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Trosopplæring i Bønes menighet:

Hvor står vi?
Første visitas på Bønes
Halvor Nordhaug ble før jul
den første
biskopen som
gjennomførte
visitas hos oss
siden vi ble en
egen menighet.
Side 2-3

Ungdomsåret 2013
2013 er utnevnt
til det offisielle
ungdomsåret i
Bjørgvin bispedømme. Hva
innebærer så
dette tiltaket i
praksis?
Side 6-7
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GAVE
V på sms til 2468 (200 kr)
er ring
rin 820 44 088 (200 kr) eller
tt kontonummer 1594 22 87493
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Jeg må innrømme at det ikke
er alltid jeg er like stolt over å
være et aktivt medlem i Den
norske Kirke.
REFLEKSJON AV
KARL JOHAN KIRKEBØ

En del utspill fra både kirkeledere og ikke minst andre som
kaller seg ting som De Kristne eller kristenfolket gjør meg til tider flau over å tilhøre
den samme kirke.
Det er derfor med stor glede jeg nå stemmer opp med «heia biskopene». Nå har de
gått høyt på banen med en tydelig markering av en kirkelig etisk posisjon. Jeg tenker
på uttalelsene de har kommet med samlet
og hver for seg når det gjelder vår avvisning
av asylbarna som er født og oppvokst i Norge og som Høyesterett nå har bekreftet kan
og skal sendes ut av landet. Her har biskopene klart og entydig sagt fra at sett fra Kirken og kristen etikk er dette en helt uholdbar og uakseptabel avgjørelse og de har anmodet regjeringen om å fremme forslag
som endrer dette.
De har selvsagt høstet både ris og ros.
Vårt mest innvandringsfiendtlige parti har
bedt dem holde fingrene fra fatet og anmodet sine medlemmer om å melde seg ut av
Kirken. Snakker vi om ekstra ømme tær
her? De sier videre at politikk er for politikere og ikke vanlige folk, så da verken snakker de med eller hører på vanlige folk
mellom valgkampene. Det er i alle fall en
klar understrekning av at dere politikk er
på kollisjonskurs med det Kirken står for
også på dette området. Jeg synes det er bra
at våre kirkelige ledere går høyt på banen i
viktige saker og sier fra hva de mener kristen etisk tenkning bør a som politisk konsekvens. Skal vi være en kirke som betyr noe
må vi være med i det som betyr noe for våre
medlemmer. Synlig og tilstede. Så er det
selvsagt rom for alle i Kirken og alle trenger
ikke dele alle synspunkter, men det er naturlig at våre fremste ledere setter ned noen
styrestaver. Også i viktige samfunnsspørsmål.
Så jeg sier «Heia biskopene». Dere har i
alle fall min fulle støtte. Stå på. ●
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Storstuen på Bønes fikk i
november hjemmebesøk av
biskop Halvor. Det å besøke
menigheter og sjekke
tilstanden på menighetslivet,
er en av biskopens viktigste
oppgaver. Bispe-visitasen er
den første siden vi ble egen
menighet.
TEKST OG FOTO: SVEN-OVE ROSTRUP

Når det er tid for visitas setter biskopen,
og følget hans, av to ukedager og en søndag til besøk, og tiden skal fylles med obligatoriske møter og valgfrie arrangement.
Det ble noen hektiske dager med masse
positivitet, hyggelige møter og utfordrende tanker til å ta med seg videre.
Det hele startet onsdag 21. november
med et møte med staben. Biskopen utfordret alle rundt bordet til å trekke fram en
positiv ting med jobben og en utfordrende sak. Mange gode ting ble trukket
frem, samtidig som vi fikk grublet litt på
utfordringene ved det å jobbe i en menighet. Etter møtet gikk ferden videre til
Gullstøltunet, hvor styrer Eva Maria Lim
og sykehjemsprest Arthur Pilskog tok i
mot oss. Vi skulle få være med på den årlige basaren og deretter få en omvisning på
huset. Han hadde en fin andakt for de eldre og kjøpte et par lodd på basaren som
han vant to premier på! Etter en kaffe og et
tebrød fikk vi innføring i sykehjemmets
historie og omvisning på bygget.
Neste stopp denne første dagen av besøket var på Langegården. Det kan kanskje diskuteres hvilken menighet denne
egentlig hører inn under, men spør du oss
så hører den til Bønes! Erik Krohn-Hansen er forpakter på gården og han tok seg
tid til å vise oss rundt på gården og fortelle om den. Vi fikk god innføring i historien til stedet og i arbeidet som nå drives på
besøksgården. Etter et godt måltid med
hyggelig prat, tok noen av oss en pause før
kveldens aktiviteter. Biskopen var invitert
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Karl Johan Kirkebø og Stein
Rune Risa.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

hjem til sokneprest Gunn Kongsvik og
fikk servert middag av sin egen stiftsdirektør; Jan Ove Fjelltveit (som da tilfeldigvis også er gift med soknepresten). Før og
etter middagen hadde biskopen samtaler
med prestene og menighetsrådsleder.
Onsdagskveld var det tid for å samle
råd og utvalg i menigheten. I tillegg var
Ungdomsklubben godt representert med
ledere fra rådet, og kirkevergen med sin
administrasjon var også tilstede. Staben
var også til stede, og sammen gikk vi
igjennom en del sentrale punkt i visitasmeldingen, som menigheten da hadde
gjort klar i forkant av besøket. Gleder og
utfordringer ble igjen diskutert og biskopen fikk repetert og utfylt den informasjonen han hadde lest i visitasmeldingen.
Biskopens tanker og konklusjoner tok
han med seg til søndagen og til visitasrapporten.
Torsdag stod skolene i området på pla-

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 25. februar
Ø M E R KE
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Utgivelsesdag neste nummer:
Tirsdag 12. mars
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
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Trykksak 6
menighetsblader Fana prosti»
24

Bønesbladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle
hjem i 3enigheten. 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@bergen.kirken.no.

Biskop Halvor på h
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Heia biskopene!
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hjemmebesøk

Formiddagstreff
Hver første fredag i måneden kl. 11.30 - 13.30 ønsker
vi alle til alle godt voksne som er ledig om formiddagen velkommen!
På formiddagstreffet er det foredrag/kåseri, allsang, mat
og prat, og til slutt en kort andakt/ord for dagen. Du får
servert smørbrød, frukt, en kakebit, samt kaffe/te og betaler min. kr. 30 for dette. Sitt ikke hjemme, men kom og
treff andre godt voksne på Bønes! Vi henter deg med bil
hvis nødvendig.
Før påske treffes vi disse dagene med følgende
foredrag:
• 1. febr.: Oddvar Skre: «Kirkeveien til Birkeland/i Fana»
• 1. mars: Anne-Margrete Konow Lund: «Våre bestemødre, yrke: husmor».

