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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Kirkevalget nærmer seg ...
Landets 1297 menighetsråd søker nå mennesker som tar
utfordringen og stiller til valg i oktober. Rådene trenger
folk med forskjellig bakgrunn, alder og kjønn.  Side 2-3

Mosjon og misjon
En jentegjeng i Skjold me-
nighet kombinerer ønsket
om å holde seg i form med
misjonsengasjementet for
Mali. Side 6

Rettferdig handel
Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å
gjøre internasjonale han-
delsregler mer rettferdige
enn i dag. Side 9 

Å leve videre
Jan Erik Lien opplevde det
verste en forelder kan gå
gjennom. Hvordan lever
man videre etterpå? Det
finnes nettverk og hjelp for
den som søker det.

Side  10-11

KRL-faget vekker stadig debatt. Vi har besøkt 
elever fra 2B på Minde skole i en KRL-time 
der Buddha står på timeplanen. Hva innebærer 
dagens religionsundervisning, og hva blir 
konsekvensene av FN-«dommen»?  

Side 8 (kronikk) og 14

Når Buddha står 
på timeplanen
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Siste halvdel av 90-
tallet bodde vi i Buda-
pest i Ungarn. Det var
på mange måter en
spennende tid og vi
kunne oppleve et
samfunn som gikk fra
kommunisme til
markedsøkonomi
nærmest over natten. 

AV KARL JOHANKIRKEBØ

Det første utslaget var at for-
skjellene økte og at verdiene
som ble skapt ble meget ulikt
fordelt. Noen få ble veldig rike
mens mange ble fattigere og
slet med det aller nødvendig-
ste.

I vinterferien var vi en tur til-
bake og besøkte gode venner.
Mye har endret seg og det mes-
te til det bedre. Noen forskjeller
til vårt rike Norge var så slående
at det var uungåelig å ikke re-
flektere over dem. 

Siden vi reiste har Ungarn i
Budapest reist et praktfullt nytt
nasjonalteater og var nesten
ferdig med en helt ny nasjonal
konserthall. I en by som har en
praktfull opera, et nydelig mu-
sikkakademi og mange flotte
teatre. Det reflekterer en helt
annen satsing på kultur enn vi
får til, noe som også gjennom-
syrer hele samfunnet. Vi var
også en tur i den største kirken
i Budapest, St. Istvan Basilika.
Da vi dro hjem stod den nesten
til nedfalls. Nå fremstod den
nyoppusset og praktfull og fikk

oss til å tro at vi var i en av de
store italienske katedralene.
Hva er status med våre store
middelalderkirker?

Vi kjørte også rundt og opp-
søkte gamle tomter, huset vi
bodde i, skolen barna gikk på
osv. Masse  ny utbygning har
skjedd og skjer, men en ting var
det samme. Eller verre. Veiene
hadde fortsatt de samme hulle-
ne de hadde før vi dro, pluss
selvsagt noen til. Bilparken er
nyere og bedre og det er lenger
mellom Trabantene, men veiene
er ikke oppgradert.

Ungarn er sammenlignet med
Norge et fattig land. Men der vi
bruker pengene våre på stadig
bedre veier til vårt kulturelle
ikon Bilen, bruker de relativt
mye mer på kultur og til å ta
vare på klenodier som basilika-
en. Refleksjonen er snublende
nær. Hvilke prioriteringer gir
innbyggerne det rikeste livet?
Jeg må i alle fall si at dette ble
et stort tankekors for meg. ●
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Hva gjør livet vårt rikere?

BUDAPEST-TUR ... til ettertanke.
På bildet den berømte St. Istvan
(Stefan)-balisikaen.

AV TROND BRUUN

Det foreløpig siste alpha-
kurset i Bønes ble arran-
gert høsten 2003. 

Beta-kurset tar sikte på
å være en oppfølger til Al-
pha og ble for første gang
arrangert i Bønes menig-
het i høst. 

Kurset har tittelen «Leve
det nye livet». Det går i
dybden på en del av de
samme temaene som i al-
pha-kurset, men det har
en noe mer praktisk vink-
ling inn mot norsk menig-
hetsliv. 

Åpent for alle
Kurset i høst var åpent for

alle. Det gikk over ti kvel-
der fra september til janu-
ar og samlet mellom tret-
ten og tretti personer på
de ulike kveldene. 

Undervisning og samta-
le i grupper har vært de
sentrale programposter. 

«Hvem er jeg - sett med
Guds øyne?», «Gudstje-
nestens betydning og
innhold» og «Hva er min
nådegave?» var blant te-
maene som ble tatt opp.

Primus motor
Kapellan Inge Høyland
har stått for omtrent halv-
delen av undervisningen
og har vært en inspire-
rende og engasjert pri-

Beta-kurs 
Mange har hørt om Alpha, et
innføringskurs i kristen tro. I Bønes
menighet og mange andre menigheter i
inn- og utland har dette kurs-opplegget
samlet folk  til undervisning og samtale
om kristen tro og kristent liv.

Menighetsrådsvalget 2005 i Den norske
kirke skal holdes 9. - 16. oktober. Da
skal det velges over 9000 medlemmer
og 5000 varamedlemmer til vår kirkes
1297 menighetsråd.

Bli med og gi k
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mus motor for kursets ån-
delige innhold. 

Viktige elementer på kurs-
kveldene har også vært

sang, bønn, lystenning og
fellesskap rundt et måltid.
Mange har derfor bidratt på
ulike måter. Ikke minst har

engasjerte deltagere vært
viktig. Hvordan leve med
Gud og mennesker i hverda-
gen er en daglig utfordring

som mange nok har følt be-
hov for både å arbeide med
og få påfyll til. Flere har gitt
uttrykk for at kurset har vært
en inspirasjon i så måte. 

Bibelgrupper
Nye kurs er ikke planlagt,
men menigheten har blant
annet flere bibelgrupper
(med plass til flere!) hvor en
nettopp gjennom felles-
skap, bibelstudier og samta-
le kan inspirere hverandre til
troens nye liv. ●

s i Bønes høsten 2004
LEDERGRUPPEN: Initiativtakere til
Beta-kurset er ledergruppen fra me-
nighetens alphakurs, med Helge Kol-
stad, Åse Tveit Christiansen, Kristin
Hjertaker Johansson og Torstein Be-
rentsen. FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM
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I landets 1297 menighets-
råd søkes det nå mennesker
som vil ta en utfordring og
stille til valg til menighetsråd
høsten 2005. Mellom 25.000
og 30.000 kandidater søkes.
Rådene trenger mennesker
med forskjellig bakgrunn, al-
der og kjønn. Det er behov for
ulike mennesketyper som er
interessert i kirkens arbeid.
Valget foregår 9.-16. oktober
2005, og målet er å få et bredt
spekter av kandidater som
kan gi kirken gode råd. 

Menighetsrådet er viktig
både for kirken og lokalsam-

funnet. Oppgavene er mange
og spennende i den fireårige
valgperioden. Hvordan opp-
gavene løses, varierer fra me-
nighet til menighet. Menig-
hetsrådet har ansvar for un-
dervisning, omsorgsarbeid
(diakoni) og kirkemusikk.
Det er menighetsrådet som
f.eks. bestemmer hvem det
skal samles inn penger til un-
der gudstjenesten, hvordan
kirkehuset skal brukes og
hvordan en samarbeider
med andre fra det lokale kul-
turmiljøet. Menighetsrådet
har også ansvar for at konfir-

mantene får en innholdsrik
konfirmanttid.

