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Jeg vil dele en en historie om velsignelsen, en del
av Gudstjenesten jeg er veldig glad i. Første
gang jeg hørte den, traff den meg og rørte meg.
Og den har blitt siden.
REFLEKSJON:
Karl Johan Kirkebø

D

en handler om å
bli sett - av Gud,
men også at vi ser hverandre, at vi
som kirke ser. Det er godt å bli tatt
imot. Ingen liker å bli avvist. At noen
viser at jeg er velkommen betyr mye.
Langt tilbake, i Midt Østens beduinsamfunn var folk på vandring.
Når en fremmed kom på besøk, ble
han budt drikke. Ble begeret
skjenket fullt, betød det: du får mat
til deg og dine, men så får du dra
videre. Var begeret derimot halvfullt,
var beskjeden: det kommer mer. Slå
deg ned. Du er velkommen til å bli.
Tjeneren som skjenket i begeret
fikk beskjed fra verten om hvordan
han skulle skjenke. Hvis verten så
ned, var tolkingen at han skulle
skjenke begeret fullt. «Han skal videre.» Men dersom verten så opp,
løftet ansiktet mot ham, var han velkommen til å bli, og tjeneren kunne
skjenke det halve glasset som signal.
Så vis meg ditt ansikt. Eller i en litt
eldre språkdrakt: løft ditt åsyn. Dette
er bakgrunnen for den velsignelsen
som vi finner i 4. Mosebok. Vi avslutter våre gudstjenester med den.
6 24 Herren velsigne deg og
bevare deg!
25 Herren la sitt ansikt lyse
over deg og være deg nådig!
26 Herren løfte sitt (ansikt mot)
åsyn på deg og gi deg fred!
Ordene er mer enn en bønn. De er
en tilsigelse. Om at Gud ønsker å ta
imot oss, han har rom for oss, og
ønsker at vi blir. «Du kan bli. Her er
du velkommen.» Velsignelse
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Mange radiolyttere har
fått med seg den flotte
låten «Til deg» som har
blitt spilt på P1 de siste
månedene. Det ikke alle
vet, er at det er en jente
fra Bønes som står bak
den.
TEKST: Stein Rune Risa

M

arthe Wang er et kjent ansikt for
mange på Bønes, og Bønesbladet
har spurt henne om oppveksten på
Bønes og musikk-karrieren:
– Jeg har vokst opp i menigheten.
Mine foreldre var med å starte Bønes
Minising og TRIA, så det ble et naturlig sted for meg å være med å synge.
Du kan egentlig si at det var her i
kirken det hele startet. Så begynte jeg i
klubben og i Ten Sing, og ble dirigent
og leder i Ten Sing etterhvert. Det var
en utrolig viktig tid for meg, og en
trygg arena for hvor jeg ble sett, anerkjent og utfordret. I tillegg til dette var
jeg helgekirketjener noen år. Da hadde
jeg nøkkel til kirken, og dro ofte ned i
kirken for å øve både piano og sang. Å
synge aleine og spille på flygelet i
kirkerommet i Bønes var noe av det
beste jeg visste. Det er noe jeg savner
når jeg nå bor i Oslo, og som jeg savner
innimellom når jeg er hjemme i
Bergen. Jeg har fått lov til å synge i
kirken på juleaften noen ganger de
siste årene, og prøver å følge litt med
på hvordan det går både med menigheten og Ten Sing - det er på en måte
litt hjemme for meg.
Etter at Marthe flyttet fra Bønes gikk
hun først ett år på «Ten Sing Norway»
på Rønningen Folkehøgskole, som er
et ettåringsprogram i regi av KFUKKFUM. Etter det var det videre til jazz-
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handler om fellesskap, om det fellesskap Gud inviterer oss inn i. Jesus
kalte det for Guds rike.
Velsignelsen rommer også en utfordring: at vi løfter våre ansikt mot
hverandre og slik speiler velsignelsen, og tar imot hverandre. For
velsignelsen er også en tilsigelse til å
leve her og nå. Det er så lett å tenke
at det evige ligger der framme, bak
døden.
Jesus sa: Guds rike er kommet
nær. Evigheten er kommet inn i
tiden. Kristentroen handler om nåtid. Det er her Gud gir fremtid og
håp. Det er her vi lever våre liv i det
vi forsøker å speile himmelen og la
Guds velsignelse prege oss. Det er
her vi tror Gud kommer nær med
frihet og trøst.
Velsignelsen forteller oss om en
Gud som ser og tar imot. Som ser
oss når vi er langt borte, og kommer
oss i møte. Jesus fortalte om dette i
lignelsen om den bortkomne
sønnen. Han som fikk forskudd på
arven, sløste den bort i et tomt liv,
før han til slutt opplevde ren nød og
fattigdom. Fra betalte venner var det
ingenting å hente. Men han kom til
seg selv og reiste hjem. «Der kan jeg
i det minste få det som tjenerne»,
tenkte han. Men faren så ham da
han var langt borte, løp ham i møte,
og omfavnet ham. Vi kan nok tenke
oss det. Men for en from jøde den
gang var det å bryte alle konvensjoner, slik gjorde man ikke. Likevel
er det et slik bilde av Gud Jesus
tegnet. Og han viste at han mente
det med den omgang han hadde
med mennesker som var marginalisert i samfunnet. Vi skal ta med
oss Guds velsignelse, og være til velsignelse for hverandre. ●
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e n bak en suksesslåt

linjen ved Norges Musikkhøgskole i
Oslo, hvor hun ble ferdig utdannet
jazzsanger og musikkpedagog i 2014.
Siden det har hun jobbet 50 prosent i
Tonsen menighet som trosopplærer,
og har hatt ansvar for barn og musikk.
Marthe forteller at det har vært
viktig for henne å skape like gode og
trygge arenaer for musikk som hun
fikk på Bønes. De resterende 50 prosent har hun brukt som freelancesanger, og har de siste to årene jobbet
med sitt første album, i tillegg til å ha
konserter og diverse sangoppdrag. Og
som om ikke alt dette skulle være nok,
så får hun også tid innimellom til å
synge i Oslo Gospel Choir.

MUR,
MUR, PUSS
PUSS OG
OG FLISARBEID
FLISARBEID

NYBYGG
NYBYGG

Marthe forteller videre om bakgrunnen for Til deg:
- Låten ble til en kveld da jeg var ute
og gikk i Akersgata på vei hjem i Oslo.
Det var litt ruskete vær - typisk bergensk høstvær, og jeg gikk og tenkte på
folk rundt meg som jeg er glad i, samtidig som jeg observerte folk jeg gikk
forbi og møtte på gaten. Jeg hadde lyst
å gi noe til disse menneskene - og det
ble til denne låten. Jeg ønsket å gi et
håp, en klem, en trøst, et klapp på
skulderen - og har valgt å ha et ordløst
refreng. Jeg håper låten og refrenget
gir noe til akkurat deg, med stemningen i låten, med melodien og med
stemmen min! I innspurten hjalp også

Trygve Skaug til med tekst, og produsenten min Markus Lillehaug Johnsen
til med melodi. Jeg er så utrolig glad
for at P1 har A-listet den og spiller den
masse på radio! Det er like stas hver
gang den spilles.
Til deg er den første singelen fra albumet Ut og se noe annet fra Kirkelig
Kulturverksted, og som er i butikkene
og på strømmetjenestene når du leser
dette.
- Det er skikkelig stas for meg med
denne første platen og jeg håper
mange på Bønes har lyst å kjøpe og
høre på den! Det blir releasekonsert i
Bergen 10.mars på Østre og der er alle
velkommen! ●

REHABILITERING
REHABILITERING

SIDEN 1947
SIDEN 1947

www.arthur-thorsen.no
www.arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
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Solidaritetskonsert for Zambia
For fjerde gang
arrangerer Lions
Club Bergen Løvstakken, Bønes
menighet og lokale
kulturkrefter solidaritetskonsert i
Bønes kirke.
Inntektene går uavkortet til
å grave brønner og skaffe
vann til lokalmiljø i Zambia.
Årets konsert ligger an til å

bli den største og beste.
Store artister som Tor
Endresen med sine barn
Anne Sofie og Morten og
Rune Larsen er med. Som
vanlig stiller vår utrolige organist Carsten Dyngeland
med sin trio, Tertz og er
med på å få konserten til å
svinge. Kirketjener Barbro
er med og sist men ikke
minst koret Jadazz. Det
svingte i fjor, det blir ikke
mindre opplevelse i år.

De tre første konsertene
gav nok inntekter til at vi alt
har fått etablert to brønner.
Så to lokalmiljøer har fått en
bedre hverdag. De har rent
vann og nok vann – og dermed bedre helse. Kvinnene
slipper å bruke timer hver
dag for å hente vann. Unge
jenter kan få utdanning når
de ikke lenger må bruke
tiden på å hente vann. En
brønn kan gi bedre levekår
for mer enn 5000.