nen. Etter et obligatorisk møte
med prestene i prostiet tok vi imot
rektorene og representanter fra
lærerstaben fra Fjellsdalen skole
og Bønes skole. Det ble et spennende og fruktbart møte hvor forskjellige aspekter ved samarbeidet
mellom kirke og skole ble belyst.
Når biskopen besøker er en menighet er det vanlig å ha med et
skolebesøk og Bønes skole var arenaen da biskopen skulle ha en
spørretime. Det var 7. trinn på Bønes skole som hadde forberedt
spørsmål til biskopen. Elevene var
innom mange temaer, alt fra fotball via hva biskopen gjør på en
vanlig dag til spørsmål om tro og
hvordan himmelen er. Etter spørretimen tok han seg også tid til å
prate med noen spesielt interesserte som ville ta bilder og fikk
prøve gullkorset til biskopen.
Årets medarbeiderfest var lagt
til uken med visitas, så hovedtaler
på medarbeiderfesten var biskop
Halvor. Det var en flott samling av

frivillige medarbeidere med god
mat, hyggelig selskap og flotte innslag.
Fredag og lørdag var det ikke
noe på programmet, annet enn
forberedelser til visitasgudstjenesten søndag. Det ble en festgudstjeneste verdig en biskop og verdig
Bønes menighet! Etter gudstjenesten, før kirkekaffen, holdt biskopen sitt visitasforedrag, hvor
han oppsummerte uken og kom
med sitt blikk på det som skjer i
vår menigheten. Det var gode ord
å ta med seg, og gode utfordringer
som prost Per Barsnes har ansvar
for å følge opp neste høst.
Så er biskopens hjemmebesøk i
Storstuen på Bønes over for denne
gang. Vi står igjen og er stolte over
menigheten vår og aktivitetene
som holder til i vår kirke. Det var
en del arbeid i forkant og i løpet av
visitasen, men vi sitter igjen med
en følelse av et positivt løft og god
bevisstgjøring rundt en flott menighet.

Hvis du vil høre biskopens preken under visitasgudstjenesten og lese og/
eller høre visitasforedraget kan du gå inn på www.kirken.no/bjorgvin og
klikke på «Visitasføredrag» øverst til venstre på siden.
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Besøker - noe for deg?
Storetveit og Bønes jobber med å få en større besøkstjeneste i samarbeid med de andre Fana-menighetene.
Har du noe tid du kan tenke deg å bruke som besøker? Som besøker får du en fast person du besøker jevnlig etter avtale, og det kan
innebære å gå tur, bare prate sammen, følge til lege og liknende. Det vanlige er 1-2 timer i uken/annenhver uke. Du vil få veiledning
og kurs underveis, og treffpunkter med andre besøkere.
Liker du å glede en annen? Da kan dette være en tjeneste for deg! Kontakt menighetskontoret 55 30 81 02. ●

Erik Bye-hyllest
21.februar kl 19.30 tar Marthe Haaland
Wang med seg medstudenter fra jazz og
musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole til konsert i Bønes kirke.
Mange kjenner Marthe fra ulike aktiviteter i Bønes kirke. Hun har vært med i Tria,
ten-sing, klubben og også vært helgekirketjener i kirken.
Til konserten «Dit Alle Dager Ror…»
har utøverne laget nye spennende arrangementer på Erik Byes viser og tekster,
innenfor jazz/pop/vise-sjangeren. Selv om
utøverne er vokst opp i en generasjon som
aldri fikk et skikkelig forhold til Erik Bye,
har de valgt å ta utgangspunkt i den folkekjære personligheten og hans produksjon.
Medvirkende: Marthe Haaland Wang
(vokal), Anders Hefre (treblås), Philip
Birkenes (piano), Knut Olav Sandvik
(bass) og Steinar Mossige (trommer).
Inngang: Kr. 100 for voksne/kr. 70 for
pensjonister/studenter/barn

Smekkfullt hus på
pensjonistfesten!
Den årlige pensjonistfesten
i Bønes kirke ble holdt
fredag 18. januar.
TEKST: LISE OPDAHL
FOTO: ANNY SVENDSEN

Som tidligere år var det sendt ut innbydelse til alle som var fylt 67 år, og som før
strømmet påmeldingene raskt inn. Da
antallet var kommet over 100, var vi
spent: Måtte det bli venteliste? Ved å utnytte alle muligheter for bordoppstilling
i kirkestuen viste det seg at vi utrolig nok
kunne få dekket til alle.
Dermed var det omkring 110 festkledte bønesboere som fylte den fint pyntede
kirkestuen da Carsten Dyngeland på
klaver og Steinar Sæthre på saksofon satte i gang med festlig musikk. Det var variert program: Tryggve Fett kåserte om
Ludvig Holberg som bergenser og europeer, det var allsang, musikk, og en spørrekonkurranse om bergenske ord og uttrykk – alt fint ledet av kveldens konferansier Kåre Offerdal.

Det ble også orientert om menighetens kulturprogram og særlig det som er
planlagt spesielt for seniorene. Som vanlig ble det servert snitter og mineralvann, og så kunne man forsyne seg fra
store kakebord til kaffen. Kvelden ble avsluttet med en kort andakt av sogneprest
Gunn Kongsvik. Det virket som at folk
var godt fornøyd med kvelden og vi satser på ny fest neste år – det er jo blitt en
tradisjon! I mellomtiden kan man f. eks.
være med på vårens formiddagstreff, seniordans og busstur.
- Til slutt: Takk til alle som var med og
hjalp til!

DEN BESTE TIDEN
ER DEN DU DELER MED
ANDRE
Våkleiva 43, 5155 Bønes

Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend
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Menighetsbladet presiserer

Forsiden på
juleutgaven
Det vakre bildet som prydet
forsiden vår sist er laget av
bergenskunstneren Sigrun
Sæbø Kapsberger. Hun har illustrert en mengde barnebøker, og er også kvinnen bak de

populære julekortene fra Sjømannskirken. Kapsbergers
stil kjennetegnes av en farge-

glad og naivistisk akvarellteknikk. Hun har mottatt Kultur
og kirkedepartementets barnebokpris for illustrasjonene
til «Eit hus i stova» (1968) og
«Hos oss» (1969) av Ingvald
Langemyr, «Barna som gikk
for å hente våren» (1970) av
Nils Johan Rud og «Laksen
Glad» (1973) av Ingvald Svinsaas. ●

Det nye livssyns-Norge
Under leiing av Sturla Stålsett har regjeringa sitt livssynspolitiske utval kome
med si innstilling. Debatten er allereie godt i gang om dei ulike forslag som
utvalet har gjort seg til talsmenn og talskvinner for.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Utvalet er krystallklåre på at i det
moderne, fleirkulturelle Norge
skal alle trusretningar og livssyn
bli handsama med respekt og likeverd. På dette
punktet er det rimeleg å tru at utvalet får stor
støtte. For religionsfridom er ein viktig del av
menneskerettane. Dette står også klårt uttrykt i
vår reviderte grunnlov. Prinsippet om religionsfridom og likehandsaming er viktig å blankpusse. Å vere prinsipielt ryddig i tankar, ord og gjerningar her, er av det gode.
Men all prinsipiell refleksjon må også relatere
seg til det verkelege livet. Då kjem ein ikkje utanom at volumet på medlemsmassen må spele ei
viktig justerande rolle. Det er skilnad på Den
norske kyrkja, som har oppslutning på 86,6 prosent av folket, og små kyrkjelydar og livssynsamfunn som har mindre enn 1 prosent oppslutning. Livsfjern skrivebordsfilosofi treng vi like
lite på dette samfunnsområdet som på andre.
Det er stor skilnad på livssynsterrenget i Oslo og
i landet for øvrig! Det er skilnad på prinsipptruskap og prinsipprytteri!
Når det til dømes blir sagt at Den norske kyrkja
ikkje bør vere seremonimeister ved nasjonale
markeringar fordi det vil gi den ein uheldig
framskoten plass, så er ein vorten så prinsipiell at
ein har gått seg vill i forhold til det realistisk moglege. Dersom dette skulle skje, vil det kollidere
med ei anna overordna målsetjing som utvalet
vil fremje: «Tro og livssyn bør ikke fryktes eller
gjemmes bort, men tvert i mot få utfolde seg synlig og naturlig».
Dette synspunktet treng vår støtte. I vårt land
har mange forveksla personleg og privat. Eit trusengasjement er ei personleg sak, men det skal
ikkje skjulast i det offentlege rom. Eg håpar andre kyrkjesamfunn vil stå saman med Den norske kyrkja i kampen for å ta vare på og framleis
utvikle vår kristne og humanistiske arv, og gjere
den synleg!

