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Side 1

: menighetsblad for Bønes - 2/08 - årgang 5

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Tid for konfirmasjon
Det er travle dager for
konfirmantene i Bønes og
Storetveit menigheter.
Den store dagen nærmer
seg. Og - samtidig må
konfirmantene 09 foreta
noen valg. Side 4, 14-15

«Det gule huset»
Et diakonalt allaktivitetshus med ivrige sjakkspillere, god mat og byens
billigste barnehage: Bli
med til «Det Gule Huset»
på Nesttun.
Side 7-10

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er
godt i gang med virket
som gateprest i Bergen.
En ganske annen presteoppgave enn den han
hadde som kapellan i
Søreide.
Side 10-11

Full rulle på
Bønesdagen
Dårlig vær til tross, den fjortende Bønesdsagen lørdag
8. mars trakk fullt hus i kirken og bød på mange
aktivitetsmuligheter både inne og ute. Besøk av
brannbilen var bare ett av de mange tilbudene. Side 2-3

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Side 2

Kjære konfirmant
Påsken er over, vi skriver april
og normalt skulle våren ha
vært her. En av de mange fine
tingene med våren er konfirmasjonen.
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Fortsatt velger langt de fleste unge den tradisjonsrike og innholdsfulle kristne konfirmasjonen. I år har vi i samarbeid med vår søstermenighet Storetveit rundt 150 aktive og engasjerte konfirmanter . De har deltatt i et vell av
aktiviteter og tilbud som vi håper og tror har
vært både kjekt, lærerikt og utviklende.
Jeg vil benytte anledningen til å takke for aktiv deltagelse. Tilbakemeldingene vi får er utelukkende positive. Det sies at dere er et aktivt
og positivt kull som det har vært en fryd å være
sammen med. Det skal dere ta med dere. Vi
håper også at dere har fått mye med dere fra
denne tiden og at vi kan fortsette å se mange av
dere i forskjellige sammenhenger også i årene
som kommer.
En av søndagene før påske kalles Maria Budskapsdag. Dagen da Maria fikk budskapet om
at hun skulle føde en sønn og hun skulle kalle
han Jesus. En ganske spennende refleksjon i
denne sammenheng er hvem Gud valgte seg.
Det er ikke en av de fremstående i samfunnet.
Ikke datter til en leder, en øversteprest. En ung
jente, til og med ugift og av helt alminnelig
stand. Kanskje ligger det et budskap også i
dette.
Forfølger vi tanken litt videre og ser på hvem
Jesus var sammen med og hva han gjorde og
sa, kan vi se mye av de sammen tankene
springe fram. Ekstra dimensjon for meg får
denne tanken når jeg bruker perspektivet biskop Laila Riksaasen Dahl anga som grunn for
et skifte av teologisk posisjon i et sentralt
spørsmål. Hun sa omtrent dette: Jeg føler at
jeg må se mer på hva Jesus gjorde enn hva
Paulus skrev.
Det enkle og gode i dette budskapet er til dyp
trøst og glede for meg, Gud har valgt meg ut og
jeg kan hvile i trygghet på det. Utfordringen har
han også lagt her åpen, vi er hans sendebud og
representanter på jorden. Kan vi gjøre mer
som Jesus gjorde? Og hva betyr det for meg
som menneske og for oss som kirke?
Lykke til med konfirmasjonen. ●
Bønesbladet nr 2, 2008. Bladet utgis
av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene i Fana,
og sendes til alle hjem i menigheten. Vi
tar med glede i mot artikler av ulike
slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: bones.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Bønesdagen
Lørdag 8. mars var det fullt hus og stor aktivitet i og utenfor
Bønes kirke tross det dårlig været. Da ble Bønesdagen
arrangert for fjortende gang.
AV TOVE SANDGRIND

Bønesdagen er et positivt tiltak for nærmiljøet, og mange ulike krefter var med
og bidro til at det ble en fin dag. Alle lag
og organisasjoner på Bønes var invitert
til å være med og sette sitt preg på dagen. Også næringslivet stilte velvillig
opp og støttet med gevinster og det som
ellers trengtes.
Sokneprest Bjarte Holme åpnet dagen, og så fortsatte det med underholdning av kor, orkester og korps hver
time. I år kom også Frode Grytten og
leste et stykke fra Bikubesong.
Grilling av pinnebrød hos speiderne. Over: Frode Grytten leste fra «Bikubesong».

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

Grafisk produksjon: Dragefjellet:
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317
e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Stoffdeadline neste nummer: mandag 19. mai
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 3. juni
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n 2008

Fasteaksjon: «Fra
drøm til virkelighet»
Bønes minising.