Årets konsert går av stabelen søndag 19. mars kl.
19.30 i Bønes kirke. Ikke
bare kommer det til å bli en
fantastisk flott konsert med
dyktige artister. Dere kan i
tillegg være med å hjelpe
mange tusen mennesker til
en bedre hverdag. Full kirke
kan bety to brønner. Så sett
av kvelden og unn deg selv
en flott opplevelse og samtidig hjelper du noen som
trenger det. ● Velkommen

Englesong frå
stjernehimmel

TEKST: Ingun Stokkeland Risa
FOTO: Foto: Geir Håskjold

«Et barn er oss født. En sønn
er oss gitt. Herreveldet er lagt
på hans skulder.»

S

lik startar den første songen i julespelet «Til Betlehem». Til svingane
sambarytmer syng 20 born, mens
Carsten Dyngeland dirigerer og
handterer tangentane, og jazztrioen
Tertz spelar med.

Øvre Kråkenes 115, 5152 Bønes

✆ 55 12 55 60
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facebook.com/tannlegen

Vi er i Betlehem, under ein vakker
stjernehimmel. Hyrdar sit rundt bålet
og varmar seg, vi ser englane som står
sentralt på scena, og så kjem Josef, med
Maria ridande på eit esel, opp gjennom
midtgangen. Forteljaren leiar oss gjennom juleevangeliet, mens vi høyrer
vakker o-ing frå koret. Vi beveger oss i
eit musikalsk landskap frå sarte koralar,
til eit fengjande og mektig kor idet
englane stemmer i: «Gloria, in excelsis
Deo». Hyrdane dansar mot Betlehem
til hebraiske rytmar, mens dei syng: «La
oss gå til Betlehem og se Guds store
under…» Framme ved stallen finn dei
Jesusbornet saman med Josef og Maria.
Der kjem også dei tre vise menn og
ofrar sine gåver.
Bønes Tria har brukt mykje tid i
haust på å øve inn dette stykket, som er
laga av Carsten Dyngeland. Tekstane i

songane er henta direkte frå Bibelen.
Melodiane varierer fråklassiske melismar til balladar, frå barneviser til element frå pentaton skala, frå samba til
hebraiske rytmar Carsten seier han
har lagt vekt på klang, og at stemmen
er ein del av orkesteret. Prosjektet var
støtta av trusopplæringa i Bønes kyrkje,
og vi fekk hjelp til koreografi, drama
og scene av Linda Oline Notøy, som
jobbar ved Den Nationale Scene. Den
vakre stjernehimmelen består av
stjerner laga av borna i Tria. Dei har
også laga ein del av kostyma sjølv.
Kyrkjelydspedagog Jonas Gjedrem var
også med på oppsetjinga.
11. desember vart ei spesiell gudsteneste. Den var via til framføring av «Til
Betlehem». Det var stort for Tria å få
vere med på, og vi trur det var ei flott
oppleving for dei som såg på. ●
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Bergens
første
kvinnelige
prost
Aldri før har en kvinne
ledet et prosti i Bergen.
Det ble det en forandring
på da Per Barsnes’
etterfølger ble innsatt
5. februar.
TEKST: Terje Bringsvor Nilsen

F

ire personer søkte på stillingen.
Disse var Arild Hellesøy (Voss),
Arne J. Hobbel (Oslo), Anne Mathilde
Gramann Klare (Drøbakk) og Kristin
Sævik Litlere (Bergen). Da bispedømmerådet hadde sitt møte 24. oktober,
falt de ned på den yngste av de fire,
fanabuen Kristin Sævik Litlere (45),
som altså nå har overtatt ansvaret for
Bjørgvin bispedømmes største prosti
etter Per Barsnes.

Gikk foran
Hun avløser dermed Gunnar Nesse,
som har fungert som prost i overgangsfasen. Litlere har vært sokneprest i
Fridalen i de siste 16 årene. Jobben
som ny Fana-prost gjør Litlere til den
første kvinnelige prosten i Bergen.
– Jeg tenker at det er på tide at det
kommer flere damer i ledende stillinger innen Bjørgvin bispedømme,
sier Litlere.

Hun blir riktignok ikke den første
kvinnelige prosten i Bjørgvin bispedømme, eller forsåvidt innenfor det
som i dag er Fana prosti. Da Os var
en del av Midthordland prosti, var
Margrethe Holmboe Askeland prost
der. I dag er Os innlemmet i Fana i
kirkelig sammenheng.
– Det var Margrethe som var først
i bispedømmet, og for meg var det
viktig at hun gikk foran. Vi trenger
forskjellige typer ledere, og derfor er
det en fordel at begge kjønn er representert, sier Litlere.

Fantastiske år i Fridalen
Etternavnet har god Fana-klang. Etter
oppvekst i Fridalen, der hun var med i
både søndagsskole og kor i kirken, begynte hun på Hop ungdomsskole, og
ble snart aktiv i Birkeland menighet.
Her dirigerte hun Ung Tro, det som i
dag er Bobla Ten Sing, og var i et år
med i Ten Sing Norway Hun studerte
teologi på Menighetsfakultetet, og ble
prostiprest i Sunnfjord før hun kom til
Fridalen i 2000, først som kapellan og
senere som sokneprest.
– Jeg var klar for nye utfordringer,
og som prost blir man en leder som
skal samarbeide med prestene. Jeg
kjente at jeg var klar for å gå inn i noe
nytt, men jeg er glad for å kunne si at
det er trist å slutte i Fridalen. Det forteller at det har vært en god periode av

FANAS NYE PROST: Kristin Sævik Litlere
ble innsatt som ny Fana-prost i Skjold
kirke 5. februar. Foto: Tor Kristiansen

livet. Jeg har hatt noen fantastiske år
her, sier hun.

Godt inntrykk av Fana
Litlere har selv fem barn i alderen ni til
20 år, og er særlig opptatt av at kirken
skal ha et godt tilbud til barn og unge.
– Fana er et prosti med stor aktivitet
der det gjøres veldig mye flott arbeid
for barn og unge. Som prest i 17 år har
jeg blitt godt kjent med eller vet om
mange av de kollegene jeg nå skal jobbe
med i Fana, sier hun.
– Hvilken type leder er du?
– Det bør andre få si noe om. Jeg har
nok en veileder-holdning til det å være
leder, jeg liker å snakke med og omgås
folk. Jeg er rett og slett glad i å være
sammen med mennesker, og det tror
jeg er en fordel. Så håper og tror jeg at
jeg kan være inspirerende, sier hun.
Og om noen skulle være i tvil om den
lokale tilhørigheten: Litlere er for tiden
på kurs i egen hjembygd, nærmere bestemt hos Solveig Krokeide, der hun
lærer å sy Fana-bunad - dog uten at det
er noe krav som følger med jobben som
Fana-prost. ●
Intervjuet har tidligere stått
på trykk i Fanaposten.
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Prester på stud

PÅ HISTORISK GRUNN: Prestene fra Bjørgvin fikk mange og verdifulle innspill foran Luther-året 2017 under seminaret i Wittenberg.

Alle prestene i bispedømmet var i høst på studietur
til Lutherstadt Wittenberg. De utgjorde såpass
mange at de måtte deles i
to grupper og to turer.
TEKST: Dag Sunnanå
FOTO: Jens Meyer

H

ensikten var å gå i Luthers fotspor
og lære mer om den historiske
arven i forbindelse med at vi i år markerer reformasjonens 500 års-jubileum.
Wittenberg er den mest kjente av de
tyske byene hvor Martin Luther i sin
samtid satte tydelige spor. Her var han
universitetsprofessor i Det gamle testamentet, og det var her han virket
sammen med vennen Filip Melanchton.
Sistnevnte var en viktig medspiller for
Luther da det stormet som verst i reformasjonens tidlige fase.

6 • 1/17

I LUTHERS FOTSPOR: Preste-trekløveret med domprost Jan Otto Myrseth, Ingrid Nyhus
fra St. Jakob og Johnny Leikvoll (prest i Eidsvåg/Biskopshavn) i engasjert samtale.

Selve oppholdet for Bjørgvin-prestene
i Wittenberg strakte seg over fire dager.
I tillegg benyttet flere seg av muligheten
til å ta en ekstratur til Leipzig for å se
Thomas-kirken, hvor Johann Sebastian
Bach hadde brorparten av sitt virke.

Luther-arv også for DDR
Sentralt i programmet var innføring i
den teologiske arven fra Luther. Det
var videre en seksjon hvor den lokale
presten Kathrin Oxen fortalte om
Wittenbergs posisjon som Luther-by i
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Lutherfest i reformasjonsbyen
I 2017 skal Luther og reformasjonen markeres over hele
verden. Bergen har status som Norges reformasjonsby,
og inviterer til Lutherfestdager.
31. oktober 2017 er det 500 år siden
den tyske munken Martin Luther
offentliggjorde sine berømte avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle
vise seg å forandre store deler av
verden.
Bergen er Norges representant i et
nettverk av 68 europeiske byer og
programmet for disse tre dagene er
satt sammen for å synliggjøre spor av
reformasjonen i samfunnet, feire de
gode fruktene av reformasjonen og å
gi impulser til debatt om våre samfunnsverdier.