Nytt tilbud til utviklingshemmede: «KirkeKafé»
Det skal denne vinteren og
våren være fem kveldsmesser i Ytrebygda kirke. Kveldsmessene er for alle, med
sang, musikk, fast liturgi med
kort preken og lystenning.
Kveldsmessene starter
kl. 19 og varer ca. 1 time.
Før kveldsmessene – fra
kl. 17.30 – inviterer Fana diakoniutvalg beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til «KirkeKafè». Der blir det salg av
kaffe og kaker, sang og musikk og litt aktiviteter på kirketorget.
Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke:
• Søndag 6. januar
• Søndag 3. februar
• Søndag 3. mars
• Søndag 7. april

FEDRANE KYRKJE I NOREGS LAND: Frå den offisielle markeringa i 2005 av 100-årsjubileet for oppløysinga av unionen med Sverige. Glimt frå festgudstenesta i Fana kyrkje. Den politiske leiinga og
embetsverket i Bergen kommune, i Hordaland fylke og i staten deltok, med statsministeren i spissen. Bildet illustrerer samhandlinga mellom kyrkje og folk, som er vår kristne og kulturhistoriske
arv, vår nasjonale identitet.

Om Den norske kyrkja, ut frå eit krav om å
handsame alle heilt likt, ikkje lenger skal vere
synleg som seremonimeister ved nasjonale markeringar, så fører det nettopp til at tru og livsssyn
blir usynlege på den offentlege arena ved viktige
høve. Eg er difor glad for at det er nedfelt i den reviderte grunnlova at Den norske kyrkja «forbliver Norges Folkekirke».
Mi glede er ikkje knytt til såkalla «privilegium», men til det oppdrag og det ansvar vi har i
vårt folk. Og eg er overtydd om at dette framleis
let seg kombinere med religionsfridom i det moderne Norge. ●

Bok & Media Vestbok

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kva er Ungdomsåret?
2013 blir eit heilt spesielt
år for oss sidan det er
sjølve Ungdomsåret i bispedømet vårt. Men kva vil det
seie å ha ungdomsår?
AV ARNT JOHAN VISTNES, PROSJEKTLEIAR
FOR UNGDOMSÅRET 2013

Det viktigaste med Ungdomsåret er at dei
lokale sokneråd og kyrkjelege stabar arbeidar strategisk med si ungdomssatsing. Vi
ynskjer at ungdom, særleg i alderen 15-19
år, skal vere i fokus i det kyrkjelege arbeidet
med gudstenester, trusopplæring, diakoni
og kyrkjemusikk.

Bibel, bøn og venskap
Oppslutninga rundt konfirmasjon er stor i
vårt bispedøme, men fråfallet etter konfirmasjon er også stort. Biskop Halvor Nordhaug utfordrar kyrkjelydane på å våge å tenke einsidig i 2013. Prioriter ungdomssatsinga i soknerådsarbeidet og finn gode strategiar i møte med ungdom som kan vere
med på å snu ei negativ utvikling i unges

forhold til kyrkja. Vi skal ha tru på det vi har
å gje. Den gode bodskapen om Jesus Kristus, ord og sakrament. Dette er noko ungdom også treng!

Ungdomsmånaden november
November blir sjølve ungdomsårsmånaden. Her må må ein gjerne søke samarbeid
over soknegrensene. Kanskje slike samarbeid kan bli ein tradisjon i framtida? Frå bispedømekontoret har vi bestilt 3000 utgåver av Det nye testamentet for Ungdomsåret, med ikonet «Jesus og hans venn» på
framsida. Denne ynskjer vi å spreie mellom
ungdom. Vi er i ferd med å utforme ei eiga
bøn for ungdomsåret som vi ynskjer at skal
brukast i gudstenester og der ungdom samlast, og vi har fått laga eigen logo og motto.
Ressursmateriell
Vi har ellers bestilt tskjorter, nøkkelband og
refleksband med logo på. Alt dette kjem ut
til kyrkjelydane på nyåret. Vi har også bestilt gripekors som ein kan nytte til utdeling
til ungdommar. Ein kan ha det i lomma og
på den måten be med å berre gripe i krossen. Sindre Skeie og Eirik Mills arbeidar
med eit bibelstudieopplegg som vil bli lansert på stiftsmøtet i august. Vi vil oppmode

kyrkjelydane om å teste dette ut. På Facebook-sida vår kjem det nye oppdateringar
av kva som skjer og har hendt i Ungdomsåret, og på heimesida Ungdomskalenderen som har oppdatert informasjon om alt av
arrangement for ungdom i bispedømet. ●

BISKOPENS BETRAKTNING: Dette ikonet viser Jesus og den egyptiske abbeden Menas
(ca. år 600). «Abbeden har føter, men kva
med Jesus? Er føtene hans skrapte vekk, eller var dei ikkje der frå starten? Kanskje er
tanken den at Jesus i dag kjem til verda
gjennom Menas og alle andre av oss som er
venene hans?» skriv biskop Halvor Nordhaug
på nettsida for Ungdomsåret.
FOTO: RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE
DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI

Biskopens preken til ungdommen:
Det finnes et offentlig nettsted som heter ung.no. Her kan
ungdom skrive inn og fortelle om sine erfaringer og stille
spørsmål om alt mellom himmel og jord som de er opptatt av,
om forelskelse, om mat og kropp og sex og musikk og mye mer.
AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det er interessant for en eldre herre som
meg å titte inn her og få et blikk inn i unge
menneskers verden. En som heter Andreas
gir råd om hvordan han mener en gutt bør
gå fram for å ta kontakt med jenta han er
interessert i: «Jeg tror det beste er at han sier

PREKTE TIL UNGDOMMENE: Menighetsbladet trykker her et utrdag av biskop Halvor
Nordhaugs preken fra åpningsgudstjenesten
for Ungdomsåret i Bergen domkirke søndag
13. januar. Bildet viser Halvor Nordhaug utenfor Fana kirke, iført biskopens reisekåpe.
ARKIVFOTO: GEIR MØLLER
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hva han føler til en kompis, som kan presse
han og si: Go and get her, tiger! Dette klarer
du!» Men alt som står på ung.no er ikke like
morsomt.