Mellom innslagene med underholdning fikk ulike lag og organisasjoner profilere seg med stands, aktiviteter og konkurranser. I kafeen gikk salg av vafler og
kaker strykende, og det var naturligvis

svært populært å prøve lykken i fiskedammen.

Speidermoro
Utenfor kirken hadde speiderne stand og
aktiviteter, Fana roklubb
hadde romaskin som man
fikk prøve, brannvesenet
kom med to brannbiler, og
hest og vogn fra Langegården var på plass som alltid.
Overskuddet fra dagen
ble delt mellom kirken og
Bønesfondet. Alle lag og organisasjoner på Bønes kan
søke fondet om midler.
Søknadsfristen
er 30. april. ●
Speidergruppens
spennende natursti.

Tirsdag 11. mars ønsket Kirkens Nødhjelp
gjennom fasteaksjonen å rette fokus mot
mennesker i skyggen av krig og terror.
Gjennom en felles dugnad ble vår menighet og våre konfirmanter spesielt utfordret
til å være med på å gjøre drømmer til virkelighet for mennesker rammet av krig og
terror. I Bønes kirke møtte rundt 65 innsatsvillige konfirmanter opp, klare til å gå
med bøsser for å samle inn penger. Først
ble det vist film og informert om aksjonens
formål. Siden fikk alle tildelt område hvor
man skulle samle inn penger. Med friskt
mot gikk to og to konfirmanter sammen ut
i det kalde været. I etterkant av selve innsamlingen ventet mange konfirmanter i
spenning på resultatet mens de koste seg
med boller og saft. Det ble samlet inn kr
38.323,50. Vi har lyst til å rette en stor takk
til konfirmantene, frivillige medarbeidere
samt konfirmantforeldre som har bakt og
vært sjåfører. Vi er stolte av innsatsen deres. Sammen har dere vært med på å gjøre
drøm til virkelighet!
HILSEN INGE, KARI OG THERESE

DEN BESTE TIDEN
ER DEN DU DELER
MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend
Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no

Våkleiva 43, 5155 Bønes
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Her er 2008-konfirmantene
Birkeland Maren Cecilie Brun
Bru Christian
Davanger Malin Luz Vederhus
Ertvaag Sigurd
Haferstrom Maria Emilie
Dolvik
Hansen Melanie Helen Risa
Hatland Mats
Haugs Eirik Berge
Holt Sanne Naterstad
Hultén Johan Ansgar Anders
Pettersen
Jacobsen Marianne Nygaard
Johansen Julie Isdahl
Knudsen Joachim Lyngsgård
Larsen Stine Værøy
Leknes Thomas
Mollandsøy Sunniva Beeder
Smedal Kjetil Haarr
Sørli Marie Christine Håland
Vikøren Håkon

Konfirmasjoner i
Bønes kirke
3.mai kl.11.00
Asbjørnsen Paal William Quinn
Børnes Henrik Fimreite
Gåsland Haakon Holtet
Heggernæs Henrik Einevoll
Paulsen Simen
Rye Camilla
Skodvin Eirik Larsen
Solberg Andreas
Vallentinsen Lage Skønberg
3.mai kl.13.00
Antoniazzi Morten Kolstad
Axelsen Jørgen Jensen
Bremer Kaja Steffensen
Døssland Kaja
Gidskehaug Andreas Sivertsen
Gjengedal Karoline
Hansen Ingvild
Hareide Henrik Løland
Hopsdal Jonas
Kimer Andreas
Schreiner Kristine
Schreiner Hanne
Sørensen Karina Elise
4. mai kl.11.00
Medås Mariell Solberg
Nordli Simen
Tenold Anne
Thorsen Markus
Thorsen Erlend Johan
Vevatne Stig
Waaler Simon Skarstein
4. mai kl.13.00
Andersen Kristoffer Alvern
Brakstad Sebastian Ellingsen
Breivik Lise
Burgos Laila Elisa Agnalt
Endresen Lise
Gundersen Lene Cecilie
Haugland Helene Grimelund
Hjøllo Elisabeth

Nilsen Charlotte Linde
Nilsen Mona Synnøve
10. mai kl.11.00
Berle Fredrik Mathiesen
Fossmark Sondre Bo
Hansen Daniel
Johansen Lise
Møll Aleksander Romøren
Rieber Vilde Charlotte
11.mai kl.11.00
Alvsvåg Dora Marie
Andreassen Christian Brigt
Braaten
Eikeset Einar Færevaag
Fenstad Christer Larsen
Jansen Håkon Lunde
Kjær Erlend Sperrud
Refvik Håvard Sandgrind
Sanden Malin Overgård
Sævig Åshild
Tonheim Isabelle
Vang Natacha Magdalena
Wang Thea Emilie Haaland