BISKOPEN GUIDET: Det var en engasjert biskop Halvor Nordhaug som
hadde ikledd seg guide-rollen.

DDR-perioden. Til tross for utstrakt diskriminering av kristne,
var myndighetene seg tross alt bevisst på at byen hadde en historisk
arv å forvalte. Som prest fortalte
Oxen om den særlige utfordringen
som lå i å være forkynner i en
luthersk kirke i en sterk sekulær
kontekst.

Storstilt markering
Den tredje biten i programmet for
prestene handlet om selve Lutherjubileet. I Tyskland legges det opp
til en storstilt markering, og en
rekke byer er utpekt til å være
Lutherstädte. De tyske arrangørene
er spesielt opptatt av hvordan vi
som kirke i vår samtidige kontekst
kan gjøre noe av det Luther gjorde,
det vil si å knytte reformasjonsjubileet opp mot vår tids utfordringer.

Bergen er reformasjonsby
Luther-byer blir etablert også i
flere europeiske land. I Norge er
Bergen den eneste byen som denne
gang får vertsstatus som Luther-by,
eller offisiell reformasjonsby.
Feiringen i Bergen vil bli konsentrert om den første uken i mars,
med debatter og arrangementer for
ulike aldersgrupper. Programmet
er under utarbeiding ved bispedømmekontoret i Bergen, og her
vil man knytte til seg ressurser fra
et bredt spekter i kulturlivet. ●
Se utdrag av programmet t.h.

Utdrag fra programmet:
Fredag 3. mars: Luthernatt
• 18.00: Omvisning i Universitetsmuseets kirkekunstsamling.
• 19.00: Salmefest i Domkirken.
• 19.00: Prekenkappleik på Østre.
Hvem preker best?
• 20.30: TGIF-ungdomstreff (Thank
God it’s Friday) i St. Jakob kirke.
• 21.00: Konsert med improvisasjon
over reformasjonens musikalske
arv på Østre. Medvirkende: Per
Inge Hove, Eva Pfitzenmaier og
Nathalie Sandtorv. Aldersgrense:
18 år.

Lørdag 4. mars:
• 11.00: Reformasjonsbussen på
Torget åpner - fylt av historier fra
sin europeiske reformasjonsløype.

• 11.00: Lutherland åpner i Nykirken/Barnas Katedral.
• 13.00: Offisiell åpning av Reformasjonsbyen Bergen på Torgalmenningen m/Salmestafett fra kl. 12.30.
• 14.00: Høytlesning fra Katekismen
på Bergen offentlige bibliotek.
• 14.30: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Griegakademiets
komposisjonsklasse.
• 15.00: Et samfunn i oppbrudd, hva
gjør det med oss? Samtale om reformasjonens verdier i Universitetets Aula.
• 18.00: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Dick van Dijk.
• 20.00: Jubileumsforestilling i
Johanneskirken, med kor, orkester,
band og solister.
• 22.00: «Jesus Loves Electro». Nachspiel/konsert for ungdom i St. Jakob
kirke.

Søndag 5. mars:
• 11.00: Barnas festgudstjeneste i Nykirken - Barnas Katedral.
• 11.00: Festgudstjeneste i Domkirken med framføring av Bachs
Reformasjonskantate.
• 11.00: Ung messe i Korskirken.
• 12.15: Klokkespillkonsert i Johanneskirken ved Asbjørn Myksvoll.
• 13.00: Lutherfilm på Bergen kino
(kun engelsk tale).
• 13.00/14.00/15.00: KODEs religiøse kunstomvisning.
• 13.30: Pilegrim med Luther? Foredrag på Domkirkens skrudhus ved
dr. theol Roger Jensen, daglig leder
ved Pilegrimsenter Oslo.
• 16.00: Har vi mistet vår bevissthet
om kulturarven? Debatt på Litteraturhuset.
• 18.00: Tysk gudstjeneste (rekonstruert fra 1897) i Mariakirken.
• 19.00: Lutherjazz i St. Jakob kirke med Pastor Wangs Quintet.
Med forbehold om endringer.
Det blir enda flere arrangementer
utover våren. Se hele programmet
på www.kirken.no/bjorgvin
Prosjektleder: Ragna Sofie
Grung Moe.

ET NÅDENS ÅR: Logoen for Reformasjonsbyen Bergen er tegnet av
Marvin Halleraker.
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Fakta: Martin Luther
• Martin Luther (f. Luder) blei født 10.
november 1483 i Eisleben i Det
tysk-romerske riket, og døde 18.
februar 1546, også i Eisleben.
• Han var opphavleg katolsk prest i
augustinar-eremittanes orden, som
gav han ei grundig utdanning.
Seinare blei han professor ved universitetet i Wittenberg.
• Etter kvart utvikla han teologiske
synspunkt både om styresmakta til
kyrkja, sakramenta, menneskets tilhøve til Gud, og måten avlatshandelen blei praktisert på.
• I 1517 endra han etternamnet til
Luther, med henblikk på det greske
ordet eleutheros («den befridde»).
• Sentralt for tenkinga hans er det
som vert omtala som «tårnopplevinga» på klosteret i Wittenburg.
Medan han mediterte over Rom.
1,16-17, gjekk med eitt tydinga av
«Guds rettferd» opp for Luther.
• Luthers reformasjon sprengde den
kyrkjelege eininga på det kontinentale Vest-Europa og i Nord-Europa, og fekk òg store og varige
politiske og kulturforandrende
konsekvensar.
• Startpunktet for reformasjonen vert
tradisjonelt sett til 31. oktober
1517, som var dagen då han
sendte ut sine 95 diskusjonsteser i
brev til erkebiskop Albrecht II av
Brandenburg, biskop Hieronymus
Schultz, og venene Johann Lang
og Christoph Scheurl.
• Han reagerte her sterkt på den materialistiske innstillinga som låg bak
avlatshandelen. Som motstykke til
dette stilte han opp sin nyvunne
lære om trua aleine.
• Erkebiskop Albrecht innklaga
Luther for Roma, uten sjølv å gje
han noko svar.
• Den 15. juni 1520 kom pavebullen
Exurge Domine frå pave Leo X, der
han fordømte 41 læresetningar frå
Martin Luthers skrifter.
• 10. desember 1520 brende Luther
demonstrativt bullen framom
Elsterporten i Wittenberg.
• 3. januar 1521 blei Luther bannlyst i
Roma med bullen Decet Romanum Pontificem.
• Etter riksdagen i Worms i 1521 blei
han lyst fredløs, og tok då tilflukt
på hertug Fredriks den Vise av
Sachsens borg Wartburg. Her begynte han omsetjinga av Bibelen til
tysk, direkte frå originalspråka.
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Munken som

trassa

pavemakta
Den 31. oktober 1517 slo ein tysk munk og universitetslærar opp eit ark med 95 teser (diskusjonssetningar)
på slottskyrkja i Wittenberg.
TEKST: Øyvind Vevle

H

andlinga var ein offentleg protest
mot ein del avvik frå Bibelen og
klassisk kyrkjelære - først og fremst avlatshandelen - som hadde festa seg i Romakyrkja. Dette vart utgangspunktet for
det som me kort kallar reformasjonen og
for Den evangelisk-lutherske kyrkja.

Den kjenslevare ungguten Martin
Luther hadde streva mykje med å verta
rettferdig for Gud, den strenge og rettferdige domaren. Avgjerande for han
vart studiet av Romarbrevet. Det førte
til at han gjenoppdaga evangeliet. Det
hadde vore meir og mindre gøymt og
gløymt for skuld menneskelege forordningar.
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LUTHERS FORSVARSTALE:

BIOGRAFI OM WISLØFF: Ein av dei fremste Luther-kjennarane
i Noreg i førre hundreåret, professor dr. teol. Carl Fredrik
Wisløff, har påverka ein heil generasjon av prestar. I haust kom
det ein biografi om han, ført i pennen av Egil Sjaastad.

Ut ifrå blant
anna Romarbrevet kap. 1,
vers 17 («for i
det blir Guds
rettferd openberra, av tru frå
først til sist, som det står skrive: Den rettferdige skal leva ved tru») såg han at me
vert frelste aleine ved trua på Kristus, og
ikkje ved gjerningar. Seinare fortalde han
om denne oppdaginga at «det var som om
eg såg døra til Paradiset stå vid open».

500 år sidan
I det Herrens år 2017 er det altså 500 år
sidan Luther markerte sin protest mot
Den katolske kyrkja. Han gjekk varsamt
fram i byrjinga, og kritiserte berre dei
mest openberre feila han såg. Etter kvart
som han vart driven vidare av motstandarane sine, gjekk kritikken over på
hierarkiet i Romakyrkja.
Han såg på pavedømet som ei reint
verdsleg ordning, og hevda at kyrkjemøta
kunne ta feil. Det einaste feilfrie kyrkja
har å halda seg til, er Skrifta sjølv. Frå reformasjonen har me fått dei tre prinsippa: Trua aleine, Kristus aleine og
Skrifta aleine. Me har éin Frelsar,
Kristus; aleine i trua på han vert me

frelste, og Skrifta aleine er rettesnor for
læra og livet.