Føler seg usynlig
En jente som kaller seg Hanne har skrevet
følgende innlegg: «Jeg går i niende og begynte på en ny skole første semester, og har
ikke fått noen nye venner. Det er som om jeg
er usynlig. På min nye skole finnes det noen
jeg har lyst til å bli venner med, men jeg er
redd for å prate med dem. Tenk om de synes
jeg er rar, jeg tør liksom ikke å bare gå frem
og prate med dem. Hva skal jeg gjøre?» Hanne er redd for at hun ikke er bra nok, ikke
holder mål.
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U2013:
Viktige
datoar
Noko av det første som
skjedde i Ungdomsåret,
var opningsgudstenesta, som blei halden
sundag, 13. januar i
Bergen domkirke.
Denne blei radiooverført på NRK P1. Andre
viktige datoar er:
• 8.-10. februar: Vinterfestival på Voss
(KFUK-KFUM) og
vintertreff på Stryn
(KFUK-KFUM).
Biskopen deltek.
• 15.-17. februar: Pit
Stop i Bergen (Indremisjonsforbundet).
• 8.-10. mars: Taizéhelg i Bergen (Bergen
domkirke menighet).
• 14.-15. mars: Ungdomsleiarkonferanse
på NLA i Sandviken,
Bergen. Påmelding:
www.nl.no/ungdom.

:

Mottoet er «Venner for livet»
Vondt å være ensom
For mange ungdommer er det nettopp dette som er
problemet: Hva mener de andre om meg? Ser jeg bra
nok ut? Det er mye som er flott å med å være tenåring. Men mange har kanskje til tider kjent det som
Hanne: «jeg føler meg bare usikker». Noen har opplevd at hun eller han som de trodde de var venn med
i går, ikke er det på samme måten i dag. Uten at de
helt skjønner hvorfor. Det er vondt å være ensom,
mangle venner. Hanne sier det slik: «Det er som om
jeg er usynlig»

Men historien om menneskene handler om at vi har
gjort oss selv til Guds uvenner. Han har gitt oss livet
og alt, men vi har vendt ham ryggen. Da mistet vi retningssansen og gikk oss bort. Den første jula i Betlehem begynte Guds leteaksjon etter sine bortkomne
venner. For å være vår venn, ble Gud en av oss. Han
skulle ta oss med hjem til Gud. I dagens bibeltekst*
står det slik: «ved Jesus ville Gud forsone alt med seg
selv». Og i teksten fra Johannesevangeliets første kapittel ble det sagt om Jesus: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd».

Venner for livet
I dag markerer vi åpningen av Ungdomsåret 2013 i
Bjørgvin . Dette året vil vi snakke med unge mennesker fra 15 år og oppover – og si til dem: Du er sett. Du
er ikke usynlig. Om ingen andre ser deg og vet hva du
tenker og hvem du er, så har du likevel en venn. Du er
skapt av Gud, og han angrer ikke på deg. Det har han
aldri gjort. Du behøver ikke være alene. Du har en
venn. Ungdomsåret har et motto: «Venner for livet».
Gud vil være din venn og min venn. Det var jo det
som var meningen fra begynnelsen av.

Elsker deg for den du er
Hvis jeg har gjort noe dumt og ødelagt et vennskap,
er det da noe jeg kan gjøre for at vi skal bli venner
igjen? Ja, jeg kan be om tilgivelse! Slik er det også
med vennskapet vi ødela med Gud. Jesus sier: «Du
er tilgitt. Jeg har forsonet deg med Gud. La oss være
venner. Jeg vil være din venn alltid. Uansett hva du
gjør – så har du meg. Det er ikke bare det at jeg tåler
deg, men jeg liker deg, ja – jeg elsker deg! Du er elsket,
ikke fordi du er flink, men fordi du er du». ●
* KOL. 1:15-20. RED. ANM.

• 22.-27. mars: Konfcamp i Etne (Acta –
barn og unge i Normisjon). Påmeldinga
blir stengt 15.02.13.
• 19.-21. april: Ungdomsting i St. Jakob
kirke i Bergen (Ungdomskatedralen).
• 1.-7. juli: Ungdomsvandring og pilegrimsvandring til
Selje. For ungdom
mellom 17 og 20 år.
• 27.-29 august: Stiftsdagar i Ulvik.
• Meir informasjon:
www.ungibjorgvin.no
og Ungdomsårets
Facebook-side. Søk:
«Ungdomsåret i
Bjørgvin»
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7

felles 1-13_felles.qxp 30.01.13 14:18 Side 8

Lærer barna om Jesus
Bønes menighet fikk i fjor godkjent trosopplæringsplanen «Himmel over livet». Dette er en positiv og
optimistisk plan som tar for seg den systematiske opplæringen av alle døpte i Bønes menighet i alderen 0-18 år.
TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP
FOTO: STEIN RUNE RISA

Tiltakene skissert i «Himmel over livet»
gjennomføres hvert år av dyktige ansatte og
engasjerte frivillige, og vil vi i det følgende gi
en kort presentasjon.
Når vi tar imot foreldre som har valgt å
døpe barna sine i den norske kirke, utfordrer
vi dem til å delta på babysang sammen med
barna. Ved å være med på kurset opplever de
den spesielle kontakten mellom barn og foreldre som sang og bevegelser legger til rette
for. Bønes menighet har rundt 80 døpte i
året, hvorav rundt 40 døpes i egen kirke. Babysang har en deltakelsesprosent i overkant
av 85 prosent. På dåpssamlingene presenterer vi alt menigheten tilbyr av arrangement
for alle aldre, men Babysang og Småbarnstreff nevnes spesielt.
Småbarnstreffet er et tilbud til de som er
hjemmeværende med barn og er også noe vi
oppfordrer foreldre til å delta på.

Skolesekksamling
En gang i året har vi en sansegudstjeneste
som vi inviterer både to- og treåringer til å
være med på. Dette er et av de nyere tiltakene
i undervisningen menigheten tilbyr, og hadde i fjor en oppslutning på 10 prosent. Når
barna er fire og seks år inviteres de til å motTITT-TEI: Lek og moro på babysang.

ta bok i gudstjenesten, mens femåringene
inviteres til adventverksted. Fireåringene
samler vi en torsdag i forkant av søndagen,
femåringene blir kjent med advent en lørdag
og for seksåringene arrangerer vi Skolesekksamling en av de første søndagene etter de
har begynt på skolen. Begge bokutdelingene
har menigheten holdt på med en del år, men
samlingen i forkant for fireåringene er ny.

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

BØNES

Nasjonale tiltak
Oppmøtet på disse arrangementene har vært
på henholdsvis 38 prosent for fireåringene og
15 prosent for seksåringene. Adventverkstedet har også eksistert en stund, men i fjor inviterte vi for første gang femåringene spesielt.
Oppslutningen her lå på rundt 45 prosent. I
januar i fjor arrangerte vi Tårnagenthelg for
åtteåringene for andre gang. Det var også andre gang vi inviterte ni- og tiåringene til Feriesprell, mens LysVåken for elleveåringene
allerede har blitt arrangert noen år. Menigheten ser klart fordelen med å være med på nasjonale tiltak som Tårnagenthelg og LysVåken, og jobber samtidig med å få på bena lokale varianter som Feriesprell.