Konfirmasjoner i
Storetveit kirke
4.mai kl.11.00
Andersen Steph Hauge
Brynildsen Charlotte
Eriksen Nichlas
Fure Henriette Farestvedt
Gran Amanda
Grotmol Nora Grung
Grung Marie
Hanson Anton Johannes
Holmlarsen Elise Birkeland
Jørgensen Erik
Krohnhansen Sofie
Løseth Tonje
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Magnusson Marius Tunestveit
Meyer Johannes Skjeggestad
Nybø Tjalve Hoggen
Pind Per Morten Indrebø
Skiftesvik Eirik Kvalheim
Stene Elisabeth Sperrevik
Ullestad Marie Orderud
4.mai kl.13.00
Follestad Fredrik Alexander
Indrebø Rolf-Martin Bræck
Myran Haakon
Pedersen Vilde-Celine
Ringstad Solveig
Rønnestad Erik Ramsland
Sandtorv Karianne Hamre
Storaas Sjur Teigland
Thorbjørnsen Thomas
Trengereid Andreas Hauge
Trengereid Christer Hauge
Uribe Sofie Ullaland
Vedeler Julian André
Wollmann Tor Erik Bergum
10.mai kl.11.00
Abrahamsen Benedicte Isabell

10.mai kl.13.00
Aanstad Cecilie Skofteby
Bønes Elna-Luice
Halvorsen Maria Bøyum
Joten Erik Patrick
Kristensen Petter
Lunde Martin Grasdal
Meland Morten Falnes
Mæhle Jacob
Nordanger Ida Marie
Nyquist Katinka Benedikte
Liengaard
Onarheim Thelma Christine
Ramsdal Caroline
Rasmussen Ida Waage
Seljelid Gina
Skibenes Sofie Tingvold
Skrede Ingrid
Stragiotti Robert Sandal
Søreide Hanne-Sofie Marie S.
Vossgård Julie Kristine
Vågslid Erik
Wickmann Anna Malene
Østensen Helle
11. mai kl.11
Bakke Maria
Birkeland Astrid Martinsen
Borge Cathrine
Dale Jennifer Marie
Eide Thea Tislevoll
Foyn-Bruun Else
Havsgård Hanne Sagen
Heltne Aleksander Gulla
Henrii Herman Arne Harang
Husabø Hedda Torsdotter
Larsen Lene
Lennox Emma Josephine
Lien Henrik
Lindvik Hanne Lillian Hestad
Mork Ida Sporstøl
Neckelmann Kjartan Bendik
Rutledal Therese
Sellevoll Steffen Mjelde
Soleim Robin Øvrebø
Sterner Elise
Werner Tobias Mohn
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hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighetssalen. Arr. Lokalhistorisk
forum i Søreide

Tirsdag 29.april kl.1930:
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selvvalgt tema i menighetshuset.

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytunets Antikvariske Jazzensemble er gjester når Sjømannskirken og Skjold menighet inviterer til FEST PÅ KJERKA.

Torsdag 8.mai kl 19.30:
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz
Reitan. «Forsmak på Skapelsen»: En spennende introduksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzensemble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkirke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hogstad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

Søndag 18. mai kl 12.00:
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smøråsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kommet opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00:
Søreide kirke:
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, dagen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mulighet for kollekt v/utgangen.
Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Overnatting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.
Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista deltar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluettklipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.
Lørdag 7. juni kl 20.00:
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske harpister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.
Lørdag 14.juni kl 18.00:
Birkeland kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kammerorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slettebakken motettkor m.fl.
Søndag 15.juni kl.1100:
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.
Søndag 15.juni kl 19.00:
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kammerorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slettebakken motettkor m.fl.

God pinse
Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Haukelandsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst?
AV ARNE BREKKE

Her var alt en trengte - ja til og med det daglige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutikker hvor personalet var på navn med kundene – og kreditt kunne innvilges om portemoné var gjenglemt hjemme.
Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.
Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg dermed var en sau – tenkte jeg ikke
På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvilende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.
Da jeg ble tenåring var det klubb i menighetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel.
Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?
Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg mindre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og himmelsk brød. Derfor er menighet og gudstjeneste viktig. ●
God pinse.
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Side 6

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?
I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).
SYNSPUNKT
AV GYRI SKRE

Konklusjonen hans er svært viktig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svekka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisningsopplegg for dåpsopplæringa.
Det er altså over ein mannsalder sidan ansvaret for dåpsopplæringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter gamalt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stilte dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervisninga.
Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekstmiljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal undervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!
I 2003 blei det vedteke ein «Reform for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år sidan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,
trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.
Eg meiner altså at kyrkja akkurat no bør «kjenne sin besøkelsestid». Alle døypte må få dåpsopplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både økonomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane?
Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

Dåpsklubben «T

Populær fa
Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforeldre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklubben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt.
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.
Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravutstyr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.
For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

6

april 2008

felles

2-08.qxp:felles.qxp

10-04-08

14:41

Side 7

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted
eller struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk.

