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Konfirmasjon- 
noe å se fram til!

Symbolrik høytid
I påsken tar vi i bruk en
rekke symboler. Hvorfor
er høytiden «gul» - og
hvordan gikk det til at
Moses, et utall egg og
den romeske gudinnen
Aurora ennå preger
nordeuropeisk påske-
feiring?  Side 10-11

Valget nærmer seg
I september skal det
velges nye menighets-
råd for to år. Hva går
rådsvervene ut på? Vi
har spurt tre menighets-
rådledere. Side 8-9

Ung dame på plass
Line Dybedal Vederhus
er vår nye, vikarierende
kirkemusiker. Møt 
henne på side 14-15

Første havdel av mai går det slag-i-slag med konfirmasjons-
gudstjenester, og allerede nå er programtilbudet klart for 
2010-konfirmantene. Det er mye å velge mellom. Side 2-3 og 4
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Vi sitter i en krok i gymsalen på
Fana Gymnas. Det er onsdag og
KRIK- konfirmantene er
sammen for å spille, leke, ha det
gøy og møte Gud. Jeg sitter med
Sunniva og Tonje fra KRIK,
gruppe B. Vi skal snakke litt om
konfirmasjonstiden deres.

AV SARA SKJEGGESTAD MEYER

- Det er litt sånn spennende!
- Hva da?
- Å vente på å komme inn i det voksne livet.

Da får vi litt mer respekt, siden vi blir litt mer
voksen. 

- Hva er det gøyeste dere har vært med på i
konfirmasjonstiden?

Tonje: - Det gøyeste har vært å møte nye
folk. Og så har det vært gøy å lære litt mer om
Gud og sånn.

Sunniva skyter raskt inn: -Turen! (KRIK
konfirmantene var på tur til Kvam seter i be-
gynnelsen av februar).

Hun fortsetter:  - Jeg også har lært mer om
Jesus og Bibelen og sånn. Jeg har lært mye jeg
ikke kunne fra før, for eksempel å bla opp i
Bibelen. Før hadde jeg ikke peiling!

- Det er litt vanskelig, da. For den har så
tynne sider, svarer Tonje.

Mens intervjuer skriver ned svarene for
harde livet sitter jentene og gjør grimaser til
hverandre. Latter og god stemning preger
KRIK møtene.

Kjempegøy
- Hva vil dere si om KRIK-samlingene?

- Det har vært kjempegøy! Bryter Sunniva
ut.  - Mye gøyere enn gym på skolen. Jeg får til
mer her enn på skolen også!

Tonje er helt enig:  - Det er gøyere å være
her og bare ha det gøy med venner. Og så
slipper du å tenke på karakterer!

- Hva sitter dere igjen med etter undervis-
ningen, da? Hvordan synes dere den har
vært?

- Det har vært lærerikt. Vi har fått mye igjen
for det! Også er det så gøy når de snakker om
ting fra Bibelen på TV og film, også har vi
lært om det her! (De har altså fått med seg en
hel del av undervisningen!)

Sunniva kommer plutselig med et bekym-
ret utrop:  - Åh! Vi skal snart ha prøve om Je-
sus! Så dukker det opp et lurt smil: 
- Da får jo jeg 6-er.

Nå er det ikke lenge til konfirmasjonsda-
gen deres!

Begge gleder seg til denne dagen. 
- Men det blir litt trist etterpå når vi ikke

har noe sånt å gå til lengre,  legger Sunniva til. 
- Hvorfor har dere valgt å konfirmere

dere?
Begge innrømmer at pengene troner høyt.

Likevel blir de fort enige om at de også gjør
det for å lære mer om Gud.

Sunniva:  - Jeg hadde trodd det skulle bli
sykt kjedelig, men det har jo vært spennende
å lære om Gud! Det hjelper at det er mye mer
engasjerte folk som snakker enn det er på
skolen.

Tonje er helt enig:  - Det var sånn det skulle
vært på skolen.

- I tillegg er det er bra tilbud og en gøy opp-
levelse, konstaterer Sunniva

Fin feiring
- Hva slags planer har dere for den store da-
gen?

- Vi har leid et fint lokale på Bønes, sier
Sunniva.  - Og så skal jeg synge. I min egen
konfirmasjon!