Menighetsrådet skal være
med å skape et møtested for
tro, kultur og hverdagsspørs-
mål. Rådet skal være med å
bygge en kirke som tilbyr fel-
lesskap og et sted å høre til for
alle som ønsker det. 

De som velges skal først og
fremst arbeide i sin lokale kir-
ke. I Den norske kirke er det
imidlertid indirekte valg til
kirkelig fellesråd og bispe-
dømmeråd. Det betyr at det
er menighetsrådene som vel-
ger disse. Bispedømmeråde-

ne fra de 11 bispedømmene
utgjør igjen Kirkemøtet, kir-
kens øverste organ. Av dele-
gatene på Kirkemøtet velges
Kirkerådet og Mellomkirkelig
råd. De som sitter i menig-
hetsrådet har derfor en mu-
lighet til å påvirke hele kirke-
organisasjonen.

Alle som er medlemmer av
Den norske kirke, er fylt 18 år
før utgangen av 2005, bor i
soknet og har stemmerett ved
offentlige valg, kan stille som
kandidater og stemme. ●

KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

i kirken et godt råd
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AV FRITHJOF WILBORN

I toppen av et tre, omkranset av min
fille-bestefar, fille-tante og ni nabo-
barn forrettet jeg - lange, intense og
entusiastiske prekener! Responsen
var overveldende og jeg var overbevist
om mitt kall i et par års tid!! Da begyn-
te jeg å tvile!

Min morfar hadde også tvilt. Så mye
at han et halvt års tid før han var ferdig
med studiene gikk til biskop Johnson
og sa han ikke kunne bli prest.

- Hvorfor, spurte en av kirkens
mest fremstående menn i forrige år-
hundre. - Fordi jeg tviler for mye,
svarte morfar. - Nå,sa biskopen - det
var godt å høre. Nettopp DERFOR
skal du bli prest!!!

Ingen tro uten tvil. Og med alt det
mennesker strever med i sin daglige
tro hadde han forutsetninger for å
møte dem, forstå og hjelpe.

Min tvil var av mer barnlig karakter
og førte mine yrkesvalg over til både å
ville bli lastebilsjåfør og gravemaskin-
fører!! Ingen av disse overbevisninge-
ne ble en realitet - selvfølgelig, men
min interesse og mitt behov for å høre
til kirken har vedvart - likeså min tro
og min tvil. 

Jeg skulle vært mye mer i kirken.
Har alltid vært så glad i salmer. Blir

alltid så oppstemt når jeg hører en
prest som er levende, som taler til
meg på en folkelig måte.

Som evner å frigjøre seg fra bibelens
vakre, men akk så stive og upersonlige
språk. Som klarer å bruke bibelens

ord inn i en hverdagslig, forståelig
sammenheng.

Det er ikke for ofte - egentlig alt for
sjelden. Men det skjer og det skjer sta-
dig oftere! Likevel går jeg for sjelden.
Kl elleve søndag er dessverre for meg -
det fødte B-menneske - litt for tidlig. 

Tåpelig grunn. Jeg vet det.
Men jeg skulle ønske det var oftere

kveldsamlinger i Bønes kirke. Med
mye sang og musikk ... glede og akku-
rat passe med ord. Og at jeg ikke kun-
ne unngå å vite det. Fordi det stod i
avisen, på Rimi og på Spar!

Jeg tror og jeg tviler...jeg undrer meg
fortsatt og har lyst til å være i kirken.

Treet er borte. Jeg blir ikke lenger
rørt av meg selv.Men trenger å bli det
i Bønes kirke! ●

Tro - tvil og tårer 

Jeg ble nesten rørt til
tårer over meg selv da jeg
var ni år! Jeg var fast
bestemt på å bli prest som
min morfar og inspirert av
han, holdt jeg prekener for
lokalmiljøet.
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GJESTESKIBENT. Frithjof Wilborn er journalist i TV2 og også kjent for svært mange som tidligere
Brann-spiller. Han er  bosatt på  Bråtet på Bønes. FOTO: TV2

- Fordi jeg tviler for mye,

svarte morfar.

-Nå, sa biskopen - det

var godt å høre.

Hovland i påsken
Også i år vil Slettebakken Motettkor, seks
blåsere, orgel og menighet framføre Egil
Hovlands «Oppstandelsesmesse» 2. på-
skedag. Arrangementet er fellesgudstje-
neste for prostiet, og håpet  er at mange
vil finne veien til kirken til et verdig punk-
tum for påskefeiringen!  Tid og sted: Slet-
tebakken kirke 28. mars kl 19.30. Prester:
Jorunn M. Johnsen og Kari Vatne. Orgel:
Kristen Øgaard. Dirigent: Olav Øgaard.
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Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei. Men da
kan du begynne å planlegge
allerede nå. 

Herved er du invitert til årets sommerlei-
rer på Wallemtunet. Disse leirene er svært
populære, og mange som kommer tilbake
år etter år. Vi samler barn mellom 7 og 15 år
fra hele fylket til mye lek og moro. Fjelltu-
rer, fotball, sporløp og spennende kubbe-
spillkamper er bare noen av aktivitetene.

I fjor var Noah gjennomgangspersonen
på leirene, og i den forbindelse øvde vi
inn en musikal, som senere ble framført
for foreldre og andre tidlig på høsten. I år
skal det handle om Josef, og leirtreffet blir
lørdag 27. august. 

Spennende
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye
moro sammen, og opplever mye sosialt

og åndelig på kort tid. Vi vet at sommer-
leirene på Wallemtunet for mange er et
av årets store høydepunkter. Leirstedet
vårt ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Planleggingen godt i gang
Vi er i gang med planleggingen av en ny
leirsesong, som så smått begynner å
nærme seg. I år blir det lagt opp til tre lei-
rer. Tidspunktet for disse blir:

Leir 1: 24.-28. juni 12-15 år
Leir 2: 28. juni-1. juli 9-12 år
Leir 3: 1.-3. juli 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Kontakt Ber-
gens Søndagsskolekrets, tlf. 55312032, e-
post kretskontoret@bssk.no ●

Så sees vi i sommer?
Med vennlig hilsen 
Bergens Søndagsskolekrets.

Noen kroner 

til overs?
Hvis svaret er JA, sjenk dem

til nytt orgel i Øvsttun 

kapell, til glede for de fleste!

Konto nr. 3411.25.25000

Sommerleir på
Wallemtunet
Sommerleir på
Wallemtunet

Jubileet 
åpnes i 
Fana kirke
Statsminister Kjell Magne
Bondevik blir blant gjestene
når Bergen starter jubileums-
feiringen med  festgudstje-
neste i Fana kirke 12. juni kl
11.00. Etter gudstjenesten
blir unionsjubileet markert
med familiearrangement og
kirkekaffe i kulturparken og
en kulturopplevelse i Fana
amfi. Også biskopen i Bjørg-
vin, Ole D. Hagesæther, ord-
fører Herman Friele og andre
sentrale personer fra Bergen
kommune, Hordaland fylke og
Bjørgvin bispedømme vil del-
ta i gudstjenesten og arran-
gementene etterpå.●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus og 
Slettebakken  Motettkor framfører sammen 

to messer for kor og  to orgler:

Dirigenter: Olav Sørheim  og  Olav Øgaard
Organister: Amund Dahlen og Guro Rotevatn Buder

Søndag 24. april 2005   19.30  i Slettebakken kirke
Billetter kr. 70,-

Charles Widor og Louis Vierne:

Messe solennelle

L
ouis V

ierne
C
harles W

idor
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I solidaritet med kvinner i Mali
som må gå milevis for vann, har
en jentegjeng i Skjold menighet
tatt initiativ til å kombinere
ønsket om å holde seg i form -
og misjonsengasjementet. 