Skrifta aleine
Reformasjonen må sjølvsagt markerast
også i Den norske kyrkja. Sidan 1537
har me hatt ei evangelisk-luthersk kyrkje
i landet vårt. Ei nemnd med Vidar Kristensen som leiar har førebudd jubileet.
Det er å vona at me kan få ei tydeleg og
sterk markering av dei reformatoriske
prinsippa, og særleg med tanke på Skrifta
aleine som norm for lære og liv. Me treng
ei Bibel-vekkjing i Den norske kyrkja.
Sist haust kom det ut ein biografi på
Portal forlag om ein av dei fremste
Luther-kjennarane i Noreg i førre
hundreåret, professor dr. teol. Carl
Fredrik Wisløff. Som prestelærar på
Menighetsfakultetet i 28 år påverka han
ein heil generasjon av prestar.
I tillegg var Wisløff mykje brukt som
talar og foredragshaldar både i Noreg
og utlandet, særleg i Danmark og Finland. Denne biografien gjev eit godt
innsyn i sentrale sider ved evangeliskluthersk teologi. Wisløff skreiv doktoravhandlinga si over eit emne frå reformasjonstida. Boka må vera ei gåve til
Den norske kyrkja i forkant av reformasjonsjubileet. ●

Martin Luther eller
Martin Luther
King jr?
Du vet selvfølgelig at
Martin Luther og Martin
Luther King, jr. tilhører
to svært ulike historiske
epoker. Men klarer du
gjette hvem av dem som
sa hva?
1. Alt som vi ser er skygger,
kastet av det vi ikke kan se.
2. Det kommer aldri noe godt ut
av vold.
3. Vi kan akseptere en endelig
skuffelse, men aldri miste
troen på et uendelig håp.
4. Dersom en mann ikke har
funnet noe som er verdt å dø
for, er han ikke skikket til å
leve.
5. Fred er mulig, sannhet for enhver pris.
6. Alt som gjøres i verden er
gjort av håp.
7. Slutten på våre liv begynner
den dagen vi blir tause om
ting som betyr noe.
8. Kjærlighets-prinsippet står i
sentrum for ikkevold.
9. Du er ikke bare ansvarlig for
det du sier, men også for det
du ikke sier.
10. Når skoler blomstrer,
blomstrer alt.
Kilde: Playbuzz

Martin Luther:
2, 5, 6, 9, 10

Måleri av Anton von
Werner, 1877

LutherQUIZ

Martin Luther King, jr.:
1, 3, 4, 7, 8

Under riksdagen i Worms
i 1521 blei Martin Luther
lyst fredlaus. Han avslutta
forsvarstala si slik: «Dersom eg ikkje vert overvunne ved vitnesbyrdet til
Skrifta eller ved openberre fornuftargument for eg trur verken på
paven eller på konsila
aleine, sidan det står fast
at dei fleire gonger har
teke feil eller har motsagt
kvarandre - så vert eg overvunne ved dei skriftstadane eg har anført, og
samvitet mitt vert verande fanga i Guds Ord.
Eg verken kan eller vil tilbakekalla noko, for det er
verken sikkert eller frelsebringande å gjera noko
mot eins samvit. Gud
hjelpe meg, Amen».
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Mozarts
kroningsmesse
Fana kammerorkester og innleide musikere, dirigert av
Olav Stordal, blir med under
en storslått fremførelse av
Mozarts kroningsmesse.

Medvirkende er ellers
90 korsangere i alder
fra 10 og oppover fra
korene Fanatalentene
(barn og ungdom),
Fanasolistene (med
gjestesolister), Kyrkjekoret og Prima Vista
fra Korskolen i Åsane.
Dirigent: Jan Røshol.
Orgel: Gerd Inger
Yddal Eide. På programmet står Mozarts
kroningsmesse, Marcellos konsert i dmoll for obo og strykere og Pergolesis
gripende Stabat Mater.

Wolfgang Amadeus Mozart
Portrett av Joseph Lange, 1782.

Fana kirke, lørdag 1. april
kl.18/Åsane kirke, søndag
2. april kl. 18. Billetter: Forhåndssalg fra menighetskontorene i Fana og Åsane eller
fra deltagende kr. 150,- (kan
benyttes ved en av konsertene). Ved inngang kr. 200,Barn/ungdom under 16 år
gratis. Arrangør: Fana
Kyrkjekor og øvrige medvirkende med
støtte fra Kulturkontorene, Norsk
Kulturråd og Kirkesangforbundet.

– Først når du ser Jesus Kristus
Det er sunt å se hva
Luther hadde gjenoppdaget, for det kreves på
ny og på ny at vi gjenoppdager evangeliet om
nåden i Jesus Kristus.
TEKST: Prest Børge Ryland

K

ristentro kan fort bli komplisert.
Kanskje var det et poeng å ta med
seg det som ble sagt av en som skulle
undervise over et tema: «Dere synes
gjerne at dette er enkelt, men bare
vent til jeg får forklart det». Etterpå
sa kanskje elevene: «Først nå skjønner
jeg ingenting!»
Det er 500-årsjubileum for Luther i
2017, og det skal markeres på mange
ulike måter, lokalt, regionalt, nasjonalt,
og internasjonalt. Hvorfor alt dette
styret? Hva var det med Luther?
Luther ønsket å reformere den katolske
kirken. Han så at evangeliet om nåden i
Jesus Kristus var blitt utydelig, ja truet
av en rekke tradisjoner, og av mektige
personer.
Sterke opplevelser hadde hjulpet
Luther til å se evangeliet, se Jesus
Kristus som sentrum for hele sin forkynnelse. Det er sunt å se hva Luther
hadde gjenoppdaget, for det kreves på
ny og på ny at vi gjenoppdager evangeliet om nåden i Jesus Kristus.
På en konfirmantleir skulle vi øve til
samtalegudstjenesten, siste gudstjenesten før konfirmasjonen. Under forberedelsene til denne gudstjenesten var
det nesten som om jeg hadde en slik
gjenoppdagelse av evangeliet. En setning kom som en åpenbaring til meg:
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«Først når vi ser Jesus Kristus, ser vi
Gud, ser vi oss selv, ser vi hverandre».
Konfirmantene hadde hele konfirmasjonstiden brukt et perlearmbånd som heter «Kristus-kransen».
Ordene jeg fikk ble som en hjelp til å
oppdage at om vi hadde hatt mange
tema, og mangt et fokus i konfirmanttiden, så hadde alt med Jesus Kristus
å gjøre. Eller sagt på en annen måte:
Alt springer ut fra Jesus-fokuset.
Kristentro er jo en relasjon til en
person. Et personlig møte med Jesus
som blir livsforvandlende. Kvinnen
fra Samaria som møtte Jesus ved
Jakobs-brønnen (Joh. 4, 1-42) fikk et
slikt møte med Jesus. «Hvem er du?»
spurte hun, og snart visste hun at Jesus
så henne på en slik måte, at hun så en

LEVENDE VANN: «Den som drikker av

det vannet jeg vil gi, skal aldri mer
tørste», sa Jesus til den samaritanske
kvinnen han møtte ved brønnen.
Illustrasjon: Oljemaleri av Giovanni Francesco
«Guercino» Barbieri, ca. 1640

nådig Gud, at hun så seg selv som
elsket av Gud, at hun så sine medmennesker som elsket av Gud.
Da hun fortalte om sitt møte med
Jesus, sa hun: «Kom og se en mann
som har fortalt meg alt det jeg har
gjort!» Og folket sa snart: «Nå tror
vi ikke lenger på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham, og vi vet at han
virkelig er verdens frelser». ●
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Gå ikke

forbi!
De fleste har vel lagt merke til de som selger gatemagasinet Megafon. De står etter avtale på flere faste
steder sentralt i bykjernen, ved kjøpesentrene i alle
bydeler og ved inngangen til Haukeland Sjukehus.
Men da må de få solgt nok blader!
Flere av dem jeg har snakket med forelgerne lider av rusavhengighet,
teller at salget som oftest går tregt. Folk
men det er lett å merke at de er
går som regel forbi uten å verdige de
håndplukket til jobben som gatetapre selgerne så mye som et blikk.
selgere: De er alle stillfarne, vennlige
Jobben er hard når du står der i kulde
og høflige, trenger seg
og vind i timevis uten å få
ikke på, vil ikke være til
Ingen av oss har solgt et eneste blad.
sjenanse for noen, og
Å bli fullstendig ignorert av
råd til å gå forbi. andre
ønsker deg gjerne «en
kan være en svær påNils Magnus Ulvik
fin dag».
kjenning for hvem som helst,
men mange av Megafon-selgFørste skritt mot et bedre liv
erne synes å tåle denne påkjenningen, i
Å selge Megafon er for dem en verdig
alle fall for en tid.
måte å tjene penger på. Bladet koster
Innhold av høy kvalitet
100 kroner, og halve beløpet går til
Det krever motivasjon og styrke å stå
selgeren. For mange har kriminalitet,
der like høflige og vennlige på slutten
tigging og prostitusjon vært eneste
av en lang økt med dårlig salg. Til slutt
alternativ. De håper og satser på at
gir noen av dem opp. De orker ikke i
Megafon-salg skal være et tidlig og avlengden å bli avvist av vanlige menngjørende skritt mot et bedre liv.
esker, og slik bli holdt utenfor et fellesskap som de forsøker å bli en del av.
SMAKFULL NY UTGAVE: Årets første
At folk er så lite villige til å kjøpe
Megafon frister med hele fire nye spalter
bladet, men bare går rett forbi, kan
og artikkelserier.
neppe skyldes bladets kvalitet. I hver
utgave finner du mange gode og interessante artikler. I siste utgave er det
TEKST: Nils Magnus Ulvik