Tonje: - Vi skal ha festen på et hotell i byen.
Vi skal sove der også. Sammen med familie
som kommer tilreisende, blant annet fra Sve-
rige.

Begge to skal de spise god mat.
Sunniva: - Jeg skal lage kake…
Tonje: - Skal DU lage kake?!
Begge bryter ut i latter.
- Vil dere fortsette å prøve å bli bedre kjent

med Gud etter konfirmasjonen?
Sunniva: - Jeg har tenkt å melde meg inn i

Ten-Sing eller noe. Folk sier det er veldig ko-
selig. Så vil jeg prøve å være litt mer aktiv i
kirken og sånn.

Tonje svarer ærlig at hun enda ikke vet hva
hun kommer til å gjøre: - Det vil tiden vise.

Til slutt kommer jentene med en oppfor-
dring til neste års konfirmanter om at de bør
velge KRIK:Sunniva: - For det er veldig kose-
lig!

Tonje: - Og så bør de glede seg til konfir-
mantturen, for det var så gøy! ●

- Gled dere til konfirmanttiden



3                   mars 2009

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

Storetveit og Bønes samarbeider om konfir-

mantarbeidet så hvor du bor betyr ingenting i

forhold til hvilket tilbud du velger.

Klubben
Klubben er velkjent for mange i Bønes og Sto-

retveit-området. 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 sam-

vær. Gruppene settes sammen av 8 konfir-

manter og 2 gruppeledere som møtes hver

uke hjemme hos hverandre. Man har felles-

samlinger for hele Klubben og drar på kortere

og lengre turer ( helgeturer, påsketur og en

ukes fottur). Klubbens store mål er å: Bli bed-

re kjent både med Gud og seg selv, Lære noe,

og Ha det gøy. Vennskap, omsorg, medmen-

neskelighet og tro står i sentrum. Gruppeti-

den er bygget rundt konfirmasjonen, men

gruppene fortsetter et år til. I tillegg til grup-

pemøtene har man tre undervisningstimer før

jul på Storetveit, og tre etter jul på Bønes. 

Fordi vi har lang erfaring med travle konfir-

manter og konfirmantfamilier, har vi valgt å

tilpasse konfirmasjonsopplegget så godt vi

kan. Vi har derfor valgt å legge undervisning-

en 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. 

Høstferiekonfirmant 
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. Her har vi undervisning, lek og

aktiviteter. Helgen avsluttes med samtale-

gudstjeneste i Storetveit kirke. Da viser vi hva

vi har lært og vært med på. Denne gruppen

har også to undervisningskvelder på vårpar-

ten. 

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 sam-

lingene 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 læ-

rer å lage fine kort som brukes til glede for

andre. God stemning og sosialt samvær.

Gruppen skal besøke Kirkens Bymisjon og ar-

beider med Kirkens Nødhjelps innsamlings-

aksjon og urettferdigheten i verden. Samling

seks torsdagskvelder og en søndag formid-

dag i løpet av året. Det blir delt noen korte tan-

ker fra bibelen på samlingene. 

Vinterferiekonfirmant 
Vinterferiekonfirmantene har det meste av

undervisning lagt til siste halvdel av vinterferi-

en. Da bli Bønes kirke fylt opp av konfirmanter

som har undervisning, sosialt samvær, lek og

moro sent og tidlig! Søndagskveld inviteres

alle til samtalegudstjeneste i Bønes kirke. 

Vinterferiekonfirmantene kan velge mellom

følgende 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).

Aktivitetsgruppe: Her møtes man fire kvelder

til inne og ute aktiviteter. F.eks film og pizza-

kveld, brettspill og sport og spill. På hver

samling presenteres noen tanker fra bibelen. 

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 å komme og være med på

samtalegudstjenesten i Bønes kirke. 

Alle som velger lørdagskonfirmant blir også

KRIK konfirmant.