AV JAN ERIK LIEN

En dag i måneden går de en tur, hvor
minsteprisen er kr. 30,- per person. De
kler seg etter været og går en løype som
passer vær og vind. Pengene som beta-
les går til å bore etter vann - i Mali.

Vann - det viktigste
Mali, med 12 mill. innbyggere  er et av
Afrikas fattigste land. Skjold menighet
har lagt sitt misjonsengasjement net-
topp hit for å være med å hjelpe noen
av de fattigste blant de fattige.

Særlig er leting etter vann og brønn-
boring satsningsområder. Brønnene
og pumpene kommer hele lokalsam-
funn til gode, sikrer mat til mennesker
og dyr, og letter hverdagen for de aller
fleste.  Tid som tidligere gikk med til å
hente vann, kan nå brukes til inntekts-
bringende arbeid eller skolegang. 

Det blir opprettet lokale komiteer
som får ansvar for og opplæring i vedli-
kehold av kildene. Interessen blant
kvinner for å drive med små inntekts-
bringende foretak er også økende. 

Små lån, store resultater
Ved hjelp av små lån hjelpes de i gang
med for eksempel dyrking av grønnsa-
ker, som kan selges på markedet - eller
med innkjøp av husdyr, som kan gi
både familien næring og litt ekstra
penger ved salg av kjøtt og melk. Det gis
også opplæring i hvordan høy kan opp-
bevares som reserve i eventuelle tørke-
perioder. Det er også opprettet kornla-
gre som kan avhjelpe matkriser. 

Kapasitetsbyggingen er i hovedsak
rettet mot lese- og skriveopplæring . En

gang i året er pro-
sjektet vertskap
for en festmønst-
ring om alfabeti-
sering. I 2002
deltok 25 kvin-
ner i kvinneklas-
sen, og Yeeya Sii-
se vant konkur-
ransen i diktat og
regning. Premi-
en var en ku. 

-Tusen takk.
Jeg er så glad.
Gud velsigne
dere, sa hun med

tårer i øynene da hun mottok prisen. 

Kvinner, barn og helse
I helsearbeidet er det først og fremst
kvinner og barn som står i fokus. Det
gis blant annet vaksiner, helseinfor-

masjon og jord-
morhjelp. I rap-
portene fra pro-
sjektlederen Alahi-
di Barry og misjonær
Kari Vestbøstad kommer
det tydelig fram at dette
arbeidet går framover.
Unge vordende mødre er
blant annet ikke så skeptisk
til å ta imot fødselshjelp lenger,
og vaksineringen av barn mellom 0-11
måneder har ført til lavere dødelighet. 

Alt dette er mer eller mindre ringvirk-
ninger av forskjellige menigheter, of-
fentlige institusjoner og frivillige orga-
nisasjoners arbeid og giverglede, bl.a.
fra «Jentene som går for Mali». Et ek-
sempel til etterfølgelse. ●

Bli med på tur  - se øverst på siden
for ytterligere informasjon!

Ta en tur til hjelp 

for Mali
Bli med oss!
Følgende onsdager møtes vi utenfor

Skjold kirke kl. 18.30: 30.03 - 27.04 -

25.05 - 15.06. Du er hjertelig velkom-

men -  og ta gjerne en med deg! Kollekt

minst kr. 30,- pr. tur.

Arrangør: Misjonsutvalget 

v/Grethe Hansen, tlf. 55 91 76 07 og

Tove Brekke, tlf. 55 13 76 62         
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DOBBELT OPP: En fin tur er bra i seg selv, men kombinert med et humani-
tært prosjekt blir det dobbel gevinst! ILLUSTASJONSFOTO: ARKIV

Vann er mer verdt enn
gull for kvinnene i Mali. 

FOTO: NORMI-
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Til sammen er det nå laget et
åttitalls blader, og alle er – i
likhet med bladet du leser nå,
resultat av et samarbeidspro-
sjekt, der menighetenes fri-
villige får hjelp av to deltid-
sansatte redaksjonsmedlem-
mer.

Målet var å lage et utgivel-
sessystem som både letter
byrdene for den enkelte re-
daksjon og - forhåpentligvis -
bidrar til et mer innholdsrikt
og vidtfavnende «lokalblad»,
uten at utgiftene dermed
øker for mye. 

Det er de åtte midtsidene
som er identiske for alle de vel
32.000 bladene som trykkes.

Skal evalueres
For to år siden var noen skep-
tiske til prosjektet, mens an-
dre på sin side var meget en-
tusiastiske.  Nå skal det av-
gjøres om skeptikerne eller
optimistene får «rett» til slutt.
Noen menighetsråd har al-
lerede begynt evalueringen,
og torsdag 10. mars var bla-
det en viktig sak på møtet i
Fana prostiforum. Menighe-
tene har frist 1. mai med å ut-
tale seg skriftlig, og den ende-
lige beslutningen om vider-
føring eller ikke skal tas før
sommeren.

Diskusjoner
- Prosjektet er på mange må-
ter i ferd med å finne formen,
mener styreleder for prosjek-
tet, Magnhild Bøyum Aase.

-På styremøtene er det livli-

ge diskusjoner om økonomi,
om redaksjonell profil, om
terskelhøyden for bidrag og
mye annet, men de generelle
tilbakemeldingene er stort
sett gode. Men jeg skal ikke
foregripe den videre behand-
lingen, og heller ikke spå om
fellesbladet blir videreført et-
ter nyttår, understreker hun.

-Det er uansett viktig at flere
blir med på prosessen. Ta
kontakt med din lokalredak-
sjon og si din mening; om du
ønsker at prosjektet skal fort-
sette, eller om den gamle løs-
ningen var bedre.

Tøff jobb
Magnhild Bøyum Aase, som
selv har vært bladredaktør,
kjenner prosessen fra innsi-
den.

-Menighetsblad har alltid
vært en viktig oppgave, men
utgivelsene har ofte medført
stor arbeidsbelastning på en-
keltpersoner. Etter min me-
ning gjør fellesprosjektet job-
ben enklere, men vi trenger
fortsatt kontakt med flere fri-
villige som vil prøve seg som
bidragsytere.

Hun mener at dette særlig
bør være interessant for unge,
medieinteresserte. 

-Mange drømmer om å job-
be i media, og dette kan være
et forum å prøve seg for første
gang, et blad der journalist-
spirer og fotointeresserte kan
få samarbeide med profesjo-
nelle mediefolk, understreker
Aase. Hun ser gjerne at fjorå-
rets «journalistkurs» blir
gjentatt til høsten. ●

To år med fellesblad
For ganske nøyaktig to år siden ble det første
«felles» menighetsbladet for de sju menighetene i
Fana prosti båret ut til alle bydelens husstander.
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Normalplanen av 1939 med-
førte en større utvidelse av
lærestoffet. Faget ble åpent
og inkluderende og dets all-
menndannende preg ble
fremhevet enda sterkere. I
1969 vedtok Stortinget at fa-
get ikke skulle fungere som
kirkens dåpsopplæring. 