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menighetsbladet for Fana menighet.

kyrkja ta ansvar og sjå at trusopplæring er noko meir og vesensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvikling i vårt land. Korleis vil kyrkja løyse dette? ●

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.
Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlemskapet er en populær faddergave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pakke til barnet – med alt fra tøyleker og krabbeteppe til fortellingsbøker, CD-plater og filmer.
– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø.
Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selvstendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●
Mer informasjon:
www.iko.no

Bli med
til Det gule
huset
– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker. >> Les mer på side 8-9
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Side 8

-En stasjon for «tre
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder reiser til et annet sted fordi den ikke finner føden sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk.
– Vi har alle behov for hovednæringsstoffene, som vi får gjennom kjærlighetsbudskapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på menyen ikke stemte overens med det de serverte.

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS.
– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun.
– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tanken vår den gangen var å etablere et samarbeid der kirken kunne være med sin omsorgstenkning der folket var. Kristusperspektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.
Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?
Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hånden frem og tilbake noen ganger. Det ser faktisk ut som om
hun blar i noen gamle bilder. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

SYMBOL: På
kontoret har Torill
en skulptur av en
engel med røde
boksehansker, laget av Elisabeth Helvin. – Den kan gjerne stå
som et symbol for vårt arbeid, sier hun.
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«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt
her, men skulle ønske det var flere sjakkspillere blant de besøkende, sier Terje
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø
(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skamfull da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne.
– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun.
– Det er den Kristus de tror på. Jesus møtte hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv.

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?
– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.
– Det er ikke noe poeng for meg å rette kritikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet.
Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirkelige.
– Fordi menneskene er forskjellige og behovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun.
– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel ved å gi omsorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte.
Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjoner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen.
– Fana helsestasjon henviser mange små-

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for
medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny
Flaten (78), miljøarbeider/kokk Svanhild Olsen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete
Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionomstudent Trude Thunes
(35), daglig leder Torill
Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassistent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medarbeider Siren Jannicke
Lyngtu (57).
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rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes pedagogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Merete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth.

Ukentlige tilbud
til 1000 fanabuer
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i tillegg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og skape et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter.
– Det er en todelt dimensjon, der evnen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.
Stiftelsen driver også åpen familiebarnehage, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med barnet. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner dagen må det også være byens billigste barnehagealternativ, og utkonkurreres bare i popularitet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens første torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat.
«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Etter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stiftelsen har gjennomført en omfattende dugnadsinnsats etter overtagelsen, og bygget huser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barnehage – i tillegg til å være åsted for en rekke aktiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bakegruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe.
– I slutten av april starter vi opp et spennende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.
Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
TEKST OG FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Det ble dermed et litt annerledes avskjedsintervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdalena, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirkekaffen i Søreide, sier Kolbjørn.
– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.
Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om
det som er gått galt. Og jeg synes det er befriende å jobbe med mennesker som ikke forestiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til vanlig menighetsliv.
– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å
tro at man kan skape fellesskap i menighetene der det er like stor plass til alle. Bymisjonen og menighetene har forskjellige oppgaver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til enhver tid. Systemet eller kulturen i menighetene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell.

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig utfordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.
– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.
Vi har mye goodwill, får mange og store gaver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett midler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nærmest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.
Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?
– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstjenestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle desember med skolegudstjenester og masse arbeid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyggende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke visjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Søreide. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●
GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fortsette med så mye ubundet arbeidstid.

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

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen
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Møte med en kirke uten fasade
BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra venstre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredagsmesse i
Korskirken.
TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

«Vi» vil si noen av årets diakonikonfirmanter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymisjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ventet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler.
– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss.
Han gir oss en god innføring i det viktige arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, familiearbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av arbeidet.
– Nå jobbes det med utvidelse til heldagsdrift av kaféen, forteller han.
Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken.