(KRIK: 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 sam-

ling blir det noen tanker fra bibelen. KRIK har

samlinger annenhver onsdag på Fana Gym-

nas. Deltagerne får tilbud om å delta på cup /

turnering Etter konfirmasjonstiden får delta-

gerne tilbud om å delta på en stor leir,  «Acti-

on», i Bø i Telemark med mye idrettsaktivitet i

slutten av juni. Se www.krik.no . ●

Velkommen som 2010-konfirmant i Storetveit og Bønes 
Klubbkonfirmant? Tensingkonfirmant? Vinterferie eller høstferiekonfirmant? Eller kanskje lørdagskonfirmant? Det er 

på tide å sette seg ned og tenke gjennom hvordan og hva du vil bruke konfirmasjonstiden din til.  Tilbudene er mange!
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Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

ld

Bønes kirke

2. mai kl.11.00 

Berge, Elisabeth 

Bygstad, Torunn Mingmin 

Fauskanger, Terese 

Finnøy, Ingrid Oline 

Børsheim, Andreas Frotvedt

Gjerstad, Henrik Frantzen

Hopsdal, Erik 

Kjemhus, Lars Christian E.

Lem, Lasse Alexander 

Palmstrøm, Mathias Sperre

2. mai kl.13.00

Blytt, Celina Nilssen

Haaland, Elisabeth Vorin 

Magnussen, Marie Skjeseth

Nyegaard, Line 

Ragnhildstveit, Mathilde 

Haugå, Jakob Andreas Aa.

Kråkenes, Kristian Romøren

Losnegård, Aleksander 

Madsen, Ferenc Mjåtveit

Rindarøy, Joakim 

Steinstø, Kjetil 

Sveen, Jørgen 

Wiig, Marius Heløe

3. mai kl.11.00 

Bolstad, Hanna Sælensminde

Einarsen, Julie Mathilde B. 

Eriksen, Torill Hellene

Eriksen, Sigrid Hellene

Klubben, Elizabeth 

Næss, Julie Helene Halse

Sagstad, Helene 

Sagstad, Hilde 

Ulvang, Elise 

Hopsdal, Tord Magnus 

Mongstad, Ole Kristian 

Rykkje, Ørjan

9. mai kl.11.00

Holmeseth, Marte Stenbakk

Lund, Emilie 

Mo, Amanda Emilie 

Olsen, Malene Juliussen

Sunde, Silje Dyrdal

Wathne, Guro Gerdts

Baadevig, Tord Wilhelm 

Flesland, Stian Høyvik

Hannisdal, Andreas 

Kausland, Lars Christian 

Lexander, Flemming 

Myking, Håkon Mork

10. mai kl.11.00

Brekke, Hanne Eidevik

Brurås, Jeanett Therese F.

Hoel, Lise 

Jakobsen, Kristina Falch

Kvinge, Ane Steinsland

Nilsen, Anita 

Seljenes, Tonje 

Berg, Jonas 

Børnes, Eirik August 

Engelsen, Kristoffer S.

Nordanger, Andre Berge

Storvik, Erlend 

Aarvik Gjermund 

Storetveit Kirke

3. mai kl.11.00

Brunner, Andrea Christina N.

Børhaug, Emilia 

Egidius, Kathinka Eknes

Hovden, Malene Landaas

Losnedal, Malene Stigen

Lund, Tuva Gytre

Ronæss, Nora Vikøren

Sandvik, Kristina Haugen

Storøy, Charlotte 

Vargas, Carolina Solange Q. 

Brun, Håkon Johan K.

Engelsen, Oscar 

Hartveit, Sverre Liland

Liland, Øyvind Skeie

Sævil, Karl Jacob 

Wengaard, Joakim J.

3. mai kl.13.00

Strømsøy, Tonje Helle

Trengereid, Thea Kristine 

Berentsen, Steffen Systad

Danielsen, Anders 

Grung, Kyrre Sagen

Hestnes, Stian Grønningen H.

Hille, Henrik 

Jæger, Markus Vigsnæs

Raa, Joachim Nilsen

Sorø, Tord Falch

Vågen, Rolf Jacob 

Wilborn, Knut Johan 

9. mai kl.11.00

Gjengedal, Ane 

Gundersen, Karianne W.

Hagen, Amalie Nord

Jacobsen, Henriette Lie

Kahrs, Christiane Hansen

Lokøy, Ingvild Kathrin 

Pedersen, Karoline Heggenes

Sundsbak, Marie Standal

Sundsbak, Ingrid Standal

Svendsen, Lene Aarbø

Ynnesdal, Marielle Louise 

Øvsthus, Sarah Orteza H.

Abrahamsen, Marius Rene 

Berstad, Jørgen 

Birkeland, Ole Martin 

Bredvei, Ole Aleksander K.