I 1970-årene oppsto en
splittelse i faget og livssyns-
undervisning ble innført
som alternativ for elever som
var fritatt for kristendoms-
kunnskap. I fagplanene M74
og M87 ble det lagt ytterlige-
re vekt på etiske spørsmål, og
slektskapet mellom kristen
og humanistisk etikk ble un-
derstreket.

Et nytt fag blir innført
I 1995 vedtok Stortinget å
innføre et nytt fag: «kristen-
domskunnskap med religi-
ons og livssynsorientering»
(KRL), som skal være felles
for alle elever, med utgangs-
punkt og tyngdepunkt i kris-
tendommen i den stedegne
form som har preget norsk
kultur og samfunnsliv, men
være økumenisk åpen og gi
kunnskap om andre kristne
trosretninger.  Faget skal
samtidig gi god kunnskap
om andre religioner og livs-
syn og om generelle etiske
og filosofiske emner.

Under overskriften «Fa-
gets plass i skolen» presise-
rer L97 at opplæringen i fa-
get skal gi elevene grundig
innsikt i kristendom og hva

kristen livstolkning inne-
bærer, og god kunnskap om
andre religioner og livssyn.
Faget skal ikke være en are-
na for forkynnelse. Faget
skal gi kunnskap om, ikke
opplæring til, en bestemt
tro. 

Misfornøyde foreldre 
Det er begrenset fritaksrett
fra deler av undervisningen i
KRL-faget som oppfattes
som forkynnende (f.eks.
skolegudstjenester).

For noen har dette ikke
vært tilfredsstillende fordi
fagets planer vektlegger og
har sitt tyngdepunkt i kris-
tendommen. Åtte foreldre-
par fra Human-Etisk For-
bund saksøkte staten for
brudd på menneskeretts-
konvensjonen på grunn av
fraværet av full fritaksrett fra
KRL-faget. De tapte rettsa-
ken i Norge, men vant frem i
FN-komitéen. FNs mennes-
kerettskomité har fastslått
at KRL-faget krenker forel-

drenes frihet til selv å sørge
for barnas religiøse og mo-
ralske oppdragelse.

Fritak fra KRL-faget
Den siste utviklingen i saken
sto omtalt i BT 05.02.05. Etter
at Jens Johan Orning klaget
faget inn for FNs menneske-
rettskomitè og vant, har ut-
danningsminister Kristin
Clemet kunngjort at under-
visningen i KRL-faget ikke
lenger skal være forankret i
skolens kristne formålspara-
graf. Nye planer for faget skal
utarbeides.  Fritaksreglene
blir forenklet. De permanen-
te endringene trer i kraft fra
skoleåret 2005/ 2006. Det åp-
nes for at foreldre som øn-
sker det, kan ta barna ut av
undervisningen i hele faget
resten av dette skoleåret, til
nye regler er på plass. 

Hva innebærer dette for
alle dem som tilhører Den
norske kirke og døper sine
barn til den kristne forsakel-
se og tro?

KRL-faget gir kunnskap
om, ikke opplæring til, en be-
stemt tro. Skal barna lære og
vokse i troen de ble døpt inn
i, må det skje utenfor skoleti-
den. Foreldrene og kirken
må sammen sørge for barnas
religiøse og moralske opp-
dragelse. 

Menigheten og menig-
hetslivet blir viktig for å få
dette til. Støtt opp om din
kirke! ●

Fra kristendoms-
kunnskap til KRL

I Norge var kristendomskunnskap det viktigste faget i allmueskolen fra 1739.
Faget tjente som konfirmasjonsundervisning, men bidro også til å øke
allmenndannelsen.  Siden er fagets innhold blitt omdefinert flere ganger,
særlig i siste halvdel av 1900-tallet, skriver kronikkforfatter Gullborg Aarli.

KRL-ELEV: Hilvi Fjose spilte nydelig for oss da vi kom på besøk i en KRL-time
i 2B på Minde skole. FOTO: GULLBORG AARLI
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Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å gjøre
de internasjonale handelsre-
glene mer rettferdige enn de
er i dag. 

AV LARS OVE KVALBEIN

Handel har alltid funnet sted, både
innad i og mellom land. I handelen
ligger det et enormt potensiale for ut-
vikling fordi den åpner opp for spesi-
alisering, investeringer og verdiskap-
ning. Dessverre fungerer ikke dagens
handel slik. Avtalene som regulerer
handel mellom stater er i stor grad
utarbeidet og forhandlet frem av de
rike landene for å tjene deres egne in-
teresser. Derfor er verdens handels-
system grunnleggende urettferdig.
De fattigste taper igjen, mens de rike
tjener enda mer.

WTO - en nøkkelaktør
Verdens handelsorganisasjon (WTO)
er den internasjonale organisasjo-
nen som i størst grad regulerer inter-
nasjonal handel. Da den ble oppret-
tet i 1995 ble også handelsbegrepet
utvidet. I dag dreier det seg ikke bare
om handel med varer, men også om
tjenester, investeringer og andre
handelsrelaterte områder som stan-
darder, patentrettigheter og regule-
ring av multilaterale selskaper. En
bred kirkelig allianse for rettferdighet
krever at handelsreglene underord-
nes menneskerettighetene og at dis-
se reglene utformes også på de fattige
landenes premisser.

Utfordrer myndighetene
Under Global Week of Action vil vi i
samarbeid med kirker, menigheter,
organisasjoner og enkeltindivider i
Norge utfordre våre myndigheter til å
gjøre hva de kan for å skape mer rett-
ferdige regler. Til gudstjenesten 10.
april er det utviklet prekenstoff, bøn-
ner og liturgiske elementer som kan
brukes til å sette preg på denne guds-
tjenesten. I gudstjenesten vil menig-

hetene få som handlingsalter-
nativ å gi et mandat til en ut-
sending eller til den kirkelige
alliansen. Mandatet vil bli
overlevert myndighetene med
krav om at de endrer sin poli-
tikk til det beste for fattige land.

Sukkerkrig!
■ Fordi livsgrunnlaget til fatti-
ge sukkerbønder i Mosambik
trues av EUs subsidieordning på
sukker, og vi i Norge får 99 pro-
sent av sukkeret vårt fra EU, vil vi
oppfordre norske myndigheter
til sukkerkrig mot Danmark.
Norge kan innføre straffetoll på
dansk sukker og slippe sukker
fra Mosambik til på det norske
markedet.

Tekstilproblemer
■ Fordi tekstilarbeidere rundt
om i verden utnyttes grovt og
underbetales for at våre klær
skal bli så billige som mulig, vil
vi kreve at norske myndigheter
innfører krav om merking av
opphavsland og fabrikk slik at
vi som forbrukere skal få vite
hvor og hvordan våre klær er
produsert. ●

9                 mars 2005 

En uke for et mer rettferdig 

handelssystem

JOHANN SEBASTIAN BACH:

Fana kirke, lørdag 19.mars kl 19.00

Medvirkende: Fana kyrkjekor, Prosjektkor fra Os,
Fana Kammerorkester, blåsere og musikere fra BFO.
Evangelist: Howard Crook (Paris). Sopran: Grethe
I. Berge. Alt: Ingvild Storhaug. Tenor (ARIER): Henrik
Hundsnes. Bass (PILATUS OG ARIER): Simon Kirkbride
Bass (KRISTUS): Ole Strøm. Konsertmester: Elisa-
beth R. Andersen. Dirigent: Jostein Aarvik

Billetter kr 180,- / 150,-

Fremføres også søndag 20.mars kl 19.30 i 
Os kirke under ledelse av Tore Hegdahl

Johannes-
pasjonen.