Overnatting i kirken
Tårnagenthelgen er en flott mulighet for åtteåringene til å komme og utforske kirken en
lørdag og være med og prege gudstjenesten
på søndagen. Vi lager rebuser, edderkopp-

Dette er femte del i serien der vi
presenterer trosopplæringen i de syv
menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon og
informasjon for hverandre. Denne gangen
er det Bønes som står for tur. Stafetten
går deretter videre til Slettebakken
og Storetveit.

muffins og forteller om Den hellige ånd.
Oppslutning er på i underkant av 30 prosent
av menighetens åtteåringer. Feriesprell er et
tilbud til ni- og tiåringene de siste dagene før
skolestart. Vi bruker dagene til å bli kjent
med kirken og nærområdet og til å utforske
mer om skaperverket og miljøvern. Det kan
virke som det er mange tilbud i dette tidsrommet, og i fjor hadde vi en oppslutning på
kun fire prosent. LysVåken er for elleveåringene, som får overnatte i kirkerommet, og
sammen markerer vi kirkeårets nyttårsfeiring med aktiviteter, sang og gudstjeneste på
søndagen. Deltakelsen på dette arrangementet har vært dalende, og lå sist på 7 prosent.

Konfirmant- og ungdomsopplegg
Da årets konfirmantkull skulle skrives inn,
valgte menigheten å prøve noe nytt. Vi inviterte 14-åringene til kirken en lørdag i juni.
De fikk presentert tilbudene de kan velge
blant som konfirmanter. TenSing kom og
sang. Søndagen kom de på gudstjeneste og
var med på menighetens sommerfest samtidig som de leverte innmeldingsskjema. Vi
samarbeider med Storetveit menighet om å
gi konfirmantene våre en minnerik konfirmasjonstid. Til sammen har vi i år 160 konfirmanter, derav 90 som tilhører Bønes, noe
som er litt mer enn vi har hatt tidligere. Dette skyldes variasjon i årskullene, og deltakel-
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FÅR HØRE OM JESUS: Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen i Bønes menighet.

sesprosenten ligger relativt stabilt rundt 80 prosent. For å gi et adekvat tilbud til så mange ungdommer, har vi laget et omfattende opplegg,
som er avhengig både av deltakelse fra stab og
mange frivillige.

Ledertrening
Hovedstrukturen i konfirmantopplegget er at
alle konfirmanter velger en interessegruppe,
hvor de møter menighetens arbeid og tydelige,
kristne voksne. I tillegg deltar de på undervisningssamlinger, er med på gudstjenester, arrangement i menigheten og jobber med undervisningsleksjoner via internett. Ungdomstiden og
ledertrening er de to viktigste utfordringene Bønes menighet har i undervisningsarbeidet.
Trosopplæringsplanen har forslag til tiltak i alderen etter konfirmasjon, og vi gleder oss til å
prøve dem ut. Ledertreningen fungerer veldig
bra for ungdommene som er en del av Klubben
(Klubben i Storetveit og Bønes), men det er
fremdeles mer å gå på når det gjelder ungdommer som ikke er med i Klubben.

Kontakt med barnehager og skoler
Trosopplæringen og konfirmantarbeidet i Bønes menighet er spennende og krevende. Det
krever at mange involverte samarbeider godt,
som stab, menighetsråd og frivillige. Arrangementene krever stor deltakelse av frivillige og
godt pedagogisk innhold. Dette utfordrer oss

som pedagoger og som kristne rollemodeller.
Skolene og barnehagene i menigheten har vi
også et godt forhold til. Barnehagene inviteres til
jule- og påskevandring og til adventsgudstjeneste. Skolene inviteres til gudstjenester i forbindelse med julehøytiden. Vandringene ser et stadig økende deltakertall, og lå i fjor på 25 prosent.
Alle klassetrinn på de to barneskolene i menigheten deltar på skolegudstjenestene. I tillegg til
dette er det sporadiske møter ved forskjellige anledninger, både på skolene og i kirken.

Kontinuerlig arbeid
Trosopplæringsplanen til Bønes menighet tar
også for seg de kontinuerlige tiltakene i menigheten, og ser på det arbeidet som en viktig del av
den helhetlige trosopplæringen. Vi har søndagsskole, menighetsbarnehage, Minising, Tria,
TenSing og ungdomsklubb. Minising er et kor
for barn fra 3-6 år, mens Tria er et tilbud for 2.-7.
klasse med vekt på sang, musikk og andakter.
Det er også en stor speidergruppe på Bønes,
som er tilknyttet kirken og menighetslivet. Det
er mye aktivitet i Bønes kirke, også for barn og
unge. Vi har et aktivt trosopplæringsutvalg som
i samarbeid med menighetsråd og stab holder
trosopplæringsplanen ajour, forbereder oppstart av flere tiltak og støtter opp om eksisterende arbeid. Slik holder vi fokuset på trosopplæringsreformen, som er en viktig del av arbeidet i Bønes menighet. ●

FÅR FIREÅRSBOK: Når barna er fire
og seks år gamle, inviteres de til å
motta bok i gudstjenesten.

februar 2013
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Ons’
Lieve
Heer op
Solder
Det kan tenkes at det fremdeles forekommer «stormande
nätter i Amsterdams glädjeskvarter» som Svarta Rudolf
minnes.
AV LISE MCKINNON

Men på en solfyllt formiddag i september er
det stille i dette kvarteret når to bestemødre
fra Bergen og et engelsktalende par noen minutter før klokken elleve står og venter på at
dette spesielle museet skal åpne.
Tittelen betyr «Vår kjære Herre på loftet», og
er et eksempel på en hemmelig katolsk kirke
som det oppstod en del av etter at reformasjonen kom. Huset ble bygget i 1630, men dets
historie som kirke begynte først i 1660-årene
da en velstående katolsk kjøpmann overtok
det.

Forbudt med katolsk messe
På gateplan var det butikk, i første etasje boligkvarter, men over dette kom kirken som strekker seg gjennom kanalhuset og to bakenforliggende bygninger. I over to hundre år var dette
menighetskirke for katolikker i indre bydel.
Men: selv om det var offisielt forbudt å feire
katolsk messe, så var toleransen stor for de
mange ulike trosretninger som eksisterte.
Amsterdam var en rik og mektig by, og hva
driftige handelsmenn (som brakte velstand til
byen) foretok seg når dagens forretninger var
overstått, la ikke øvrigheten seg opp i.

Turistmagnet
Vi vandret lenge gjennom museet med autoguide på øret og fikk servert ikke bare historikken, men også en del om restaureringen som
pågår og om hvordan løse problemet med å
skåne et gammelt bygg uten å være for restriktive overfor de mange tusen som besøker stedet hvert år (jevnfør vår egen turistmagnet
Troldhaugen). I 1887 ble en ny, stor katolsk
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KANALHUS BLE KIRKE: I årene 1661-1663 ble de tre øverste etasjene i dette huset tatt i bruk
som kirke.
FOTO: ANDREAS PRAEFCKE)

kirke innviet og fra 1888 har «Ons’ Lieve Heer
op Solder» vært museum. Vi kunne se spiret til
den nye St. Nicolas fra et av vinduene i det
«hemmelige» kirkerommet, og gikk vi over til
den andre siden, så vi spiret til Oude Kerk som
var vårt neste mål.

den ettertraktet som konsertlokale. Hele
det svære gulvet er dekket av gravsteiner,
det nytter altså ikke å vise respekt ved å
prøve å gå utenom «her hviler…». Mange
berømte menn og kvinner er gravlagt her.