Disch, Joachim Aleksander 

Haldorsen, Per Kristian 

Liland, Anders 

Skjold, Simen Sørgard

9. mai kl.13.00

Arnes, Kaja 

Berg, Hilde Sofie Fantoft

Bindoff, Else Mathilde 

Bjørkheim, Julie Brun

Dahl, Tiril Konstanse 

Forsberg, Camilla Heggernes

Heiervang, Sara Birgitte 

Lavik, Silje Kvalnes

Lygren, Hanne 

Mathisen, Runa Johanne Aa. 

Moe, Emilie 

Nordhus, Evelyn Amalie H.

Rosseland, Ingvild 

Rugaard, Kristine Styrmoe

Skaftun, Ingvild 

Strømskog, Sunniva Eilertsen

Vabø, Hanne Hølleland

Wallin, Tonje Hamre

Aase, Rebecca Handal

Antonissen, Didrik Johan 

Loennechen Skogen

Bang, Daniel Kjønsvik

Befring, Daniel Nilssen

Bøe, Henning 

Fevang, Eirik Svanes

Hessevik, Ivar Helland

Platou, Johan Fredrik Stoud

Talhaug, Kjetil Aukland

10. mai kl.11.00

Alver, Susanne Malene 

Cerda, Isabella Christin V. 

Frølich, Anine 

Haldorsen, Ingunn Salvesen

Helgesen, Stine Loe

Moss, Henriette Haugland

Ordemann, Synne 

Ulriksen, Maren Krogseth

Zachariassen, Marte 

Blytt, Joakim Daniel 

Lygren, Remi 

Nygaard, Mattias Kjeilen

10. mai kl.13.00

Dale, Linn Christin 

Fosse, Helene Kragh

Kupka, Sara Helèn 

Lillebøe, Lykke Emilie 

Rastum, Emilie 

Rørstadbotten, Rebecca H.

Skarstein, Cathrine Kårvatn

Aalstad, Mathilde Lyle

Andersen, Arian Renè

Drager, Erik 

Hannisdal, Jostein Eikevik

Moberg, Janpetter 

Riise, Tarald 

Vilsvik, Kjetil 

Bønes- og Storetveit-konfirmanter 2009Bønes Speidergruppe 

inviterer til

Palmesøndagstreff
på Guldstølen
Palmesøndag 5. april 

klokken 11.00 - 13.00

Dette er et tilbud til de som er

hjemme i påsken og ønsker et

påskudd for å komme seg ut

på tur i friluft.

På Guldstølen tilbyr vi:

• Friluftsgudstjeneste kl.11

ved kapellan Inge Høyland

• Rundløype med 

oppgaver for hele familien

• Grillplass

Ta med mat og drikke, pølser

og pinnebrød-deig, papir og

blyant. Kle dere etter været og

ha på godt fottøy.

Til Guldstølen kommer du ved

å følge stier fra Bønestoppen/

Bønesparken, fra Bønes 

Skole eller Langeskogen.

Hele familien er hjertelig 

velkommen!! 
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Kultur
• Storetveit søn. 29.mars kl.17: Bartimeus-
konsert. Bill. Voksne: kr 100.-, barn: gratis.

• Storetveit søn. 29. mars kl. 20. Konsert - «Ye
shall have a song». Bergen Kammerkor.  Bill.
kr. 130,-. Barn under 14 år gratis.

• Bønes tirsdag 31.mars kl.1830-ca.20.00.
Museumsbesøk. Påmelding innen 27.mars på
55 30 81 02/bones.menighet@bkf.no. Billett.

• Søreide fredag 3. april kl.21: Musikk-kafe
med snev av salmekveld. Servering, kollekt.

• Søreide lørdag 4.april kl.17: «Credo». Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Kollekt. 

• Storetveit lørdag 4.april kl.20. «Credo«. Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Resitasjon.

• Slettebakken. Akvareller v/Marit Isaksen
Espedalen. Åpning palmesøndag 5.april kl 11,
åpent til pinse når det er arr.  i kirken.

• Storetveit tirsdag 7. april kl 20: Pasjonsmu-
sikk. Folketoner og jazz Bill. kr 100.-/kr 60.- 

• Søreide skjærtorsdag 9.april kl.18.30: Pa-
sjonskonsert i forkant av gudst. Medv. er Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv. Kollekt.