Vil du eller din menighet være med på 
aksjonsuken og kreve mer rettferdighet,

ta kontakt med Kirkens Nødhjelp:
kampanje@nca.no, tlf. 22 09 28 57 

Du kan også ta kontakt med 
Ressursgruppa for miljø og rettferd 

i Bjørgvin v/Lars Ove Kvalbein for å høre
mer om mulighetene i Bjørgvin:

lok@kirken.no, mobil: 930 44 559
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AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Tungtransportsjåføren Geir
Erik hadde hatt det vanskelig
etter en alvorlig bilulykke, og
Jan Erik Lien ser ikke bort fra
at dette kan ha en sammen-
heng med det som skjedde.

-Men han etterlot et brev til
sin kone,  der han blant annet
skrev at jeg ikke måtte bebrei-
de meg for det som hadde
skjedd.

Kanskje uten at det hjalp så
mye. Var det støtte andre ste-
der?

-Barnetro har jeg hatt hele
livet, sier Jan Erik ettertenk-
somt. -Jeg har en skytsengel
som har vært med meg siden
jeg var seks ... nei, det vil si, jeg
har to engler som følger meg. 

De sju fasene
Selv om troen har vært viktig,
ble tiden etter like vanskelig
for Jan Erik som for alle andre
i samme situasjon. 

-Sju faser, sier han. -Sju fa-
ser gikk jeg igjennom. Sjokk,
sinne, bebreidelse, en vold-
som ensomhet, fulgt av hjel-
peløshet og sorg. 

Så kom selvbebreidelsene.
Til sist klarte han så smått å
erkjenne:

-Først da kunne den egent-
lige bearbeidelsen starte,
men det var ikke lett. Vi følte
oss alle alene, vi som var ram-
met. Jeg hadde alt for mange
spørsmål, og ikke så mange
svar.

LEVE ga håp
Drammenseren, som har
bodd i Bergen nesten hele sitt
voksne liv og konen Mary
hadde tøffe tider. Først nær-
mere et halvår etter dødsfal-
let kom et slags skifte. Helt til-
feldig så han en annonse i BA,
en invitasjon til å ta kontakt
med LEVE – Landsforening-
en for etterlatte etter selv-
mord.

-Vel, jeg ringte nummeret,
tross alt, og ble sittende og
snakke halvannen time med
lederen. Det var som om det
ble stukket hull på en boble!
Endelig traff jeg folk som vis-
ste hva dette innebar, som
hadde vært igjennom det
selv og som TURDE å snak-
ke.

-For dette er ikke noe man
snakker lett om?

-Nei, men det er et bevisst
valg jeg har tatt, å faktisk for-
telle om dette. Og i forening-
en møtte jeg folk som forsto.

Ressurspersonen
Jan Erik Lien er en fascine-
rende kar; en vital og sprud-
lende 67-åring, som blander

anekdoter fra et spennende
yrkesliv med gutteaktig data-
humor, og han gir et klart
inntrykk av å ha et lyst syn på

Fant hjelp 
da det 
verste 
skjedde
25. november 2001 ble verden mørk for Jan Erik
Lien. Den pensjonerte grafikeren fra Skjold fikk vite
at han ikke lengre hadde fire barn i levende live.
Eldstesønnen hadde tatt sitt eget liv, 41 år gammel. 

TA KONTAKT! Jan Erik Lien er ikke i tvil om at kontakten han fikk med organisasjonen  LE
foreningen for etterlatte etter selvmord hjalp ham med å «komme videre» etter sønnen  Ja
Under: Det siste bildet av Jan Erik og Geir Erik Lien.                                         FOTO: JAN H.    MI
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Sorgseminar for 
etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss på mange måter
og du er velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lør-
dag 9 april kl. 10.30-14.00 i Skjold kirke

PROGRAM:
■ Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss?

ved sokneprest i Storetveit Menighet, 
Bjarte Holme

■ Lunch
■ Samtale/spørsmål
■ Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana prosti.
Påmelding: Se notisen under.

Sorggrupper
I høst ble det startet opp tilbud om sorg-
grupper i Fana prosti. Det er nå fem grupper
i gang, og tilbudet er blitt tatt godt imot av
dem som deltar. Vi inviterer til nye grupper
med oppstart etter påske.  For spørsmål el-
ler påmelding til gruppene kan dere kontak-
te diakonene:

Tone Totland: 55 36 22 85/915 32 323
Reidun L. Dyvik: 55 30 81 10

Det vil også bli anledning til å melde seg på
under  sorgseminaret 9 april.

Trenger du noen å
snakke med? 
Har du behov for noen som kan lytte, noen
du kan snakke med i en vond situasjon,
kan disse lenkene og adressene være til
hjelp. En samtale med et medmenneske
gjennom telefon, eller du skriver ned det
du har pr. e-post – gjør det som passer
best for deg.

Mental Helse Hordaland 
Nygaten 3, egt. 2 
Postboks 686, 5807 Bergen 
Telefon 55 32 11 86 (ons. 13.30 - 17.00)
Mental Helse har betjent telefon hele døg-
net, 365 dager i året: 810 30 030

Kirkens SOS 
Et menneske å snakke med når livet er som
verst. Kirkens SOS har døgnåpen krisetje-
neste pr. Telefon: 815 33 300

LEVE – Landsforeningen for 
etterlatte etter selvmord
www.levehordaland.no
Hordaland Fylkeslag. Kontakttelefon
for etterlatte: 97 77 10 74 

livet. Boccia-entusias-
ten og menighetsarbei-
deren lar seg slett ikke
stoppe av en alvorlig
muskelsykdom, og etter
at han ble uførepensjo-
nert på slutten av nitti-
tallet har han fordypet
seg i frivillig arbeid og
vedlikeholder et stort
kontaktnett i inn og ut-
land.

Tragedien familen
opplevde er ikke lett å se
spor av, men den er der,
hele tiden. I stuen heng-
er bilder av barn og bar-
nebarn, men ved siden
av datamaskinen, der
han samler trådene i sitt
frivillige arbeid, står bil-
det av Jan Erik og søn-
nen. Det siste som ble
tatt av de to sammen. 

-Jeg snakker med ham
hver dag, sier Jan Erik al-
vorlig. -Klart jeg gjør.

Uforpliktende og 
generøst
Men det var i LEVE han
fikk sine første dype
samtalepartnerne. Or-
ganisasjonen fremstår
som et larvterskeltilbud
for helt vanlige men-
nesker som brått treng-
er hjelp det kanskje ikke

er lett å finne andre steder.
-Jeg er privilegert i det at jeg  tillot

meg selv å søke hjelp, og jeg er glad
for den åndelige ballasten jeg har.
Særlig er jeg glad for at jeg har klart å
unngå bitterhet over det som skjed-
de, og LEVE har vært viktig her. 

- På et medlemsmøte kommer det
kanskje 20-30 personer, vi prater
sammen, innimellom er det fore-
dragsholdere og gjester, men mest av
alt er vi der for å treffes, mennesker
med en felles erfaring; på tvers av al-
der, kjønn og livssyn og politisk syn
har vi denne ene tingen felles som
binder oss sammen, og som gjør at vi
kan hjelpe hverandre.

-Og det hjelper?
-Ja!

Mangler tradisjoner
-I Norge er det ingen tradisjon for å
markere dødsfall i fellesskap,vi skal
ikke lengre enn til katolske sam-
funn for å finne mer offentlig døds-
markering og invitasjon til felles-
skap. Er LEVE en måte å søke slik
støtte på?