S

VELFORTJENT AVBREKK: Sukkerspinn er
en bra belønning når salget av Megafons
Julebok 2016 går bra.
Foto: Thomas Anthun Nielsen

blant annet en reportasje med mange
fine bilder fra Aurlandsdalen, en artikkel der Egil Eldøen forteller om sin
barndom i Nøstegaten, og en artikkel
om overvekt og fedmeoperasjon.
Gå ikke forbi! Om du ikke har kontanter i øyeblikket, så gi selgeren likevel
et lite smil eller til og med et vennlig og
anerkjennende ord. Har du kjøpt
bladet allerede, kan du anbefale det for
dine venner og bekjente.
På baksiden av Megafon nr. 1/2017
står det: «Når du kjøper Megafon, gir
du et menneske en verdig jobb. Du
kjøper ikke bare bladet: Du bidrar til at
et menneske kan velge noe annet enn
kriminalitet, tigging og prostitusjon».
Ingen av oss har råd til å gå forbi. ●

Fakta: Megafon
• Megafon er et gatemagasin som selges av vanskeligstilte mennesker.
• Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-.
Mellomlegget beholder selgeren som lønn.
• Megafon ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe
seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og
som gjør at de kan føle seg som en del av noe større.
• Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette arbeidet.
• Alle sosialt vanskeligstilte mennesker kan bli selgere av Megafon. Dersom du
ønsker å bli selger, kan du ta en tur innom Megafons lokaler i Sverresgate 3.
• Megafon har også lokaler i Ålesund (Keiser Wilhelmsgarte 48), Stord (Nattrutekaien 12) og Odda (Røldalsvegen 60).
• Mer informasjon: www.megafon.no
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Menighetsbladene søker

Annonseselger
Dette bladet er et samarbeidsprosjekt
mellom sju menigheter i Fana prosti:
Birkeland, Bønes, Fana, Skjold,
Slettebakken, Storetveit og Søreide.

Vi leser i bibelen
Har du lyst å bli lest for?

Bladet er todelt. Åtte sider er lokalstoff for hver enkelt menighet, de
resterende sidene utgjør fellesdelen,
og er like for alle. Bladene kommer ut
fem ganger årlig. Totalopplaget for
hvert nummer er vel 35 000 eks.

Velkommen til Skjold kirke onsdag
15. februar og torsdag 16. februar fra
kl. 19.30 og til ca. kl. 21.00. ●

Det er store utgifter forbundet med å
gi ut bladene, og annonseinntekter er
viktig for å sikre driften.
Vi søker derfor en dyktig annonseselger som vil arbeide med salg av
annonser til fellesdelen. Honorar er
provisjonsbasert
Kontakt Tove Elin Nygaard,
to-eli-n@online.no
hvis dette er noe for deg!

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

Nå har du mulighet for å sette deg ned
i kirken og lytte mens det blir lest høyt
for deg fra Lukasevangeliet. Første
halvdel leses onsdag 15. februar,
siste halvdel leses torsdag 16. februar.
Vi starter kl. 19.30 begge kveldene, og
bruker den nye bibeloversettelsen.
Ta gjerne med din egen bibel!

Kommunikasjon
med demente
Besøkstjenesten i Fana prosti
inviterer til foredrag om
kommunikasjon med demente
v/dr.med. Harald Armand
Nygaard.
Tid: Tirsdag 7.mars kl. 18.30 - 21.00
Sted: Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29
Enkel kveldsmat, samtale og informasjon om besøkstjenesten i prostiet.
Arrangementet er gratis og åpent for
alle interesserte.
Velkommen også om du ikke har
fått meldt deg på
Arr.: Besøkstjenesten i Fana prosti

Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55 36 22 85/483 02 448.
E-post: lb878@kirken.no
Diakon Kjerstin-Marie Vereide,
tlf. 55 59 71 15.
E-post: kv587@kirken.no ●

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Les mer og meld din interesse på
kirkens-sos.no
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En åpen dør for
traffickingofre
Nikish Thaba Neupane
arbeider for å forebygge
menneskehandel blant
jenter og unge kvinner
i Nepal, og med rehabilitering av de som
har vært utsatt for det.
TEKST: Kirkeaktuelt
TILRETTELEGGING: Magne Fonn Hafskor

H

vert år blir 10-20.000 kvinner og
barn i Nepal solgt til prostitusjon i
eget land, til India eller andre land.
Drivkraften er hovedsakelig fattigdom,
men nedarvede holdninger til kvinner
og barn og deres lave sosiale og økonomiske status er medvirkende årsaker. Å selge en datter blir «løsningen» i en desperat situasjon.
I tillegg til salg av døtre, er barneekteskap og tvangsgifte utbredt. Det samme
er gjeldsslaveri og barnearbeid innen
landbruk, steinindustri og husarbeid.
Og Nepal er ikke alene. FN anslår at 30
millioner mennesker lever som slaver i
dag, andre mener tallet er langt høyere.
De tvinges til å selge kroppen, tigge
eller begå kriminelle handlinger. Andre
arbeider under umenneskelige arbeidsvilkår, fødes inn i gjeldsslaveri eller
tvinges til krigstjeneste.

Også i Norge
Moderne slaveri foregår også i Norge.
Hvert år identifiserer politiet rundt
300 ofre for menneskehandel, og innrømmer at mørketallene er enorme.
Grov utnytting er avdekket i norsk renholds-, restaurant- og byggebransje.
Kvinner i sex-handelen lever på siden
av samfunnet under trusler, vold og
overvåking fra bakmenn, og med
mangelfullt rettsvern.
Årlig forsvinner mindreårige flyktninger fra norske asylmottak. I en ny
rapport dokumenterer Redd Barna at
flere av disse utnyttes i sex- og narko-

NORSK STØTTE: Gjennom samarbeid med SMM-organisasjonen HimalPartner er Nikish

Thaba Neupane en av dem som jobber for å forebygge menneskehandel blant jenter
og unge kvinner i Nepal.

Tror på bønn

hold. Gjeldsslaveri og barnearbeid er
utbredt i Nepal, og en høy andel personer utsettes for vold i arbeids- eller
nære relasjoner.
– Vi tar utgangspunkt i at forebygging er bedre enn behandling. Derfor
arbeider vi aktivt for å bevisstgjøre
skolebarn, ungdom og voksne om moderne slaveri, særlig sex-trafficking. Vi
besøker skoler, menigheter, foreldreog kvinnegrupper, forteller Nikish.
– Og så tror vi på bønn! Vi er med
i et fellesskap av kirkelige organisasjoner som er engasjert mot moderne
slaveri i Nepal. Vi kommer sammen
for å dele erfaringer og be for ofre
for slaveri og ikke minst ofre for sextrafficking. Og vi har sett Gud svare
på bønnene våre. ●

Mange jenter og kvinner velger selv å
selge seksuelle tjenester fordi de ikke
ser noen annen mulighet til livets opp-

Mer informasjon:
higherground.com.np/hg

tikahandel i norske byer. Og flere av
oss forbrukere kjenner ubehag ved å
tenke på at kanskje varen vi kjøper er
produsert under slavelignende forhold.
Nikish Thaba Neupane arbeider for å
forebygge menneskehandel blant
jenter og unge kvinner i Nepal, og med
rehabilitering av de som har vært utsatt for det. Hun er tilknyttet organisasjonen Higher Ground, som har samarbeidet i en årrekke med norske
HimalPartner.
– Hvis par lever i forhold der kvinners
og barns likeverd som Guds skapning
anerkjennes, gir dette en trygg atmosfære og virker forebyggende mot både
vold og menneskehandel, sier hun.
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De glemte
kirkene
I sin nye bok ser forfatter Dag Bertelsen
med nye øyne på det
norske kirkelandskapet
i middelalderen.
I «Kirker i glemselens slør – søkelys på det norske kirkelandskapet i
middelalderen» slår Bertelsen fast
at kirkelandskapet og de kirkelige
forholdene i Norge i middelalderen på ingen måte er ferdig utforsket. I henhold til ekspertene
er det dokumentert 1300 middelalderkirker i Norge. Boken gir en
oversikt over de dokumenterte
kirkene, men presenterer også
et vell av indikasjoner på udokumenterte kirker i form av tradisjoner, sagn og stedsnavn.
Bertelsen ønsker tips om enda
flere indikasjoner på udokumenterte kirker i alle deler av landet.
Slike opplysninger kan sendes på
epost til dag.bertelsen@ntebb.no
eller på telefon 98245165.
Den nye
boken selges
ikke gjennom vanlige
kanaler,
men den kan
bestilles på
epost, sms
eller telefon
som angitt
over. ●