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysgloben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærligheten.
Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spontane reaksjoner.
«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kommer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille.
Ingen av oss går uberørt fra fredagsmessen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer.
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år
Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no
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Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post:
edvin.bratli@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 E-post: kari.rydland@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post:
inger.helene.jaeger@bkf.no

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

Velkommen til

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

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . . . kl. 0800-1500
e-post . . . bones.menighet@bkf.no
ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Kari Vatne
telefon . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15
e-post . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . . 91330556
Sokneprest (Storetv.) Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
e-post . . . . . bjarte.holme@bkf.no

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
kateket . . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
e-post . . . . . bodil.bredholt@bkf.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Jens Christian Blom . . . . 977 62 586

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i Bønes kirke. Kontaktperson:
Marit Drotningsvik . . . . 55 12 57 27
Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Kontakt: Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 55 69
FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Jenny Austrheim
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil . . . . . . . . . . . . . 924 66 652
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon . . . . 55 30 81 15/55 30 81 03
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . 3411.26.36406
Åpen kirke på Bønes
Hver tors kl 12-13 er kirken åpen.
Om du vil søke stillheten, tenne lys,
eller samtale med noen, er du hjertelig velkommen. Det vil være noen fra
staben eller diakoniutvalget tilstede.

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

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

FAGERNES YACHT CLUB
Straumevegen 168
N-5151 Straumsgrend

Tlf. : +47 55125080
Fax : +47 55122303

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Tor-fre 12-19 • Lør 9-15
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Vi takker og ber
Uke 14: Vi takker for alle hjem som gir
barn en trygg og god oppvekst. Vi takker
for skolene og deres omsorg og opplæring. Vi ber for vårt lokalsamfunn, at alle
må være med å bygge et godt miljø og
skape trivsel for hverandre.
Uke 15: Vi takker for våre nærmeste, familie og venner. Vi ber for dem som har
mistet noen de er glad i, og de som sørger.
Uke 16: Vi takker for Barnegospelkoret
og for ledere og medlemmer der. Vi ber
for Barnegospelkoret, for ledere og deltakere.
Uke 17: Vi takker for frivillige medarbeidere og for den omsorgen som vises i vår
menighet. Vi ber for Åpen dag i Storetveit
26. april.
Uke 18: Vi takker for arbeid og skole, for
samfunnet vårt og for kommunen vår. Vi
ber for kommunen, for samfunn og for
fellesskap. Vi ber for arbeidstakere og
arbeidsledere.
Uke 19: Vi takker for konfirmanter og for
deres hjem og familie. Vi ber for konfirmantene, for konfirmasjonsgudstjenester og for konfirmasjonsfester i familiene.
Uke 20: Vi takker for pinsen og for vår
kirke. Vi ber om at kirken må være et
sted der mennesker finner samfunn
med Gud og med hverandre. Vi ber om at
våre menigheter er med å bygge gode
fellesskap i sitt nærmiljø.
Uke 21: Vi takker for våren og lysere dager. Vi takker for speiderne og deres arbeid. Vi ber for utflukter og turer som
foretas i de forskjellige gruppene. Vi ber
også for alt planleggingsarbeid for høstens aktiviteter.
Uke 22: Vi takker for diakonen vår, og for
arbeidet som diakoniutvalget driver. Vi
ber for diakon og det diakonale arbeidet.
Lær oss alle å se hverandre og hjelpe og
støtte hverandre. Vi ber spesielt for syke,
sørgende og ensomme i alle aldre.
Uke 23: Vi takker for våre ungdommer,
for våre familier og for våre naboer. Vi ber
får vår nabo. Vi ber også for dem som
stifter familie og for alle brudepar.
VED KARI VATNE
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Velkommen som
■ Klubbkonfirmant?
■ Tensingkonfirmant?
■ Vinterferie eller
høstferiekonfirmant?
■ Eller kanskje lørdagskonfirmant med KRIK
som aktivitet?
AV KATEKET BODIL BREDHOLT

Det er på tide å sette seg ned og tenke
gjennom hvordan og hva du vil bruke
konfirmasjonstiden din til. Tilbudene er
mange! Storetveit og Bønes menigheter
samarbeider om konfirmantarbeidet så
hvor du bor betyr ingenting i forhold til
hvilket tilbud du velger.

Snøkrig er kult. Fra tur med lørdagskonfirmantene /KRIK-konfirmanter
til Fagertun i Eksingedalen i februar.

Klubben

Høstferiekonfirmant

Klubben er velkjent for mange i Bønes og
Storetveitområde. Kanskje har du foreldre eller til og med besteforeldre som har
vært aktiv i klubben? Den ble startet i
1958 og bygger mye av sin drift på friluftsliv, turer og sosiale samvær. Gruppene
settes sammen av åtte konfirmanter og to
gruppeledere som møtes hver uke hjemme hos hverandre. Man har fellessamlinger for hele Klubben og drar på kortere
og lengre turer (helgeturer, påsketur og en
ukes fottur).