• Fana skjærtorsdag 9.april kl 19.00. Pa-
sjonskonsert. Gratis adgang, kollekt.

• Storetveit søndag 12. april kl 19. Klassisk
konsert. Bill. kr 150.- kr 100.- stud/honnør.

• Slettebakken 2. påskedag, 13. april
kl.19.30: Fellesgudstjeneste for prostiet. Opp-
standelsesmesse. Slettebakken motettkor. 

• Søreide Sundag 19.april kl.19. Konsert,
musikk av Felix Mendelssohns. Bill. kr. 50,-. 

• Fana torsdag 23. april kl. 20. Konsert. Sand-
viken kantori, dir. Bjørn Lien. Bill kr. 100/50.

• Skjold søndag 26. april. Kl.11. Gladjazz-
gudstjeneste. Med Louisiana Washboard Five.

• Fana søndag 26.april kl 19. Konsert. S.B. Hel-
dal,  S.E. Rotvoll, R. Ludvigsen og Fana kyrkjekor.
Utd. stipend, Sigm. Skages minnefond. Kollekt.

• Birkeland: Søndag 24.mai kl 11: Frilufts-
gudstjeneste på Totland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/KN

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av
mange som roper SOS, og ber oss ta klima-
trusselen på alvor: – Blir naturkatastrofene
flere og sterkere, vil det ramme hardt.

Pengene fra aksjonen går derfor til å gjø-
re fattige i flomutsatte områder som Bang-
ladesh i stand til å møte mer ekstremt vær.
Dette innebærer blant annet treplanting,
flomsikting, og at det opprettes lokale kri-

segrupper som har ansvar for flomvars-
ling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget sta-
dig høyere opp på dagsorden i
den vestlige del av verden, og
KN ønsker å markere at klimaen-
dringer er et rettferdighetsspørs-
mål. Den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet, og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Om du
ønsker mer informasjon, eller vil melde
deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)

• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon W. Dahl (Storetveit)

• Marit Hauge Solheim
(Skjold)

• Sveinung Hordvik 
(Slettebakken) 

• Tove Sandgrind (Bønes)

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefonen 82044088 (175 kroner) eller
via kontonummer 1594.22.87493. ●

Mer informasjon: kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjon 2009:

SOS
fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 09
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene. 

BØSSEBÆRERE: Hold deg klar  31. mars. Kanskje er det en av vårens konfirmanter

fra Skjold menighet som smiler mot deg når du åpner? FOTO: BJØRN MOE.

Applausen var langvarig etter den prakt-

fulle flygelkonserten i Fana kirke 15. fe-

bruar. Håpet er at et slikt instrument

snart kan bli fast inventar i den vakre

middelalderkirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Konserten var en hyllest til pianist Jan Hen-

rik Kayser, og en rekke tidligere elever

spilte musikk av Beethoven, Chopin,

Haydn, Rachmaninov, Tanaka og Tveitt.

Kayser spilte selv «Kristi blodsdråper» av

Sæverud og  Laviks «Blåelven» - før han av-

sluttet med datteren Anne Regina Kaysers

«Poesi».  Bergen pianoforretning sørget for

gratis utlån og transport av flygelet. 

– Vi mangler fortsatt kr. 160.000,- for å

kunne realisere drømmen, sier kantor Jo-

stein Aarvik. Konserten innbrakte over

12.000, i tillegg har menighetsrådet satt av

kr. 50.000,- til instrumentkjøp. 

Om du ønsker å hjelpe til med å finansi-

ere nytt klaver til Fana kirke, kan du sette

inn ditt bidrag på konto 3411 33 28136 i

Fana sparebank. ●

Musikk for en Kayser LÆRER OG ELEVER:  Fra venstre: Turid

Bakke Braut, Signe Bakke, Nils Henrik

Jansen (Bergen pianoforretning), Eldfrid

Liland, Rune Alver, Øyvind Aase, Ingunn

Ådland og Jan Henrik Kayser. 
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– Det skjedde en stor feil i 1969, da
departementet avgjorde at skolens
og kirkens kristendomsopplæring
ikke lenger skulle være den samme,
sier prost Per Barsnes.
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Den norske folkeskolen ble opprinnelig eta-
blert av kirken, og hadde i utgangspunktet
kun undervisning i fagene lesing, regning og
kristendom.

