storetveit.

Velkommen til en spennende og utfor-
drende søndagsskveld i Bønes kirke. ●

Det ble en flott urfremføring av julespillet
i rammene av nye Bønes kirke 10. desember.
Kirken var fylt opp av foreldre, besteforel-
dre, tanter og onkler som alle var spente på å
se sitt barn, barnebarn eller nevø fremføre
julefortellingen. Det var også hentet inn
profesjonelle musikere for anledningen; In-
gvill Morlandstø (saksofon), Karianne
Stangenes (klaver) og Werner Bryn (cello).
Det ble en flott markering av julehøytiden
for store og små, og alle involverte gjorde en
kjempeinnsats. Flere fikk også ta del i jule-

spillet, da sangene ble fremført julaften som
en del av høytidsgudstjenesten.

Minising har denne høsten ikke hatt diri-
gent, men Carsten og de voksne lederne har
sammen klart å lose prosjektet i havn på en
kjempegod måte. Nå som Silje Stople har
sagt ja til å bli ny dirigent, så kan vi ikke an-
net enn å glede oss til fortsettelsen!

Minising starter opp vårsemesteret 14. ja-
nuar kl. 17.15. For mer informasjon, se Bø-
nes menighet sine nettsider eller plaka-
toppslag i kirke og butikk. ●

med å ha gudstjenestene hver uke i Bønes
kirke. Planen er å skifte med fastegudstje-
nestene annethvert år mellom Bønes og
Storetveit kirke. I år er det blitt Bønes sitt år.
På grunn av aktivitetene på Bønes blir fas-
tegudstjenestene lagt til tirsdag kl.1900

Alle fastegudstjenestene er med nattverd
og vil tjene til meditasjon og ettertanke
over veien Jesus gikk.

Vel møtt til følgende fastegudstjenester:

• Tirsdag 16. februar (dagen før akse-
onsdag) kl.1900

• Tirsdag 23.februar kl.1900
• Tirsdag 02.mars kl.1900
• Tirsdag 09.mars kl.1900 
• Tirsdag 16.mars kl.1900
• Tirsdag 23.mars kl.1900 

Kommunikasjon
i parforhold

ønes Minisings eget julespill

Englekoret i ivrig formidling av julefortellingen. FOTO: STEIN RUNE RISA

✃
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Takk til alle glade givere!
Tenk at den nye kirken på Bønes nå
står ferdig. Det vil si at alle store ting
er på plass, men en del gjenstår og her
kommer Giverglede inn. For å få inn-
redet ungdomsavdelingen på en måte
som vi ønsker må vi selv finansiere en

god del. Så meld deg som fast giver og
vær med på å lage kirken til den gode
plass som vi ønsker.

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 ...

Nora Marie Hilleren Hjelmervik
Adrian Simensen
Kaja Gjennestad

Ingeborg Pettersen
Einar Kåre Nore
Jostein Matre
Rolf Einar Torstensen
Thorolf Knudsen
Gerd Svanhild Boge

Bønes kirke

Kristi forklarelsesdag,

7. februar kl.1900

Samtalegudstjeneste, offer.
Joh 17,1-8 2 Mos 3,1-6; 2 Pet
1,16-18 

Søndag før faste (Fastelavns-

søndag), 14. februar kl.11

Familiegudstjeneste v/ sokne-
prest Bjarte Holme, Minising
deltar. Offer. Spill & lek etter
gudstjenesten, kirkekaffe.
Joh 12,24-33 4 Mos 21,4-9; 1
Tim 2,4-6 

Askeonsdag, 17. februar

OBS, tirsdag 16.02. kl.19

Fastegudstjeneste. Matt 6,16-18
Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-8[9-10] 

1. s. i faste, 21. februar kl.1100

Misjonsgudstjeneste v/ sokne-
prest Gunn Kongsvik, klubben
deltar. Nattverd, dåp, offer. *Job
2,1-10 Jak 1,12-15; Matt 16,21-
23. Søndagsskole, kirkekaffe

Tirsdag 23.februar kl.1900

Fastegudstjeneste

2. s. i faste, 28. februar kl.1100

Gudstjeneste v/ sokneprest

Bjarte Holme. Nattverd, dåp, of-
fer. Luk 7,36-50 1 Kong 18,21-
26.36-39; Jak 5,[13-15]16-20 
Søndagsskole, kirkekaffe

Tirsdag 02.februar kl.1900

Fastegudstjeneste

3. s. i faste, 7. mars kl.1100

Samtalegudstjeneste, offer.
Luk 4,31-37 2 Sam 22,1-7; 2 Kor
12,7-10. Kirkekaffe

Tirsdag 09.mars kl.1900

Fastegudstjeneste

4. s. i faste (Midtfaste), 

14. mars kl.1100

Familiegudstjeneste v/sokne-
prest Gunn Kongsvik. Offer.
Joh 6,24-36 2 Mos 16,11-18; 1
Kor 10,1-6. Spill & lek etter
gudstjenesten, kirkekaffe.