Høstferiekonfirmantene har det
meste av undervisning lagt til høstferien. Vi starter med undervisning på
Storetveit menighetshus en dag i
høstferien og drar så på helgetur til
Kvamskogen for undervisning, lek og
aktiviteter. Helgen avsluttes med
samtalegudstjeneste i Storetveit kirke. Da viser vi hva vi har lært og vært
med på. Gruppen har også to undervisningskvelder på vårparten.

Klubbens store mål er å: Bli bedre kjent
både med Gud og seg selv, lære noe ... og:
Ha det gøy.
Vennskap, omsorg, medmenneskelighet og tro står i sentrum. Gruppetiden er
bygget rundt konfirmasjonen, men gruppene fortsetter et år til.. I tillegg til gruppemøtene har man tre undervisningstimer før jul på Storetveit, og tre etter jul på
Bønes. Fordi vi har lang erfaring med
travle konfirmanter og konfirmantfamilier, har vi valgt å tilpasse konfirmasjonsopplegget så godt vi kan. Vi har derfor
valgt å legge undervisningen hovedsakelig til ferier og lørdager.
Vi er så heldig at vi har med oss frivillige
og lønnede studenter til konfirmantarbeidet, noe som gjør at vi kan presentere
flere valgmuligheter innenfor hvert tilbud.

Høstferiekonfirmantene skal også
delta på en interessegruppe og kan
velge mellom:
Natur (friluftsliv): Ut på tur – aldri sur!
Fire samlinger ute i naturen. ( F.eks kanotur, fjelltur, skitur, svømmetur ...) På hver
av de fire samlingene presenteres noen
tanker fra bibelen.

Diakoni, kort og godt: For dem som liker
du å gjøre noe sammen med andre, for andre og som vil utgjøre en forskjell her i verden! Vi lærer å lage fine kort som brukes til
glede for andre. God stemning og sosialt
samvær. Gruppen skal besøke Kirkens Bymisjon og arbeider med Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon og urettferdigheten i verden. Samling seks torsdagskvelder og en søndags formiddag i løpet av
året. Det blir delt noen korte tanker fra
bibelen på samlingene.
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om konfirmant 09
Vinterferiekonfirmant
Vinterferiekonfirmantene har det meste av
undervisning lagt til siste halvdel av vinterferien.
Da blir Bønes kirke fylt av konfirmanter som har
undervisning, sosialt samvær, lek og moro sent og
tidlig! Søndag kveld inviteres alle til samtalegudstjeneste i Bønes kirke.
Vinterferiekonfirmantenes interessegrupper:
Ten Sing. Et tilbud for deg som liker å synge, spille, danse og ha det sosialt. Ten Sing øver hver onsdag i Bønes kirke fra kl.19.00 til 21.30. Her blir
man med i et flott kor som har ganske høy musikalsk standard, man opptrer en del og drar på turer (ikke minst KFUK/M sin årlige vinterfestval).

KRIK - idrettstilbud (Kristen idrettskontakt ):
Liker du sport og spill ? Hvor flink du er spiller
ingen rolle - det handler om å ha det kjekt sammen i gymsalen. På slutten av hver samling blir
det noen tanker fra bibelen.
KRIK har samlinger annenhver onsdag på Fana
Gymnas. Deltagerne får tilbud om å delta på cup /
turnering Etter konfirmasjonstiden får deltagerne tilbud om å delta på en stor leir, «Action», i Bø i
Telemark med mye idrettsaktivitet i slutten av
juni. Se www.krik.no

Innskrivingen av neste års
konfirmanter er torsdag 19.juni
kl.1730-1930 i Bønes kirke og i
Storetveit menighetshus ●

Se hva
som skjer:
Lørdag 31.mai
menighetstur til Bømlo.
Mostraspelet. Overnatting
på langenuen. Mer info.se
bergen.kirken.no/bones
Søndag 15.juni kl.1100
Gudstjeneste/sommerfest
v/ s.pr. B.Holme. Grillfest
og aktiviteter utenfor kirken etter gudstjenesten.

Ønsker du å motta
informasjon om
arrangementer som
skjer i Bønes kirke?
Kontakt oss, så setter vi
deg på listen vår og sender
deg en SMS eller en mail
med informasjon. Telefon
55 30 81 02 eller mail: bones.menighet@bkf.no
Se våre nettsider:
bergen.kirken.no/bones
Velkommen til
KUNNSKAP, KJENNSKAP
OG FELLESSKAP
I januar 2008 begynte vi
med faste bibeltimer i Bønes menighet
Vi begynner kl.20.00 med
felles måltid, deretter blir
det bibeltime med tid for
samtale/diskusjon. Kvelden avsluttes kl.22.00.
Samlingene blir holdt i Bønes kirke.
Tirsdag 06.05. kl. 20.00
i Bønes kirke, tema: ”Dere
skal elske hverandre” fra
Johannes evangeliet, ved
kap. Inge Høyland

Glimt fra turen med høstferiekonfirmantene til
Kvamsseter i høstferien. Lek er en viktig del av det
å være på leir: Limbo er kjekt - og det er alltid mye
ALLE FOTO: INGE HØYLAND
latter og hygge på tur (th).