Kirkeakademiets
vårprogram
Bjørgvin kirkeakademi tar denne våren opp viktige etiske
spørsmål knyttet til livets begynnelse og slutt, og til det
som mange i alle aldre er opptatt av, nemlig idretten.
• Idrettsheltene – moralske forbilder? Gunnar Breivik, professor
emeritus og tidligere rektor ved Norges
idrettshøgskole, tar utgangspunkt i
idrettens verdigrunnlag, og drøfter
etiske utfordringer knyttet til profesjonalisering og kommersialisering.
Flere aktuelle saker reiser spørsmål
om hva vi bør forvente av våre idrettshelter. Onsdag 1. februar kl. 19 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.
• Erfaringer med eutanasi og
legeassistert selvmord – hvor går
veien videre? Lars Johan Materstvedt, professor i filosofi og medisinsk
etikk ved NTNU i Trondheim, har
studert lovgivingen og den faktiske
utviklingen i Europa, USA og Canada.
Han vil på grunnlag av disse erfaringene være med i en etisk drøfting sammen med overlege på Haraldsplass, Sebastian von Hofacker, som har ansvar

for mennesker med livstruende sykdom. Materstvedt har tidligere vært
forsker i Kreftforeningen, og har som
etiker vært opptatt av retten til selvbestemmelse. Onsdag 22. februar kl. 19 i
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.
• Hva er et barn i vår tid? Eivor
Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, innleder til debatt om synet på det «å lage
barn». Slekters gang er selve kontinuiteten i enhver kultur, men mens barn
før var skjebne, er barn i dag et valg. Vi
har et globalt marked for arveanlegg og
embryoer, fosterdiagnostikk, sortering
og designbabyer. Hvilke konsekvenser
får denne endringen? Oftestad har nylig
utgitt boken Vi lager barn: Reproduksjon gjennom 500 år, og er aktiv skribent i Vårt Land og i Klassekampen.
Onsdag 22. mars kl. 19 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7. ●

• Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som
ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes menighet,
Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen.
• På alle møtene er det anledning til dialog og drøfting
med foredragsholderne.
• Mer informasjon: www.kirkeakademiene.no

Gi barnet ditt gode
verdier med på veien
veie

Advokatfirmaet

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.

• Arv/gaver • Familierett
• Samboeravtaler/testamenter
• Ektepakter • Samlivsbrudd
• Kontrakter • Kjøp/salg

Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

Vegard Austgulen AS

15 prosent rabatt til nye klienter
fra søndre bydel, der jeg vokste
opp! Jeg kan også besøke klienter
hjemme om ønskelig.
Kontoradresse: Sandviksbodene 1HSlaktehuset, 5035 Bergen
Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www
www.mollebakkenskole.no
.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Kristen litteratur
når nye lyttere
Interessen for kristen litteratur er større enn noensinne blant norske syns- og
lesehemmede. Lydbiblioteket til Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) har mer enn
doblet utlånet av lydbøker.
TEKST: Frank Tangen

K

ABBs lydbibliotek har gjennom
40 år spesialisert seg på å produsere lydutgaver av aktuell kristen litteratur. Biblioteket er offentlig godkjent
på linje med det statlige Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek.
– Vi leser inn rundt 100 bøker i året,
forteller biblioteksjef i KABB, Heidi
Vestbye.
De fleste av disse er utgivelser fra de
kristne forlagene, men KABB produserer også bøker fra andre forlag, dersom tematikken ligger innenfor formålet. Biblioteket tilbyr litteratur i alle
sjangre, fra lettleste romaner til tyngre
teologiske verker. Vestbye medgir likevel at mange av boklånerne foretrekker
bøker av den lettere typen.
– De smalere titlene lånes ofte av
folk som trenger dem i forbindelse
med jobb eller studier. Derfor er det
viktig at også slike bøker er tilgjengelige, selv om de ikke leses av så mange,
sier hun.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av
bøker fra KABBs bibliotek økt med
mer enn 100 prosent, og det fortsetter
å stige. Noe av årsaken er at KABB og
Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek nå
har felles utlånssystem, slik at boklånerne har tilgang til alle bøker fra begge
bibliotekene, og at lydbibliotekene har
tatt i bruk ny teknologi. Siden det nye
systemet for utlån ble tatt i bruk i fjor,
har KABB registrert 230 nye boklånere.
– Lånerne kan fortsatt få tilsendt
bøkene våre som CD i posten, men
stadig flere velger å streame eller laste
ned lydbøkene i en app eller på internett. Slik får de umiddelbart tilgang

INTERESSE: Stadig flere lesehemmede låner lydbøker via internett, men biblioteksjef
Heidi Vestbye i KABB har likevel hendene fulle med å gi lånere personlig veiledning.
Foto: Kari Undeland

til de bøkene de ønsker seg, forteller
biblioteksjefen.
Tilbudet er gratis, i likhet med andre
offentlige biblioteker.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble startet som et
tilbud til blinde og svaksynte, men alle
som strever med å lese trykt tekst kan
bruke biblioteket. Det gjelder for eksempel dyslektikere, funksjonshemmede som ikke kan holde eller bla i en
bok, mennesker med konsentrasjonsvansker, og mange andre.
Tre prosent av alle nordmenn er
synshemmede, og 5-7 prosent har alvorlig dysleksi. Dermed er minst hver
tiende nordmann helt avskåret fra å
lese trykte bøker. Langt flere har gen-

erelle lese- og skrivevansker, og kan ha
nytte av et tilbud om lydbøker.

Ny og bedre hverdag
– Vi opplever at svært mange som
kunne ha nytte av oss ikke kjenner
muligheten av å bruke lydbiblioteket.
En av utfordringene med å informere
disse gruppene er jo nettopp at de ikke
leser trykt informasjon, derfor er vi
avhengige av at pårørende eller fagfolk
gjør dem oppmerksomme på bibliotektilbudet. Vi får veldig mange tilbakemeldinger om at lydbøkene gir
brukerne en ny og bedre hverdag, forteller Heidi Vestbye. ●

Mer informasjon:
www.kabb.no
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Takk Gud
for loppene
Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
www.abbedissen.no
TILLITEN TIL
OSS VIL BLI GODT IVARETATT

For en tid siden leste jeg om
igjen «Skjulestedet», en bok
om nederlandske Corrie ten
Boom (1892-1983) og hennes
familie.
TEKST: Anne Karin Corneliussen

C
Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor,r, 5353
Sartor
53 Straume
Tlf: 55 21 44 50

orrie ten Booms far var
urmaker, og hun ble
selv den første kvinnelige
urmakeren i Nederland.
Boken handler imidlertid
om livet under annen verdenskrig. Faren og døtrene
Corrie og Betsie lever et rolig liv i Harlem, men krigen
kommer, og Nederland blir
okkupert.
Familien blir etter hvert
dradd inn i undergrunnsbevegelsen i landet. De er opptatt av å hjelpe andre, og
når tyskerne begynner å forfølge jødene, får de laget et
hemmelig rom i huset, der
de kan skjule mange som er
i fare. De sørger også for
smugling av rasjoneringskort som jødene ikke har tilgang til. Lenge går det bra,
men til slutt blir de angitt av
en som har nydt godt av
gjestfriheten deres.
Familien blir først
fengslet i Nederand, og
søstrene blir senere sendt
til Ravensbruck konsentrasjonsleir i Tyskland. Oppholdet der er det som gjør
mest inntrykk på meg i
boken. Her får vi se kristen
nestekjærlighet i praksis.
Begge er opptatt av å hjelpe
der de kan, men spesielt
Betsie viser en omsorg og
nestekjærlighet som kan
være et eksempel for oss
alle.
Begge har lært at de skal
takke for alt, og i fengselet
får de se at også lopper går
det an å takke Gud for.
Rommet der fangene sover
er befengt med lopper i

hopetall, og vokterne vil
ikke gå inn dit. På den
måten får fangene et fristed til å lese Bibelen (som
de har greid å smugle inn),
og holde på med ting som
vokterne ikke skal vite noe
om. Ravensbruck er et like
fælt sted som vi har lest
om i andre bøker, og det er
bare så vidt at Corrie ten
Boom kommer levende
derfra.
Etter krigen får hun vite
at faren deres er død i
fangenskap, og hun tar
opp igjen urmakervirksomheten. Etterhvert blir hun
en kjent foredragsholder
og predikant, og i 1971 forteller hun familiens krigshistorie i boken «Skjulestedet» (The Hiding Place),
skrevet sammen med forfatterparet John og Elisabeth Sherrill. ●
BESTSELGER FRA KRIGENS
DAGER: «Skjulestedet» ble
filmatisert i1975, med
Jeannette Clift som Corrie
og Julie Harris som Betsie.
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Hvem - hva - hvor i
Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . . . . kl. 08.00-15.00
bones.menighet@bergen.kirken.no
www.bonesmenighet.no
Kontonummer: 3416 20 00464
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
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
gk936@kirken.no
Sokneprest (Storetveit) Bjarte
Holme
telefon . . . . . 55 30 81 12/979 59 143
e-post . . . . . . . . . . bh838@kirken.no
Fungerende diakon Lise Opdahl
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 07
e-post . . . . . . . . . . .lo786@kirken.no