Plass til 1000
Rasert og plyndret
Oude Kerk («gamlekirken») er ikke bare Amsterdams eldste bygning, det er også den eldste
menighetskirken, innviet i 1306. I årenes løp
er den blitt påbygget og forandret mange
ganger. Den er også blitt rasert og plyndret i århundredenes løp, og til slutt var bare takmaleriene igjen - de var for høyt oppe til at vandalene kunne nå dem. Kirken er berømt for sitt
hvelv av tre (det største middelalderhvelv i Europa) og har en svært god akustikk som gjør

Alle Rembrandts barn ble døpt her, og når
vi går omkring i kirkerommet så er det i et
bygg uforandret fra den tid da han frekventerte kirken. Om den gamle mester ville
likt den utstillingen vi så av samtidskunst
og kunsthåndverk er ikke så sikkert, men
kanskje var han like tolerant som mange av
byens borgere var og er? Etter reformasjonen i 1578 ble Oude Kerk overtatt av den
kalvinske reformerte kirke, og er fremdeles
en protestantisk menighetskirke med
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KONTRASTENES BY: Foran Oude kerk er det satt
opp en bronsestatue av en prostituert med tittel
«Belle» og innskriften «Respect sex workers all over
the world».
FOTO: ROMEO REIDL

KIRKETORGETS ANSATTE: Fra venstre: Kari Rydland, Inger Helene Jæger, Solveig Knappen, Nina Solheim, Lena Schørn-Koivula og Edvin Stenhjem Bratli.

Omorganiseringen i BKF
Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige
fellesråd 13. juni, ble sjøsatt 1. november. Et kjernepunkt er tilsettelse av administrasjonsledere i minimum
60 prosent stilling i hver menighet.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

AMSTERDAMS ELDSTE: Oude kerk («gamlekirken»)
ble innviet i 1306.
FOTO: DAVE1980

gudstjeneste og aftensang hver søndag. Men vil du
leie de 3300 kvadratmetrene til en familiesammenkomst eller for å møte dine Facebook-venner, så kan
du det, og plass er det til 1000 mennesker.

Kontrastenes by
På vår vei mellom de to kirkene kunne vi hvile blikket på svaner i kanalen og gjester på fortauskafeene,
og unngikk mest mulig de sure blikkene til sexshopinnehaverne som kundeløse stod i døråpninger og
betraktet guidete turistgrupper passere i god fart.
Men vi ble igjen minnet om hvor vi befant oss da vi
kom til Oude Kerk. Der står de prostituerte i vinduene via-a-vis kirken, og foran hovedinngangen ble
det i 2007 satt opp en bronsestatue av en prostituert i
en døråpning med tittel «Belle» og innskriften «Respect sex workers all over the world». Amsterdam er i
sannhet kontrastenes by! ●

Administrasjonsleder skal ivareta
daglig leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets
administrative ressurs og BKFs representant i soknet. Blant hovedoppgavene til de nye administrasjonslederne er å ivareta personalansvaret for BKF tilsatte i menigheten. Der menighetsrådet ønsker det,
kan administrasjonsleder også ivareta personaloppfølgingen av de
menighetsrådstilsatte.

Sentral ledergruppe
Hovedelementene i den nye ordningen er i tillegg nedleggelse av
prostikontorene og samlokalisering
av prostistabene i Aasegården for å
styrke økonomi- og personaloppfølgingen, opprettelse av et felles
Kirketorg for alle prostiene i Bergen
og opprettelse en ny sentral ledergruppe som skal ha sitt hovedfokus
på menighetsarbeidet. Forvaltningsenhetene
gravplassforvaltning, eiendom, utbygging og barnehager får samlebetegnelsen Akasia
og skilles ut under et eget utvalg.
Samler prostene
I den nye samlokaliseringen i Aasegården tilbys også prostene hvert sitt

kontor. På denne måten vil vi legge
til rette for faste og regelmessige møtepunkter mellom kirkevergens ledergruppe og prostene. Vi tror at en
slik møteplass vil styrke samarbeidet og samhandlingen på tvers av arbeidsgiverlinjene. Andre viktige fellesarenaer og møteplasser vil være
menighetsstabene, menighetsrådene, prostiforum, andre fellestiltak
i prostiene og med bispedømmekontoret.

Elektronisk kirkebok
Kirketorgets oppgaver er å ta imot
alle henvendelser om dåp, vigsel og
gravferd, og bidra til at disse handlingene kan gjennomføres ute i de
enkelte menigheter. Kontoret har
også ansvar for all kirkebokføring,
på fullmakt fra sokneprestene. I dag
skjer dette direkte inn i eKirkebok,
som er Den norske kirkes elektroniske kirkebok.
Kirketorgets fire ansatte treffes på
tlf. 55593210 eller via epost:
kirketorget@bergen.kirken.no
Er det behov for å sende post til Kirketorget; er adressen: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen. Følg ellers
med på hjemmesiden til Kirken i
Bergen: www.bergen.kirken.no ●
februar 2013
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Besøkstjenesten i Fana prosti inviterer til

Kulturkalender
Bønes kirke, 21. februar
kl 19.30: Erik Bye-hyllest ved
Marthe Haaland Wang og
medstudenter fra jazz-og
musikkpedagogikklinjen ved
Norges Musikkhøgskole.
Ytrebygda kirke, søndag 10.
mars kl. 17.30: Gospelkonsert FunkyBaptized og Redeemed. Kirkemusiker Lars
Erik Birkeland medvirker
Sædalen skole, søndag 10.
mars kl. 20.00: Menighetskveld og kulturkveld:
«Sykkelpilegrim – Et foredrag om glede og smerte».
Bønes kirke, lørdag 16. mars
kl. 10.30-15.00: Bønesdagen:
Presentasjon av organisasjoner og lag på Bønes. Underholdning. Kafe, utlodning.

Ytrebygda kirke, søndag
17. mars kl. 11.00: Samlingsgudstjeneste med Fana Kyrkjekor og Ten-Sing-korene.
Storetveit kirke, søndag 17.
mars kl 19.00: Gospel Night
med Sounds Like Us, Agape
Gospel og Jazztrioen Terz.
Skjold kirke, søndag 17.
mars. Klaver/orgelkonsert
ved Mariko Takei og Knut
Christian Jansson.
Fana kirke, søndag 28. april
kl. 19: Sigmunds Skages minnekonsert. Utdeling av stipend til ung bergensmusiker.
Skjold kirke, april: En rekke
arrangementer i forbindelse
med at Skjold kirke fyller 15
år. Se www.skjold-kirke.no

INSPIRASJONSKVELD
Slettebakken kirke mandag
11. mars kl. 19,00-21.30

eller til diakon Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55597115, e-post:
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

Tema: «VERDIEN AV
FRIVILLIG ARBEID»

VELKOMMEN!
• Besøk av ildsjel og inspirator
Stig Hammersland inspektør ved Sandsli
videregående skole.
• Enkel kveldsmat og
samtale.
• Informasjon om besøkstjenesten i prostiet.
• Kvelden er gratis og åpen
for alle som ønsker litt
«påfyll»!
Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55362285 / 48302448.
Epost: linda.bardsen@
bergen.kirken.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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Knut Helge
Polden
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www.ber
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . kl. 0800-1500
bones.menighet@bergen.kirken.no
Kontonummer; 3416 20 00464

Diakon Reidun Laastad Dyvik/
Lise Opdahl (vikar)
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 17
lise.opdahl@bergen.kirken.no

Øvre Kråkenes 250, 5849 Bergen

Frivillighetskoordinator
Anny Svendsen
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 00
anny.svendsen@bergen.kirken.no