Tirsdag 03.06. kl.20.00
i Bønes kirke, tema: «Jesus sier: Jeg er...»
Fra Johannes-evangeliet.

Aktivitetsgruppe: Her møtes man fire kvelder til
inne og ute aktiviteter. F.eks film og pizzakveld,
brettspill og sport og spill. På hver samling presenteres noen tanker fra bibelen.

Har du spørsmål eller
trenger skyss? Kontakt
diakon Linda Bårdsen,
telefon 55 30 81 17 eller
Therese Mokkelbost,
telefon 55 30 81 02

Lørdagskonfirmant
Vi samles tre lørdager til undervisning i Bønes og
Storetveit kirke og vi reiser på helgetur til Kvamseter i februar. Søndags kveld inviteres hele menigheten til samtalegudstjeneste i Bønes kirke.
Lørdagskonfirmant interessegruppe: Alle som
velger lørdagskonfirmant blir KRIK-konfirmant.

ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

april 2007
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

Tord Abedissen
Karoline Gein Enger
Mathias Austgulen Tennbø
Marius Austgulen Tennebø
Synne Hernborg
Filip Borgenhaug Brudvik
Fredrik Dahl Drange
Leander Sundby-Halvorsen

døde
Einar Fossdal
Odd Henrik Sælen
Ada Aarsheim
Inga Lilly Kolden
Kirsten Perdy Vilkensen
Leif Sedal
Per Henrik Matthiessen

gudstjenester
Gudstjenester i Bønes kirke
3. s. e. påske, 13. april kl.11
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Dåp, nattverd, offer: menighetsarb. Joh 14,1-11; Sal 126; 2 Kor
4,14-18. Kirkekaffe, Søndagsskole.
4. s. e. påske, 20. april kl.11
Gudstj. v/ s.pr. B.Holme. Nattverd, offer: menighetsarb. Joh
15,10-17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,1016. Kirkekaffe, søndagsskole
5. s. e. påske, 27. april kl.11
Familiegudstj. v/ kap. I. Høyland
og kat. B.Bredholt. Dåp, offer:
Bønesspeidernes aksjon. Matt
6,6-13; Dan 6,4-12; Rom 8,24-28.
Kirkekaffe, Spill, evt. tur etter
gudstjenesten, se oppslag.
Kr. himmelfartsdag, 1. mai kl.11
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne
Dåp, nattverd, offer: menighetsarbeidet. * T Hebr 2,5-9; Sal
110,1-4; Apg 1,1-11. Kirkekaffe.

Lørdag 3.mai kl.11 og kl.13
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
kap. I.Høyland.
6. s. e. påske, 4. mai kl.11 og 13
Konfirmasjonsgudstj. v/ kap.I.
Høyland. Offer: menighetsarb.
Joh 17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6.
1. pinsedag, 10. mai
Morgensang i Fantoft stavkirke
kl. 09. v/ kap. I.Høyland. Konfirmasjonsgudstj. kl 11.00 v/ kap.
I.Høyland. Offer: menighetsarb.
Joh 7,37-39; Jes 55,1-3; 1 Kor
12,7-13.
Pinsedag, 11. mai kl. 11
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
s.pr. B.Holme og kat. B.Bredholt
Offer: menighetsarbeidet. Joh
14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-22.
Andre pinsedag, 12. mai
Felles prostigudstj. for Fana prosti i Søreide kirke kl.1900 v/ Sindre Skeie. Joh 6,44-47; Esek
11,19-20; Apg 2,42-47.
Treenighetssøn., 18. mai kl.11
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne.
Nattverd, offer: Fana prosti (felles
diakonale og andre tiltak). Matt
28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
kirkekaffe, søndagsskole.
2. s. e. pinse, 25. mai kl.11
Familiegudstj. v/ kap.I. Høyland
og kat. B.Bredholt . Dåp, offer:
menighetsarb. Luk 12,13-21;
Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12.
Kirkekaffe, spill evt tur etter
gudstjeneste, se oppslag.
Dåpsbarn for 2005, 2006, 2007
er spesielt inviterte denne søndagen.
3. s. e. pinse, 1. juni kl.11
Gudstjeneste v/ s.pr.K.Vatne
Nattverd, offer: menighetsarb. *
1 Kor 1,26-31; 5 Mos 7,6-8; Luk
19,1-10. Kirkekaffe, søndagsskole.