Kateket/menighetspedagog
Jonas Gjedrem Lunde
telefon . . . . 55 30 81 01 / 481 57 588
e-post . . . . . . . . . . . jl795@kirken.no
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . . . . 55 30 81 06/480 41 867
e-post . . . . . . . . . .gu858@kirken.no
Daglig leder Roar Moen
telefon . . . . 55 30 81 02 - 957 95 324
bones.menighet@bergen.kirken.no
Menighetsarbeider
Ida Borge Kristensen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 932 47 048
e-post . . . . . . . . . . .ik392@kirken.no
Frivillighetskoordinator
Øyvind Bjørge
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
e-post . . . . . . . . . .ob456@kirken.no
Kirketjener Barbro Husdal
telefon . . . . . 55 59 81 05/922 14 273
e-post . . . . . . . . . .ah337@kirken.no
Organist Carsten Dyngeland
e-post . . . . . . . . . .cd275@kirken.no
Bønes menighetsråd
Menighetsrådleder:
Trond Bruun . . . . . . . . . . . 478 97 356
e-post . . . . . . .tr.bruun@gmail.com

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00
i Bønes kirke.
KontaktpersonHilde Kleppestø . . . .
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 924 80 679
Bønes Speidergruppe NSF
Gruppeleder og hovedkontakt:
Tor-Atle Jensen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 934 07 205
e-post . . . . . . . . torajens@online.no
Web: . . . . www.bonesspeiderne.no
Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Leder Helene Wirak Onsrud
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 452 80 422
e-post . . . . . . helene-o@gmail.com
Formiddagstreff i Bønes kirke
Fungerende diakon Lise Opdahl
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 07
e-post . . . . . . . . . . lo786@kirken.no
Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.30 i Bønes kirke
Christin Oppegaard . . . . 995 87 431
Babysang
Onsdager kl.10.30.
Kontaktperson:
Jonas Gjedrem Lunde
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 01
e-post . . . . . . . . . . .jl795@kirken.no

Søndagsskole
Marit Z. Berentsen
telefon . . . . . . . . . . . . . . .55 12 23 32
Bønes menighets barnehage
Våkleiven 68
e-post . . . . . . . . . . . . . . . 417 62 703

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste:
For den som ønsker besøk eller å bli
besøker. Sorggruppe ved skilsmisse/dødsfall.
Kontakt diakon . . . . . . . . 55 30 81 07
Klubben
Tiril K. Dahl
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 482 67 999
e-post . . . . .tirildahlstk@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

Vi takker og ber
Uke 7:
- 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 8:
- Vi takker for arbeidet som er i vår
menighet. For de som har sitt
daglige arbeid der, og for frivillige
medarbeidere.
- Vi ber for menighetens misjonsprosjekt i Etiopia. Vi takker for den
lutherske etiopiske kirka, Mekane
Jesu.
- Vi ber for Mao og Komofolket. For
arbeidet med å utvikle et skrift-

språk. For støtte til skole og utdanning og matproduksjon.
Uke 9:
- Vi takker for fridager midt i et
arbeidsår.
- Vi ber for vinterferien, at den blir
til hvile og gir nye krefter, og at der
ikke må skje ulykker for dem som
er på tur.
- Vi ber for barnehager, for skolene,
for lærere og andre ansatte.

-

-

Uke 10:
- Vi takker for Helsepersonell og
ansatte på ulike institusjoner.
- Vi ber for de ansatte ved våre helse-,
pleie- og omsorgsinstitusjoner.
- Vi ber også for alle dem som trenger
hjelpen som de gir.
Uke 11:
- 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 barn og 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.

Uke 12:
- Vi ber for alle som bor på Bønes.
- Vi ber for årets Bønesdag. At det blir
en flott dag for dem som deltar.
- Vi ber for Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon og for hva den minner
om – den nødlidende verden.
- Vi ber om rettferdighet og fred i
verden.

dame- og
herrefrisør

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377

Åpent: Torsdag-fredag 12-17

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes
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Diakonatet
Formiddagstreff
Velkommen til formiddagstreff i
i Bønes kirke (menighetssalen)
en gang i måneden kl. 11.30 –
13.30.
Program, formiddagstreffet
februar, mars og april:
• Tirsdag 21.2: «Eldre og bevegelse». Ved Tobba Therkildsen
Sudmann, førsteamanuensis i
fysioterapi.
• Tirsdag 21.3: «Glimt fra Kina».
Ved Øyvind Skauge, prost i
Åsane
• Tirsdag 25.4: «Flyktninger og
andre i nød – hva gjør Kirkens
Nødhjelp?» Ved Gunnar Kartveit, regionskoordinator
Treffene har vekt på det sosiale. Ved siden av foredrag/kåseri er det allsang, formiddagsmat og prat, ord for dagen,
m.m. Kom og treff andre på
Bønes! ●

Nytt fra trosopplæringen
TEKST OG FOTO: Jonas Gjedrem Lunde

Kirkeskyss
Kirkeskyssen i Bønes er for
tiden under omlegging. Vi
kommer tilbake med mer
informasjon om ordningen
i et senere nummer.

Besøker noe for deg?
Har du tid du kan tenke deg å
bruke som besøker? Som besøker
får du en fast person du besøker
jevnlig etter avtale, 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 får veiledning og kursunderveis, og treffpunkter med
andre besøkere.
Kontakt menighetskontoret,
telefon 55 30 81 00. ●
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LysVåken

E

ndelig fikk Jonas (menighetspedagog) være med på sitt første
LysVåken i Bønes sammen med 9 lysvåkne 11-åringer! Sammen med Gunn
(sokneprest) hadde vi noen fantastiske
timer i kirken hvor vi feiret kirkens
nyttår med konfetti, pizza, dans, rebus
og annet moro.
LysVåken er en del av Bønes menighet sitt trosopplæringsarbeid, og har
som mål at deltakerne skal bli bedre
kjent med kirken, og bedre kjent med
det kristne budskapet. Noen lesere er
kanskje bekymret for at LysVåken oppfordret og inspirerte 11-åringer til å
være våkne hele natten, men slik var
det heldigvis ikke. Et av poengene er å

være lysvåkne for Gud, og å bruke
kirken og kirkerommet til andre ting
enn bare Gudstjeneste.
Vi voksne koste oss når deltakerne
løp rundt i kirkerommet og løste oppgaver på rebusen. Det var artig å se at
de slo seg løs, når musikken ble skrudd
på, og det mørke rommet blinket i forskjellige farger fra de nymonterte lysene. Det er godt at man kan ha det så
gøy at man ikke vil legge seg!
Vi avsluttet kvelden med en samling
hvor vi sang noen rolige sanger. Da var
det noen som ikke fikk til å være lysvåkne lenger.
Men det ble liv i leiren på Gudstjenesten dagen etter - da deltakerne viste
frem dramastykket til dagens tekst og
dansen de hadde øvd på fra kvelden
før. Vi ansatte koste oss i hvert fall
masse!

Skolegudstjenester, barnehagegudstjenester og julevandringer
I år som alltid, hadde vi samlinger i
kirken både for skolene og barnehagene i distriktet. Det er alltid en opptur å få så mange barn og unge på besøk i kirken, hvor vi synger julesanger
og får høre julens budskap. Det er stort
engasjement og deltakelse fra de som
kommer og det gir en god og høytidelig
stemning i en ellers hektisk periode for
mange. ●
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Historien bak
Bønes kirke DEL 2
Helge Kolstad har laget et hefte om arbeidet frem til Bønes
kirke sto ferdig. Her følger del 2 av historien.

1981
02.12: På ekstraordinært årsmøte i
Straumsgrend menighetsring ble det
vedtatt at menighetsringen skulle gå
over til å fungere som frivillig menighetsråd for Straumsgrend, Bønes og
Kråkens. Valg til frivillig menighetsråd
ble foretatt etter en gudstjeneste på
Bønes skole. Det nye styret bestod av
3-4 valgte personer, samt 5 andre fra
de ulike aktivitetene i menigheten. De
som ble valgt var bl.a. Marit Rønnestad, John Arne Fauskanger og Torstein Berentsen.