Kirketorget
Bestillinger av dåp, vielser og
gravferd . . . . . . . . . .55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no
ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Gunn Kongsvik
telefon . . 55 30 81 03/970 04 967
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no
Sokneprest (Storetveit)
Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . 55 30 81 06/480 41 867
gunn.frøydis.unneland@
bergen.kirken.no
Kateket Sven-Ove Rostrup
telefon . . 55 30 81 71/915 57 253
sven-ove.rostrup@bergen.kirken.no

Menighetskonsulent
Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bergen.kirken.no
Menighetspedagog Cathrine Fosse
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 07
cathrine.fosse@bergen.kirken.no

Bønes menighetsrings
førskole og barnehage
Våkleiva 68, telefon . . 55 12 05 50
Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Ingun Risa . . . . . . . . 907 63 607
Bønes Speidergruppe NSF
Erik Geber 55 12 41 90/920 94 472
gruppen@bonesspeiderne.no
Web: . . . www.bonesspeiderne.no

Kirketjener Barbro Husdal
telefon . . 55 59 81 05/922 14 273
barbro.husdal@bergen.kirken.no

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Christian Svabø . . . . . 934 93 566
csvabo@gmail.com

Organist Carsten Dyngeland
carsten.dyngeland@bergen.kirken.no

Hyggetreff i Bønes kirke
Lise Opdahl . . . . . . . 55 30 81 17

Bønes menighetsråd
Leder Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . 970 25 082

Søndagsskole
Marit Z. Berentsen . . . 55 12 23 32

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Lindis Aldal Sætre . . . 993 84 885

Credokirken
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hjemme med barn på dagen. Hver
onsdag kl 10-12 i Bønes kirke.
Cathrine Fosse . . . . . . . . . . . . ??

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
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.
Kontakt diakon . . . . . 55 30 81 17
Klubben
Camilla Heggø Olsen
telefon . . . . . . . . . . .926 96 897
camillaheggo@gmail.com
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . 3411.26.36406

Bøker
Musikk
Filmer
Ga
av
vear
rt
tikler

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Tlf. 55 27 28 29

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Torsdag-fredag 12-17
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Bønes kirke – åpe n

Kulturkalender
• Hver første tirsdag i måneden kl. 21.00:
Konsert ved vår dyktige organist og jazzpianist Carsten Dyngeland m/ venner. Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.
• Torsdag 21. februar kl. 19.30: «Dit alle dager ror...»
Konsert med Erik Bye-program v/ Marthe Haaland Wang m/
venner fra Norges musikkhøgskole. Konserten presenterer
egne arrangementer og er litt jazz/pop-preget. Pris: kr. 100
voksne – kr. 70 student/barn.

For mer enn 10 år
siden laget vi denne
visjonen – «Bønes
kirke, åpen, synlig
og tilstede».
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

•Lørdag 16. mars kl. 10.30-15.00:
Bønesdagen: Presentasjon av organisasjoner og lag på Bønes.
Underholdning. Kafe med salg av vafler, kaffe m.m. Stor utlodning. Treff minst «halve Bønes»!

MINNYS NATURTERAPI
Naturmedisinsk behandling og forebygging av
fysiske og psykiske sykdomstilstander.
NB:GRATIS BEHANDLING TILBYS TIL 1/1-13.
Timebestilling: 909 37 487 - minnydale@hotmail.com

Torsdager
kl 12.30 - 14.30
i Bønes kirke

55 26 44 26

55 26 95 18

Følg med på internett og Facebook!
Bønes menighet har egne Internett- og Facebook-sider. Følg med på www.bønessiden.no
Facebook-sidene finner du ved å søke på
«Bønes menighet» på Facebook.
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Noen hendelser den siste tiden
har fått meg til å reflektere over
innholdet og ikke minst hvordan vi etterlever denne visjonen.

Åpen
Hva legger vi i det? For meg er
det at det skal være rom for alle,
at vi skal være åpne for innspill
og meninger, at vi skal være inkluderende og ønske alle velkommen. Her skal være rom for
gammel og ung, rik og fattig,
konservativ og liberal. Vi skal
ha stor takhøyde basert på en
grunnleggende respekt for
hverandre. Altså den åpne og
rause folkekirken med plass til
alle.
Lever vi etter dette og er det
fortsatt et ideal vi vil strekke oss
etter? Et innspill jeg har fått er at
en åpen og raus folkekirke vil
være for løs i kanten og være
uklar i det sentrale budskapet.

Det mener jeg er feil. Vi skal
være klar i forkynnelsen og det
kan i mine øyne enkelt kombineres med raushet og åpenhet.
Dette er en viktig debatt. Hvordan vil vi at Bønes kirke skal
fremstå?
Er vi inkluderende og åpne
for nye initiativ og nye mennesker? Eller er vi blitt satte og fornøyde og har nok med oss selv?
Klarer vi å fange opp alle de nye
som flytter til Bønes på en god
måte? Jeg håper svaret er ja.

Synlig
Kirken ligger godt og synlig
plassert ved hovedveien opp til
Bønes og de fleste ser den når de
passerer. For 10 år siden hadde
vi en drøm om at også menigheten skulle være like synlig, at
vårt liv og våre aktiviteter skulle
gjøre oss synlige og gjøre oss til
en god faktor i nærmiljøet. Kirken ble tross alt bygget av bydelen for bydelen, noe måtte vi
kunne gi tilbake.
Gjennom disse 10 årene har vi
bygget en profil. God på barn og
ungdom, bra på eldre. Etter
hvert noen gode tilbud de voksne. En Bønesdag som bringer
mange folk til kirken. Sandvolleyballbane til fri benyttelse. Jeg
tror de fleste på Bønes vet hvem
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e n, synlig og tilstede Vi takker og ber
vi er og at det skjer mye positivt.
Men er det nok til å si at vi er like
synlige i hverdagen til folk som kirkebygget er?

Tilstede
En veldig ambisiøs visjon. Vi ville
være tilstede i folks hverdag og
gjerne utgjøre en forskjell. Dette er
ikke bare krevende, men har også
lett for å bli litt ullent. Hva vil det si
å være tilstede? At mange er innom
kirken i løpet av uken? At mennesker vet at vi finnes og kan kontakte
oss når det er bruk for det? Da har
vi langt på vei lykkes, for slik er det
jo. Men det kan også være at vi på
en mye mer aktiv måte går inn i
folks hverdag og står sammen med
dem for de saker som er viktige, for
enkeltmennesker og for bydelen.
Det er litt av en oppgave og der har
vi selvsagt en vei å gå.
Bønesdagen og Bønesfondet er
for meg to gode eksempler på å
være både synlig og tilstede. På
Bønesdagen er kirken arena for de
fleste gode krefter i bydelen og
normalt er godt over tusen personer innom Bønes kirke i løpet av
dagen. Da er kirken det pulserende sentrum åpen for alle. Overskuddet som genereres deles
mellom menigheten og Bønesfondet som gir midler til all god aktivitet i bydelen. For meg er dette

glansbildet av en åpen kirke som
også er synlig og tilstede.