4. s. e. pinse, 8. juni kl.11
Gudstj. v/ kap.I.Høyland. Dåp,
nattverd, offer: menighetsarb.
Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet
5,5b-11. Kirkekaffe, søndagssk.
5. s. e. pinse, 15. juni kl.11
Familiegudstj./ SOMMERFEST v/
s.pr. B.Holme. Offer: Menighetsarb. Joh 8,2-11; Sak 7,8-12a;
Rom 2,1-4. Grillfest og aktiviteter
utenfor kirken etter gudstj.
Gudstjenester i Storetveit kirke
3. s. e. påske, 13. april kl.11
Høymesse v/vikarpr. P-A.Mehren
Nattverd, offer: Den Norske Israelsmisjon. Kirkekaffe.
4. s. e. påske, 20. april kl.19
G2-Ungdomsgudstj. v/kap.I. Høyland. Offer: menighetsarbeidet.
Lørdag 26.april kl.14 og 1530
Dåpsgudstjenester.
5. s. e. påske, 27. april kl.11
Familiegudstjeneste v/vikarpr. PA.Mehren. Dåp, offer: Amatea.
Rom 8,24-28. Middagstreff.
Kr. himmelfartsdag, 1. mai kl.11
Høymesse v/s.pr. B.Holme. Dåp,
nattverd, offer: menighetsarb.
6. s. e. påske, 4. mai kl.11 og 13
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
s.pr. K.Vatne og kateket B.Bredholt. Offer: menighetsarbeidet
Onsdag 7.mai kl.1900
Kveldstoner i en åpen kirke
v/R.B.Haug

FULLDISTRIBUSJON
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Pinsedag, 11. mai kl. 11
Konfirmasjonsgudstj v/ kap.I.
Høyland. Offer: menighetsarb.
Andre pinsedag, 12. mai
Felles prostigudstjeneste for
Fana prosti i Søreide kirke
kl.1900 v/ Sindre Skeie.

Treenighetssøndag, 18. mai kl.19
G-2 Ungdomsgudstjeneste v/s.pr.
B.Holme. Offer: Menighetsarb.
2. s. e. pinse, 25. mai kl.11
Høymesse v/vikarpr. P-A.Mehren
Nattverd, offer: SjømannskirkenNorsk kirke i utlandet. Kirkekaffe
3. s. e. pinse, 1. juni kl.11
Familiegudstjeneste v/kap.I.
Høyland. Dåp, offer: menighetsarbeidet. Middagstreff
Onsdag 4.juni kl.19
Kveldstoner i en åpen kirke
v/R.B.Haug
4. s. e. pinse, 8. juni kl.11
Høymesse v/s.pr.B.Holme. Nattv.
Offer: menighetsarb.Kirkekaffe

Hyggetreff for pensjonister
Hver første fredag i måneden fra
februar til juni er det tid for hyggetreff for pensjonister i Bønes
kirke fra kl. 11.30 – 13.30. Hyggelig samvær over medbrakt niste,
får kaffe og te og litt å bite i.
Fredag 4. april: Vårstemning med
klasse 5b fra Fjellsdalen
NB! Fredag 9. mai: «Det fantastiske Kina» v/Johan Mohr

Pinseaften, 10. mai kl.11 og 13
Konfirmasjonsgudstj. v/ s.pr.B.
Holme og kateket B.Bredholt. Offer: Menighetsarbeidet.

Fredag 6. juni: «Morsomme og
kloke ord sagt av berømte personer». Kåseri v/Elna Matland

1.pinsedag 11.mai kl. 09
Morgensang i Fantoft stavkirke v/
kap. I.Høyland. Orgel: R. B. Haug

Det er god tid til å prate sammen,
vi synger litt og har en liten andakt. Hjertelig velkommen!

Jeg vil melde meg som fast giver:

Giverglede ...
Takk til alle glade givere. Endelig får vi
bruke innsamlete midler til det vi har
lovet. To messehakler er nå i bestilling
og den første ventes ferdig til jubileumsuken i desember.

for trenger vi enda flere glade givere.
Har du lyst til å melde deg som fast giver kan du bruke denne påmeldingsslippen. Du vil så få tilsendt giroblankett fra oss.

Totalt trenger kirken fire messehakler
til bruk under gudstjenestene så der-

Svarslippen sendes Givertjenesten
v/P. Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

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