-Kanskje. Jo, vi mangler ritualer for
sorg, og det er både mye uvitenhet og
fortielse rundt et så vanskelig emne
som selvmord. «Dette skal vi ikke
snakke så mye om» ... men HVOR-
FOR ikke? Vi må søke sammen, hjel-
pe hverandre og komme videre i li-
vet. Dette fikk jeg hjelp til gjennom
LEVE, og derfor har jeg valgt å stå
frem med min historie og forteller
om LEVE. Jeg tror, nei, vet at jeg fikk
hjelp, at andre fikk hjelp og at flere vil
trenge hjelp. 

Skal bli sorgleder
Neste steg for Jan Erik er å fullføre et
sorglederkurs. Etter å ha bidratt som
regnskapsfører for lokalavdelingen
noen år nå vil nå han selv jobbe di-
rekte mot de nylig har blitt rammet.
Det er et stort ansvar, å få ulykkelig
mennesker til å akseptere tragedien
og prøve å gå videre i livet.

-Alle har forskjellige måter å takle
et selvmord på, men gjennom LEVE
kan man treffe folk i samme situa-
sjon, og faktisk få hjelp til å komme
videre i livet. Vi skal jo leve videre!
Alle som leser dette, og som føler at
det angår dem må ta kontakt med
oss, insisterer Jan Erik Lien. ●

Jan Erik Lien ønsker selv å 
avslutte samtalen med

noen linjer han skrev til sønnen:

«Til Geir Erik fra far:

Du hadde et indre rom som 

ingen andre fikk komme inn i.

Der inne kunne du hente styrke,

men du opplevde at taket glapp for

deg.Det er med ydmykhet og 

respekt jeg må erkjenne at du måtte

velge som du gjorde,selv om jeg

ikke forstår at du kunne gjøre det.»

«Endelig traff jeg folk som visste hva dette

innebar, som hadde vært igjennom det selv og

som TURDE  å snakke.»

en  LEVE – Lands-
nen  Jan Eriks død.
H.    MICHELSEN/PRIVAT 
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Utviklingen går i retning av større
enheter i offentlig forvaltning. Også
i kirken er dette merkbart. Flere
steder gjøres det nå forsøk med ett
menighetsråd for flere menigheter.

AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Ifølge prosjektleder Gunnar Thelin i Kir-
kerådet åpner kirkeloven for forsøk med
felles menighetsråd i prestegjeld og kom-
muner. I 2004 godkjente Kirkedeparte-
mentet forsøk med ett menighetsråd/fel-
lesråd i kommunene Øyer og Dovre i Ha-
mar bispedømme. 

- Forsøkene gir mulighet til å prøve ut
ordninger med ett menighetsråd for flere
sokn uten å endre menighetsgrensene. 

Menighetsrådsvalg 
Til høsten er det menighetsrådvalg. The-
lin understreker at nabomenigheter som
vurderer forsøk med færre organ bør gjen-
nomføre dette i forbindelse med valget.
Og da må menighetene ta initiativ raskt.

-Søkadsprosedyren tar noe tid.  Kirkerå-
det har i den forbindelse laget en veiled-
ning for menigheter som vil gjøre slike for-
søk. Der sies det også litt om forskjellig
type utvalgsstruktur.

Forsøksmidler og følelser
I fjor fordelte Kirkerådets styringsgruppe
for kirkelig reformarbeid forsøksmidler til
menigheter som utreder sammenslåing
eller vil gjøre forsøk med færre organer.  

- Erfaringene  vil andre kunne bruke, me-
ner  Thelin, som understreker at det er
mange og sterke følelser knyttet til sokne-
strukturen.  -Samarbeid og sammenslåing
må ha andre mål enn endring i seg selv.
Min erfaring etter er at ansvar for egen kir-
ke og kirkegård gir en kollektiv trygghet og
identitet som er gull verdt i lokalmiljøet.

Tiden inne?
Han tror imidlertid tiden nå er inne til å
forenkle kirkens lokale struktur.

- Både ønsket om mer effektiv ressursut-
nytting og muligheten for å bygge opp ad-
ministrativ kompetanse taler for større en-
heter. Færre råd kan også frigjøre ressurser
til menighetenes mange oppgaver. Men de
positive effektene blir mindre hvis kom-
munene drar inn effektiviseringsgevinsten
ved å redusere sine tilskudd. Kirken har en
sårbar finansiering. Kanskje kan menighe-
ter vise vei der det lokalt er behov for struk-
turendringer? spør Thelin. ●

KURS
Hva i all verden
betyr alle disse
knappene og
symbolene?

For påmelding ring Ole Henrik tlf. 450 470 29

Kursavgift: Kr. 500,-

Kun 10
deltagere

Kursdager:

Tirsdag eller

onsdag hver uke
(med forbehold)

Kurset holdes i moderne lokaler i Klostergaten 6
(Klosterstuen). Kurset starter kl. 18.00 og varer
til ca. kl. 21.00. Du får utlevert kursmateriell.
Enkel servering. Kurset passer alle som har kompakt
eller speilreflekskamera.

DIGITALFOTO

Kurset er 3-delt:
1. del Basis fotografering
2. del Digital kameraets knapper og funksjoner
3. del Enkel innføring i bildearkivering og photoshop

FOKUSER - KOMPONER - EKSPONER Kursholder Ole Henrik

Kongsvik har arbeidet

de siste syv årene i foto-

butikk og har erfaring

med de aller fleste digital-

kamera på markedet.

På kurset vil han gi deg

personlig veiledning for

at du skal få det beste

ut av ditt kamera.

OK FOTO

Varsler store endringer Menigheten er kirkens grun-
nenhet og Den norske kirkes
organisering bygger på en geo-
grafisk menighetsstruktur.

Det var i fjor 1297 sokn (menig-
heter) i Norge, 422 (32,5%) har
færre enn 1000 medlemmer, 690
(53,3%) har under 2000 medlem-
mer. Gjennomsnittlig antall med-
lemmer er 3024. Da kirkeloven
kom i 1997 ble mange kapelldis-
trikter egne menigheter.  I okto-
ber ønsket direktør Frank Grim-
stad i Kirkens Arbeidsgiverorga-
nisasjon fortgang i å slå sammen
og redusere antall sokn, i følge
bladet KA-forum. Han foreslo å
redusere til 800 over en fem års
periode og viste til utviklingen i
andre nordiske land. 
Se også www.kirken.no/reformer

PROSJEKTLEDER: Gunnar Thelin. FOTO: KIRKEN.NO
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13                 mars 2005 

STABEN I BØNES MENIGHET 

Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
telefon  . . 55 30 81 00/ 55 30 81 01
telefaks  . . . . . . . . . . . .55 30 81 09
epost  . . .bones.menighet@bkf .no
Helge Kolstad, daglig leder: 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 00
Inge Høyland, kapellan 55 30 81 03
Yngvild W. Stuksrud 
kirkemusiker  . . . . . . . .55 30 81 01
Arthur Nordeide,
kirketjener  . . . . . . . . . .55 30 81 00

Kontor Storetveit menighetshus
Bjarte Holme, sokneprest,
kontor Storetveit . . . . . 55 30 81 12
Kari Vatne, kapellan  . . .55 30 81 15 
Bodil Dyrøy Bredholt 
kateket  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
Reidun Låstad Dyvik 
diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 02 40

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen. Møtes
hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bø-
nes kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær.
Kontakt kapellan Inge Høyland 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 03

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Kontakt: 
Yngvild W. Stuksrud . . . 55 30 81 01 

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

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt:
Reidun L. Dyvik  . . . . . . 55 30 81 17

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

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
epost kjartansteffensen@yahoo.no
mobil  . . . . . . . . . . . . . . .90737973

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og 
en helg) for alle, uansett tvil og tro.

Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved skils-
misse/dødsfall. Kontaktperson for
alle disse felles aktiviteter: 
Diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

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

Åpen kirke på Bønes
Hver torsdag kl 12-14 er Bønes kirke
åpen. Om du vil søke stillheten,
tenne lys, eller samtale med noen,
så er du hjertelig velkommen. Dia-
kon Reidun L. Dyvik eller noen andre
fra diakonutvalget på Bønes er til-
stede. 

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

Sammen med Voss
og Omland Kantori
fremfører Slette-
bakken Motettkor 3.
april igjen to
krevende Bach-
kantater. 

AV OLAV ØGAARD OG 

JAN H. MICHELSEN

-Samarbeidet med andre
kor gir klangmuligheter
vi ikke kan skape alene.
Voss og Omland Kantori
har dessuten erfaring
med storframføringer
som Händels «Messias»
og Haydns «Skapelsen»,
sier  Slettebakken-orga-
nist, Olav Øgaard.

Bach - den største
Gjennom historien er Jo-
hann Sebastian Bach
regnet som den største
kristne komponisten.  

- 23 år gammel sa han:

«Jeg ønsker uten reserva-
sjon å gi hele mitt liv til å
lage musikk til ære for
Gud. Dette er den endeli-
ge hensikt med min ek-
sistens», siterer Øgaard

1723 ble Bach ansatt
som kantor ved Thomas-
kirken i Leipzig. Til opp-
gavene hørte det å skrive
vokalmusikk til byens to
hovedkirker. Dette ble
blant annet til hele fem
kantate-årganger. 

-Bach ble i Leipzig
resten av livet. Ut fra over-
bevisningen om at han

var Guds verktøy, skrev
han musikk til Guds ære,
musikk som har gitt ham
betegnelsen «den femte
evangelist». -3. april øser
korene fra Voss og Slette-
bakken av denne rike kil-
den, og vi ønsker med vår
sang å formidle Bachs tro.
Det ligger mye arbeid bak
en slik konsert, og vi hå-
per at vi kan gi dere alle en
opplevelse!  ●

Kantatene skal også
framføres på «Vossek-
yrkjemesse» 21. mai.

Ambisiøse korprosjekter
SAMARBEIDSPROSJEKTER.
Store oppgaver venter Slettebakken Motettkor
denne våren.

Voss og Omland Kantori, Slettebakken 
Motettkor og solister framfører J.S. Bachs
Kantate nr. 45 og 148:  «Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist» og «Bringet dem
Herrn Ehre seines Namens»

Solister: Kristin Mulders, alt
Haakon Mattis Skrede, tenor
Ole T. Grøtjorden Strøm, bass

Orkester: 6 fioliner, 2 bratsj, 2 cello og 
kontrabass, 2 oboer, 1 obo 
d’amore, 2 fløyter, trompet, 
pauker og cembalo

Obligatstemmer blir ivaretatt av 
følgende profesjonelle musikere:

Hans Olav Hjetland, fiolin
Øystein Haga, fløyte
Gunn Berit Kleivedal, cello
Hege Sellevåg Aarø, obo
Per L. Knudsen, trompet

Dirigenter Lars Ragnvaldsen - Olav Øgaard

Billetter kr. 100,- ved inngangen.

Støttet av Norsk Kulturråd og Bergen Kirkelige Fellesråd

Kantate-konsert 
Slettebakken kirke 

søndag 3. april kl 1930
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14  mars 2005                  

«Å møte nye tros- og livs-
tolkninger med forståelse

forutsetter at ny kunnskap
lar seg innordne i en 

sammenheng som 
allerede er kjent. (L97)

Vi besøker klasse 2B på
Minde skole. I dag står

Buddha på time planen,
historien om den indiske

prinsen Siddhartha Gautama,
som ble holdt borte fra alt

ondt, men som 16-åring
oppdaget at lidelse og død

kommer til alle.

AV LISEN SKARSTEIN

Da oppga han all rikdom og dro ut i ver-
den for å lete etter sannheten. Han fant
den og ble Buddha, en ærestittel som
oversatt fra sanskrit betyr «den som
har våknet opp og er blitt opplyst». 

Å holde seg borte fra alle onde gjer-
ninger, å legge seg etter de gode, å
holde tanken ren, det er buddhaens
lære. Han lærte, talte og vant tilhenge-
re og han håpet at hans store oppda-
gelse skulle lede alle levende skap-
ninger til lykke og fullkommenhet. I
første klasse lærte elevene denne
buddhistiske bordbønnen:

«Når jeg nå tar i mot dette måltidet
gir jeg disse løftene:
- å holde meg fra alt vondt
- å gjøre alt som er godt
- og å hjelpe alle skapninger.»

-Si noe godt!
Etter en samtale om Buddha tar lære-
ren frem en pappblomst. I midten er
det limt inn et foto av ett av barna.

- Tenk nå etter i et helt minutt hva
godt du kan si om den klassekamera-
ten din. Elevene tenker så det knaker
og så rekker de ivrig opp hendene: 

- Hun er grei mot alle, snill, morsom,
gøy å leke med og flink til å jobbe.

Hedersplass
Blomsten får henge på hedersplassen i
klasserommet en hel uke. Neste uke
kommer en ny blomst opp på plassen.

Det nærmer seg påske og vi spør læ-
rer Marit Nordvik Pettersen i 2 B og Hil-
degunn Mellingen i 2A om hvordan de
forbereder påsken i år. De forteller at de
skal besøke Rosenkrantztårnet og høre
hvordan påsken ble feiret i middelal-
deren. Da bodde kongen i dette tårnet
og et lite kapell der var kongen sin egen

kirke. Der feiret han påske for mer enn
700 år siden. Elevene skal få høre om
fasten som varte i sju uker før påske. Da
skulle man ikke spise kjøtt, fisk og av og
til kunne de bare drikke vann.

Så på bilder
I middelalderen var det nesten ingen
som kunne lese eller skrive, men de
lærte om påskebudskapet og lidelses-
historien ved å se på bilder. Mange sli-
ke bilder er hengt opp i Rosenkrantz-
tårnet. Heldige er de barna som får
være med på et så spennende opp-
legg! ●
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Buddha på timeplanen

KLASSESAMTALE: F.v.; Hedvig, William, Ingrid Marie, Sveinung, Crister, Marit, Christoffer og Marie.
UNDER: Lille blomst på veggen der hvem blir hedret i klassen her? En ny elev får hedersplassen hver uke. 

BEGGE FOTO: GULLBORG AARLI

«KRL-faget har derfor
flere funksjoner 

i grunnskolen:
Å formidle tradisjon,

å ivareta identitet og bygge
broer som gir innsikt 

og fremmer samtale.» (L97)
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Denne replikken kom fra et av de enga-
sjerte søndagsskolebarna våre. 