Visitasen
En av begivenhetene som satte
tankene i sving var bispevisitasen i
høst. Biskop Halvor sa mange godord, men gav oss også noen klare
utfordringer. Vi som er glade i kirken vår bør vise det ved å gå regelmessig til Gudstjeneste. Når er kirkebesøket på «vanlige» gudstjenester altfor lavt. Hvorfor det?
Han anmodet oss også om å være
veldig oppmerksomme på den nye
dugnadsgenerasjonen, for eksempel foreldre til trosopplæringen.
Det handler vel så mye om å se
som å være synlig. Siste eksempel
jeg vil trekke fram er den fallende
givertjenesten. Økonomien i menigheten er stram, mange av oss
burde være flinkere til å være faste
givere.
Dette er mine private refleksjoner og ikke fra menighetsrådet eller staben. Det hadde vært fint om
det kunne utløse noen tanker og
gjerne noen innspill. Bønesbladet
er åpent for innlegg. Staben og
menighetsrådet tar helt sikkert
mot forslag og ideer med takk. For
det vi mest av alt ønsker oss er jo
en vital og livskraftig menighet
som er et godt sted å være.

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 kristne budskap i gudstjenester og
andre samlinger.
- Vi ber om at budskapet
må ha gjennomslagskraft
og nå til mange mennesker.
Uke 6:
- Vi takker for arbeidet
som er i vår menighet. 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 for alt arbeid med
Bibelen og for at den nye
bibeloversettelsen må
vekke ny og større interesse for Bibelens innhold.
- Vi ber for menighetens
misjonsprosjekt i Brasil.
For menigheten i Rio
Preto.
- Vi ber om fred i verden.
Uke 7
- Vi takker for helsepersonell og pleieinstitusjoner.
- 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 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
fritidstilbud.

- Vi ber for dem som driver
det byggende arbeidet i
vår bydel.
- Vi ber for fastetiden
som har begynt og forberedelsene til påske.
- 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 om fred i verden.
Uke 10
- Vi takker for gudstjenester 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 velsignelse
for menigheten samlet og
for den enkelte.
- Vi ber om fred i verden.
Uke11
- Vi takker for våren som
er i anmarsj, for lyset, for
planter og for livet.Hjelp
oss til styrket bevissthet
på hvordan forvalte
skaperverket deg til ære og
mennesket til gavn
- Vi ber for menighetsrådet og for deres arbeid.
- Vi ber om fred i verden.
Uke 12
- Vi takker for barnehagene, forskolene og
for de ansatte der, og for
arbeidet de gjør.
- Vi ber for barnehager,
for skolene, for lærere 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.
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FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

B
Menighetskalender

18.11. Nora Richards Krohn
Ellinor Gill Angelvik
Preben Jacobsen
16.12. Henry Kolbeinshavn
Scarlett Luna Lopez
Brakstad
Pamela Given Ramos
Hannisdal
13.01. Mia Millum Endresen

Roy Frank Mortensen
Agnar Nydal
Ruth Irene Steinsbu
Grethe Totland Langhelle
Gerda Kristine Bøe
Sissel Marbel Larsen
Anna Karin Schneider
Bente Waage Sørensen
Nilsine Sanden

Bønes menighet
Søndag 10. februar,
fastelavnssøndag,
11.00: Gudstjeneste v/sokneprest
Gunn Kongsvik. Dåp, nattverd.
Offer, søndagsskole, kirkekaffe
Jes 52,13-15 Herrens lidende tjener. 1 Tim 2,1-6a Løsepenge for
alle. Luk 18,31-34 Se vi går opp til
Jerusalem.
Søndag 17. februar
1. søndag i fastetiden
11.00: Familiegudstjeneste v/kapellan Gunn Frøydis Unneland.
Dåp, offer, kirkekaffe. 2 Sam
12,1-10 Natan og David. Hebr 5,79 Jesus bad med høye rop. Matt
26,36-45 I Getsemane.

Søndag 24. februar
2. søndag i fastetiden
11.00: Gudstjeneste v/sokneprest
Ivar Braut. Nattverd, offer, søndagsskole, kirkekaffe. Jes 55,1-7
Søk Herren. 2 Kor 6,1-10 Tålmodighet i tjenesten. Luk 13,22-30
Den trange dør.
Søndag 3. mars,
3. søndag i fastetiden
11.00: Gudstjeneste v/kap. Gunn
Frøydis Unneland. Dåp, nattverd,
offer, kirkekaffe, søndagsskole.
Sak 3,1-5 Satan anklager Josva. 2
Kor 12,7-10 En torn i kroppen.
Luk 22,28-34 Jeg ba for deg.
Søndag 10. mars,
4. søndag i fastetiden
11.00: Familiegudstjeneste
v/sokneprest Gunn Kongsvik.
Dåp, offer, kirkekaffe. 5 Mos 8,2-3
Herren ledet i ørkenen. 1 Kor
10,16-17 Vin og brød gir del i Kristus. Joh 6,24-36 Jeg er livets
brød. Menighetens årsmøte i forlengelsen av kirkekaffen
Søndag 17. mars,
Maria budskapsdag
11.00 Jazzgudstjeneste v/sokneprest Gunn Kongsvik. Nattverd,
offer, søndagsskole, kirkekaffe.
1 Sam 1,21-28 Hanna får Samuel.
Apg 16,12-15 Lydia i Filippi. Luk
1,39-45 Maria og Elisabeth

Sjåfører kirkeskyss
Kontakt selv sjåføren og bli med
på gudstjeneste i Bønes kirke.
3/2 kl. 11: Stein Rune Risa,
917 17 655
17/2 kl. 11: Tove Sandgrind,
55 12 43 61
3/3 kl. 11: Hans Jacob Berg,
55 12 02 40/932 26 288
17/3 kl. 11: Torstein Berentsen,
55 12 23 32

Storetveit kirke
Onsdag 06.02.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke
Søndag 10.02. Fastelavnssøn.
11.00: Familiegudstjeneste. Bjarte Holme. Babysang. Dåp. Takkoffer til Norsk Gideon Bibelmisjon. Smørelunch .

Onsdag 13.03.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke.
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat etter gudstjenesten

Onsdag 13.02.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset
etter gudstjenesten.

Søndag 17.03. Maria Budskapsd.
11.00: Høymesse. Bjarte
Holme. Nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 17.02. 1. søn. i fastetiden
11.00: Høymesse. Gunn Kongsvik. Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen.
Kirkekaffe.

6.febr. og 6.mars: Ruth Bakke,
orgel. Øvrige onsdager: Carsten
Dyngeland, orgel, Barbro
Husdal, sang

Onsdag 20.02.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset
etter gudstjenesten.
Søndag 24.02. 2. søn. i fastetiden
11.00: Høymesse. Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Onsdag 27.02.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke.
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset
etter gudstjenesten.

Kveldstoner i Åpen kirke

Se side 2, 4 og 14

SMS

Det er mange
spennende arrangementer i
Bønes kirke. Nå kan du få informasjon om arrangementene direkte via sms. Meld deg på ved å
send navn og mobilnummer til:
bones.menighet@bkf.no
eller ring tlf. 55 30 81 02.

Vi sees i Bønes kirke!

Søndag 03.03. 3. søn. i fastetiden
11.00: Høymesse. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
Onsdag 06.03.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset
etter gudstjenesten

Jeg vil melde meg som fast giver:

Giverglede ...
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 innredet ungdomsavdelingen på en måte
som vi ønsker må vi selv finansiere en

Søndag 10.03. 4. søn. i fastetiden
11.00: Høymesse. Bjarte Holme.
Tårnagenter. Dåp. Takkoffer
til IKO ‑ Kirkelig pedagogisk
senter. Smørelunch.

Navn: .........……………………......…..…….
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

Adresse: .........…………………......…..…….
Postnr/Sted: ......………………….....…..….
Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig
Sign: ......………....................………......…