1982
05.02 ble det nye og første styre i
Bønes frivillige menighetsråd ( BFM)
valgt. Dette var Jon Arne Fauskanger,
Marit Rønneseth og Torstein Berentsen. I årsmeldingen fra 1983 er det
snakk om utskilling av Bønes fra
Storetveit sokn. De tar kontakt med
sokneprest Skeie i Storetveit og domprost Mongstad. Storetveit menighetsråd sammen med BFM sender brev
om saken til biskop With. Saken ble
drøftet med biskopen under bispevisitasen i Storetveit i 1990.
Bønes speidegruppe ble startet.
Gruppen ble tilsluttet Norges speiderguttforbund. Speiderarbeidet ble delt
opp i følgende aldersklasser:
- Småspeidere: 2 – 4 klasse.
- Speidere: 5 klasse til 17 år.
- Rovere: Fra 16 år og oppover.
Bønes speidergruppe har i alle år hatt
et stort aktivitetsnivå. De har i mange
år holdt til i lokaler til i Våkleivåsen
borettslag inntil kirken var ferdig.

ansvar ble den praktiske tilretteleggingen av gudstjenestene på Bønes
skole. Kirkeringen skaffet tilveie:
Alterring, talerstol og kors (laget av
Martin Gulbrandsøy). Gulv og veggtepper, offerposter, alter og nattverdsølv, dåpsfat og mugge, døpefont og
duk til alteret sydd i Hardagnersøm av
Joan Sellevold. Fra starten hadde kirkeringen fem medlemmer. Formannen
var Gerd Bruknapp.
Medlemstallet vokste.
Pr. 1997 hadde kirkeringen 12 – 15
aktive. De møtes en gang i pr. mnd.
rundt om i private hjem. På møtene
var programmet bibelstudium, bønn
og samtale foruten praktisk tilrettelegging av den årlige basaren. Medlemmene så på sitt arbeid i kirkeringen som en del av menighetens misjonsarbeid.
Da kirkeringen startet, gikk de i gang
med tilrettelegging av de praktiske
ting ved gudstjenestene i sangsalen/
gymsalen på Bønes skole.
Allerede 28.11.82 ble den første
gudstjenesten avholdt i sangsalen. De
fortsatte å ha dette ansvaret ca. en gang
i måneden fram til BFM. tok over. Da
Marit Rønnestad måtte trekke seg fra
ansvaret for gudstjenester på Bønes tok
Inger Lill Andersen over.
Gudstjenester ble holdt i sangsalen.
Den ansvarlige var kirketjener (frivillig) som ordnet med plakater, leie av
lokaler, organist, innbydelse til sangkor/ grupper som skal delta, og organisering av frivillige som hjalp til med
kirkekaffe, som de laget til en gang
hvert halvår. Disse gudstjenestene ble
etter hvert flyttet til gymsalen.

01.11 Straumsgrend og Bønes kirkering blir stiftet. Allerede på første møte
ble formålet med arbeidet klart
formulert.

Er du interessert i å kjøpe hele
heftet (100 kr) kan du henvende
deg til menighetskontoret på
telefon 55 30 81 00.

Kirkeringen ville arbeide for fremtidig
kirke på Bønes. Kirkeringens spesielle

Artikkelserien fortsetter
i neste nummer ●
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Bergen

Annonsere?
Dette bladeter en av de viktigste
kanalene for å spre informasjon om
tilbudet i menigheten.Ta kontakt i
dag om du vil bidra til dugnaden ved
å annonsere i Bønesbladet!

917 17 655 - steinrr@gmail.com
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Menighetskalender
Døpte
Ingrid Smette Brunes
Martin Meidell
Kaja Sandgrind
Jacob Vindenes Valkner
Nicolai Berge Boda
Emma Christensen

Begravelser
Malene Bergitte Kleppe
Torgrim Johan Knudsen
Siri Synnøve Veiteberg
Thorsen
Odd-Geir Hellen
Inger Margrethe
Rasmussen
Lars Gåsemyr
Harnold Martin Misje

Gudstjenester,
Bønes
19. februar kl 11.00,
Kristi Forklarelsesdag
Familiegudstjeneste
Kongsvik, Matt 17,1-9,
dåp, kirkekaffe
26. februar kl 11.00,
Fastelavnssøndag
Høymesse. 1 Kor 13,1-7, dåp,
nattverd, kirkekaffe. Ved
Bjarte Holme.
5. mars,
1. søndag i fastetiden
Ingen gudstjeneste i Bønes
kirke. Menigheten deltar i
fellesskap på jubileumsgudstjeneste i Domkirken
kl 11.00, i forbindelse med
Lutherfest-dagene og
markeringen av reformasjonsjubileet. Ved preses
Helga Haugland Byfuglien
og biskop Halvor Nordhaug.
Kirkekaffe.

12. mars kl 19.00,
2. søndag i fastetiden
Ung messe. Matt 15,21-28,
nattverd. Ved GunnFrøydis Unneland. Andre
medvirkende: Bønes ten sing
Musikere: Tertz sammen med
våre musikerkonfirmanter
Kirkekaffe etter gudstjenesten
19. mars kl 11.00
3. søndag i fastetiden
Familiegudstjeneste.
Luk 11,14-28, dåp.
Ved Gunn Kongsvik.
26. mars kl 11.00
Maria budskapsdag
Høymesse. Luk 1,26-38, nattverd. Ved Gunn Kongsvik.
2. april kl 11.00
4. søndag i fastetiden
Høymesse. Joh 11,45-53 dåp,
nattverd. Ved GunnFrøydis Unneland.

Kulturutvalget i
Bønes menighet
Velkommen til arrangementer våren 2017:
• Tirsdagskonserten:
Konsert i Bønes kirke hver
første tirsdag i måneden
kl. 21 v/Carsten Dyngeland
og venner. Gratis adgang,
kollekt ved utgangen.
• Kulturkveld i Bønes kirke
søndag 19. februar kl. 19
med tema ‘Bærekraftig liv’.
Orientering bl.a. ved Agnes
Tvinnereim. Adgang kr. 50.
• Solidaritetskonsert i Bønes
kirke søndag 19. mars kl.
19.30 m/ bl.a. Thor og
Anne-Sofie Endresen,

Giverglede ...
Bønes kirke ble bygget med innsamlede midler. Bønesfolket ga så
det monnet og gjorde en drøm til
virkelighet.

Carsten Dyngeland. Inntekten går til prosjekt Vann
- graving av brønner i
Afrika. Arrangør: Lions,
Bønes menighet og lokale
krefter. Adgang: kr. 200.
Se også side 4
Reformasjonsfeiringen
Kulturutvalget minner dessuten om Folkefest i reformasjonsbyen i Bergen fredag 3.
– søndag 5. mars samt mandag 6. og tirsdag 7. mars.
NB: Nasjonal feiring og stort
og allsidig program, se oversikt f. eks. på nettstedet
www.reformasjon2017 og
på sidene 6-9 i dette bladet.
Se også informasjon om
gudstjenesten 5. mars på
denne siden.
«Luther øre»
Biskopens serie «Luther øre»
på Litteraturhuset onsdager
ca. 1 gang i måneden kl. 19.00
- 20.30. Blant fastsatt program i denne serien er følgende: 15. mars v/Gunnar
Danbolt

Gudstjenester,
Storetveit
19. februar kl 11.00,
Kristi Forklarelsesdag
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Gunn Kongsvik
26. februar kl 11.00,
Fastelavnssøndag
Høymesse. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet. Ved
Gunn-Frøydis Unneland.
1. mars kl 19.30, Askeonsdag
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Ved Bjarte Holme.

For at menigheten skal utvikle seg videre, og nå stadig flere mennesker er
det viktig å ha en sunn økonomi i
bunn. Så meld deg som fast giver og
vær med på å utvikle kirken videre!
Den enkleste måten å bli med i Giverglede på, er å legge inn et fast månedlig
beløp i nettbanken - da går det hele av
seg selv. Du bruker kontonummer
3411.26.36406, skriver mottaker

5. mars kl 11.00,
1. søndag i fastetiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til Kikens Nødhjelp.
Fasteaksjonen. Ved Bjarte
Holme.
8. mars kl 19.30
Fastegudstjeneste. Nattverd.
12. mars kl 19.00,
2. søndag i fastetiden
Temagudstjeneste. Sportykonfirmantene deltar. Offer til
menighetsarbeidet. Ved Gunn
Kongsvik.
15. mars kl 19.30
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Ved Bjarte Holme.
19. mars kl 11.00
3. søndag i fastetiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
22. mars kl 19.30
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Ved Bjarte Holme.
26. mars kl 11.00,
Maria Budskapsdag.
Solidaritetsgudstjeneste. Dåp.
Offer til Nyenga-prosjektet.
Ved Bjarte Holme.
28. mars kl.19.30:
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Ved Bjarte Holme.
20.00: Menighetens årsmøte
2. april kl 11.00,
4. søndag i fastetiden
Ikke gudstjeneste i Storetveit
kirke, se Bønes eller Slettebakken kirker.
5. april kl 19.30
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Ved Bjarte Holme.

«Giverglede» og velger beløpet selv.
Du kan også betale med VIPPS med
søkeord Giverglede.
Kontakt Per Røen hvis du har spørsmål. p-roeen@online.no tlf. 414 19 226