Tirsdag 16.mars kl.1900

Fastegudstjeneste

Lørdag 20.mars kl.11-15 

Bønesdagen

Maria budskapsdag, 

21. mars kl.1100

Gudstjeneste v/ sokneprest
Gunn Kongsvik. Dåp, nattverd,
offer. *Sal 113 Ef 1,3-6; Luk
1,46-55. Søndagsskole, kirke-
kaffe

Storetveit kirke

Vingårdssøndagen, 24. januar

kl.1100

Bønes kirke: Ordinasjonsguds-
tjeneste. Ikke gudstjeneste i
Storetveit kirke. Luk 17,7-10 5
Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11 

Såmannssøndagen, 31. januar

kl.1100

Familiegudstjeneste. v/S.pr.
Gunn Kongsvik. Dåp. Offer til
Det norske Bibelselskap. Smø-
relunsj etter gudstj. Mark 4,26-
32 Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13 

Kristi forklarelsesdag,

7. februar kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
og ungdomsklubben. Nattverd.
Offer til menighetens misjons-
prosjekt i Mali. Kirkekaffe. Joh
17,1-8 2 Mos 3,1-6; 2 Pet 1,16-18

Søndag før faste (Fastelavns-

søndag), 14. februar kl.1100

Høymesse v/kapellan Gunn
Frøydis Unneland. Nattverd. Of-
fer til menighetsarbeidet. Kirke-
kaffe. Joh 12,24-33 4 Mos 21,4-
9; 1 Tim 2,4-6

1. s. i faste, 21. februar kl.1100

Familiegudstjeneste v/kapellan
Gunn Frøydis Unneland. Dåp.
Offer til Fasteaksjonen, Kirkens
Nødhjelp. Barnegospel deltar.
Smørelunsj. *Job 2,1-10 Jak
1,12-15; Matt 16,21-23 

2. s. i faste, 28. februar kl.1100

Høymesse v/s.pr. Gunn Kongs-
vik. Nattverd. Dåp. Offer til Me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe
Luk 7,36-50 1 Kong 18,21-26.36-
39; Jak 5,[13-15]16-20 

3. s. i faste, 7. mars kl.1100

Høymesse. Vikarprest. Natt-
verd. Offer til menighetsarbei-
det. Kirkekaffe. Luk 4,31-37 2
Sam 22,1-7; 2 Kor 12,7-10 

4. s. i faste (Midtfaste), 

14. mars kl.1100

Familiegudstjeneste v/s.pr.
Bjarte Holme. Dåp. Offer til IKO.
Babysang deltar. Kirkekaffe.
Joh 6,24-36 2 Mos 16,11-18; 1
Kor 10,1-6 

Maria budskapsdag, 

21. mars kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Nattverd. Offer til Kirkens SOS.
Kirkekaffe. *Sal 113 Ef 1,3-6;
Luk 1,46-55 

Åpen kirke hver onsdag kl.1900

1.onsd. i mnd. Ruth Bakke Haug,

orgel. Øvrige onsd. Carsten
Dyngeland, orgel, Barbro 
Husdal, sang

Småbarnstreff i kirken
Vi starter opp igjen onsdag 27
januar kl. 10.00 – 12.00. Her blir
det sang, lek og felles måltid. Ta
med naboen og matpakken, så
ordner vi resten. Hilsen Sven-
Ove, Linda og Lindis.

Babysang i Bønes kirke
Tirsdag 27 januar kl.10.30 star-
ter vi opp igjen med kurs i baby-
sang. Velkommen. Hilsen Lindis
For mer informasjon se:
http://bergen.kirke.no/bones

Andre arrangementer 
Januar:
• Fredag 22.januar: 

Pensjonistfest kl.17.
• Torsdag 28.januar kl.19. 

Temakveld v/Finn Gunnar og 
Anniken Nielsen «Inntrykk fra 
en annerledes tur til Palestina».

• 12.januar kl.21 – Tirsdags-
konserten v/ Carsten

Februar:
• 9.februar kl.21. Tirsdags-

konserten v/ Carsten.
• Søndag 14.02. kl.1900. 

Kommunikasjon i parforhold 
Ansvarlig: Løven

Mars: 
• 20.mars kl.11-15 Bønesdagen.
• 9.mars kl.21 – tirsdags-

konserten med Carsten.

April: 
• 11.april: «Hele menigheten 

synger» (påskesanger). Agape
& Carsten Dyngeland.

• 13.april – Tirsdagskonserten 
v/Carsten.

             kalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU
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