Søndagsskolen i Bønes kirke er et til-
bud til barn mellom 3 og 12 år som kom-
mer på de vanlige gudstjenestene. Vi

starter gudstjenesten sammen ned me-
nigheten, men under salmen før preke-
nen går vi ut i det nye «annekset» og lager
vårt eget opplegg. Der synger vi, bruker
flanellografen og blir kjent med de for-
skjellige bibelfortellingene. Mens de
yngste tegner, løser de eldste rebuser og
kryssordopp, og så leker vi sammen. 

Vi er fem ledere som bytter på å ha
samlingene. Oppmøtet av barn varierer.
Vi er som oftest ikke så mange, så vi har
god plass til flere!

Det er ingen søndagsskole på familie-
gudstjenester og i ferier. 

Hjertelig velkommen til Bønes søn-
dagsskole i Bønes kirke. ●

15                 mars 2005 

Postboks 13 Kokstad - 5863 Bergen

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Shell spanderer
                   hver 6. bilvask

Bønes Bilistsenter
55 12 01 80

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

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

 

FAGERNES YACHT CLUB  
    

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 

Tlf 55 11 85 00

Adam og Eva i søndagsskolen
-Nå er det snart på tide at du
forteller om Adam og Eva!
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Maria Victoria Sævild Kamzler  
29.08.04 i Samnanger kirke

Caspar Hylleseth Iversen 
05.09.04 i Fana kirke

Oda Hysing Sivertsen 
26.09.04 i Siggerud kirke

Dorthe Elisabeth Meidell Larsen
12.12.04 i Storetveit kirke

Laura Storvik 
25.12.04 i Sør-Vågøy kirke

Johanne Blikberg Herheim 
26.12.04 i Voss kyrkje

Vilde Victoria Wågsæthrt 
02.01.05 i Storetveit kirke

Endre Tysnes 
16.01.05 i Bønes kirke

Sofie Stolt- Nielsen 
16.01.05 i Bønes kirke

Maria Hauge Gjerland 
16.01.05 i Bønes kirke

Elise Sætrevik Thorvaldsen 
23.01.05 i Bønes kirke

Ingrid Helen Kleppevik 
23.01.05 i Bønes kirke 

Trym Evensen 
06.02.05 i Bønes kirke

Camilla Claussen Eldøy 
06.02.05 i Fana kirke

Torild Bakketun Nilsen 02.12.04
Frank Gullaksen 06.12.04
Anita Nymo 21.12.04
Erna Odlaug Ansnes 25.12.05
John Carsten Kjelling 13.01.05
Vigdis Wasmuth 20.01.05
Harry S. Berge 25.01.05
Einar Alex O. Halleland 03.02.05
Sverre Andor Dalen 09.02.05

Gudstjenester 
i Bønes kirke

20. mars Palmesøndag 
11.00 Gudstj. på Guldstølen. 

Inge Høyland og speidere 
deltar.  Johs. 12,1- 13

24. mars Skjærtorsdag
11.00 Gudstjeneste. Bjarte 

Holme. Matt. 26,17 -29

25. mars Langfredag 
19.00 Gudstjeneste.  Kari Vatne 

Matt. 27,57 - 66 

27. mars 1. påskedag
11.00 Gudstjeneste med dåp.

Inge Høyland. Matt. 28,1-8

28. mars 2. påskedag
11.00 Se Slettebakken kirke.  

Luk. 24,13- 35

3. april 1. søndag 
etter påske.

11.00 Familiegudstjeneste. Inge
Høyland.  Johs. 20,19- 31

10. april 2. søndag 
etter påske

11.00 Gudstjeneste med natt-
verd.  Bjarte Holme.   
Joh. 10,1-10

17. april 3. søndag
etter påske

11.00 Gudstjeneste med dåp
Kari Vatne.  Joh. 16,16 - 22

24. april 4. søndag 
etter påske

11.00 G2 gudstjeneste. Inge 
Høyland.  Joh. 16,5-15

1. mai 5. søndag 
etter påske

11.00 Familiegudstjeneste.
Bjarte Holme.

5. mai 
Kristi Himmelfartsdag

11.00 Gudstjeneste med natt-
verd og dåp.  Inge Høy-
land.  Joh. 16,23b – 28.  
Dan. 7,13- 14

8. mai 6. søndag 
etter påske

11.00 Konfirmasjons-
gudstjeneste. Inge 
Høyland.  Joh. 15,26-16,4a

15. mai pinsedag
11.00 Konfirmasjons-

gudstjeneste. Inge 
Høyland.  Joh. 14,23 – 29

16. mai 2. pinsedag
11.00 Fellesgudstjeneste for 

Fana prosti i Fana kirke.  
Joh. 3, 16 – 21

22. mai Treenighetssøn.
11.00 Gudstjeneste med natt-

verd og dåp. Kari Vatne.  
Joh. 3,1 –15

29. mai 2. søndag 
etter pinse

11.00 Gudstjeneste med natt-
verd og dåp. Inge Høy-
land. Luk. 16, 19- 31

Gudstjenester 
i Storetveit kirke

20. mars Palmesøndag 
11.00 Gudstjeneste med dåp.

Bjarte Holme. Johs. 12,1- 13

24. mars Skjærtorsdag
19.00 Gudstjeneste.

Bjarte Holme. 
Matt. 26,17 -29

25. mars Langfredag 
11.00 Gudstjeneste. Kari Vatne.

Matt. 27,57 - 66 

27. mars 1. påskedag
11.00 Gudstjeneste med dåp

Kari Vatne.  Matt. 28,1-8

28. mars. 2. påskedag
19.00 I Slettebakken kirke.  

Luk. 24,13- 35

3. april. 1. s. etter påske.
11.00 Familiegudstj. Bjarte 

Holme.  Johs. 20,19- 31

10. april.
2. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste med dåp
Inge Høyland.  Joh. 10,1-10

17. april.
3. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste. Bjarte 
Holme.  Joh. 16,16 - 22

24. april.
4. søndag etter påske

11.00 Gudstjeneste med dåp
Kari Vatne.  Joh. 16,5-15

1. mai.
5. søndag etter påske

11.00 Familiegudstj. med dåp.
Kari Vatne. Joh. 16,23b – 28

5. mai.
Kristi Himmelfartsdag

11.00 Gudstjeneste. Bjarte 
Holme.  Dan. 7,13- 14

8. mai. 6. søn. etter påske
11.00 Gudstjeneste. Kari Vatne.  

Joh. 15,26-16,4a

15. mai. Pinsedag
11.00 Gudstjeneste med dåp

Bjarte Holme. 
Joh. 14,23 – 2

16. mai. 2. pinsedag
11.00 Gudstjeneste. Bjarte

Holme.  Joh. 3, 16 – 21

22. mai.Treenighetssøn.
11.00 Gudstjeneste. Inge

Høyland.  Joh. 3,1 –15

29.mai.2.søn.etter pinse
11.00 Gudstjeneste med dåp

Kari Vatne.  Luk. 16, 19- 31
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 

B
FULLDISTRIBUSJON

Giverglede ...
Det er satt i gang fast givertjeneste i
Bønes menighet. Vi vet mange føler for
å gi til menigheten. Derfor vil vi prøve
å hjelpe til å finne gode prosjekter og
melde tilbake om hvordan det utvikler
seg. Alle som har vært med i Bønes
menighet har kjent gleden over å oppnå

målene. Det vi ser for oss er et
prosesjonskors og messehagel til bruk
under gudstjenestene. Har du lyst til å
melde deg som fast giver kan du bruke
denne påmeldingsslippen. Du vil så få
tilsendt giroblankett fra oss.

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

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

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

Sign:...........……………………………… 

✃
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