Skolefag
– Det å kunne lese var en forutsetning for å
tilegne seg kristendomskunnskap, sier Bars-
nes, og forteller at kristendomsundervis-
ningen i den norske skolen helt frem til 1969
var både formelt og reelt definert som tilhø-
rende Den norske kirken.

– Kristendomskunnskap var et skolefag,
men som folkekirke var dette folkekirkens
trosopplæring. Skolen var da en del av folke-
kirken. Så avskaffet man med et pennestrøk
det som hadde vært med og skapt skolen. 

Barsnes mener at det den gang ble gjort en
stor feil, siden det ikke samtidig ble stilt krav
om annen dåpsopplæring som var like god
og like dekkende. 

Ny trosopplæringsplan
– Helt siden 1969 og frem til nå har dåpsopp-
læringen i kirken vært vilkårlig. Dette erkjen-
ner Stortinget, som nå gjør et forsøk på å bøte
på skaden. Det er vi glade for, men det er et

stort etterslep. Vi kommer nok aldri tilbake
dit vi var.

Ny plan for trosopplæring sendes i disse
dager ut på høring til 121 inviterte  instanser.
I tillegg er forslaget lagt ut på kirken.no med
åpen invitasjon til å avgi høringssvar.

– Vi er spent på responsen og håper på kon-
struktive innspill gjennom høringen sier
Kristine Aksøy, fungerende seksjonsleder for
trosopplæring i Kirkerådet til kirken.no. Hø-
ringsfristen er satt til 20.april.  

Innføres nå
Planen forutsetter at det utarbeides lokale
planer for trosopplæring i den enkelte me-
nighet, og bygger på erfaringer fra trosopp-
læringsreformens femårige forsøksfase. 

– Her har man vunnet en del kunnskap
som vil bli brukt i det videre arbeidet. 

Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget i kirkens
regi, som nå skal innføres i alle menigheter.

– Det koster mye penger, så planen er at det

Mange av oss som har levd en
stund, husker en skoletid da
dagen begynte med salmesang
og Fadervår.

KOMMENTAR VED KAREN ROSSEBØ

Kristendomstimene var kristendomstimer,

og Bibelen var boken med stor B. Det var ikke

noe tema hvorvidt man var enig i at det skulle

være slik eller ikke – det bare var sånn.

Kristendom eller Livssyn?
Men nye generasjoner vokste til og stilte

spørsmål: Hvorfor er det slik? Må det være

slik? Er det riktig at det er slik? Debatten gikk

friskt, og det ble konkludert med at det behø-

ver ikke å være slik, hvis vi ikke vil. Dersom

foreldrene ikke ønsker at barna skal ta del i

skolens kristendomsopplæring, må de få et

alternativ. Dermed var et nytt skolefag et fak-

tum. Vi fikk faget Livssyn. 

KRL
Samfunnet var i stadig endring, og debatten

om religionsundervisning fortsatte. Vi fikk

flere nye landsmenn og kvinner med andre

religioner. Det ble ønskelig å skape et fag der

alle elevene kunne delta. Dette skulle være et

kunnskapsfag, og ikke utøvelse av religion.

Men kristendommen skulle likevel være den

dominerende del av innholdet. I tillegg til

undervisning i etikk, skulle man ha undervis-

ning i andre religioner og om deres fortel-

linger og høytider. Tilbudet om alternativ livs-

synsopplæring ble tatt bort.

RLE
Det å ikke ha valgfrihet i religionsopplæring-

en ble av mange oppfattet som frihetshem-

mende. Saken kom opp for Den europeiske

menneskerettighetsdomstolen, hvor det ble

slått fast at KRL-faget krenket artikkel nr. 2 i

Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble

faget endret til RLE (Religion, livssyn og

etikk) fra august 2008. Det er nå et skolefag

som skal samle alle elevene. Alle religioner,

filosofier og livssyn skal presenteres saklig,

upartisk og med respekt. Kristendommens

Prost Per Barsnes om trosopplæring : 

- Barnet ble skylt ut med ba

KRISTENDOM, KRL, RLE,  LIVSSYN: En naturlig utvikling?
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– Men jeg skulle gjerne fått med

meg påskeaften her før jeg reiser

hjem. Det skal være ganske magisk,

sier hun til menighetsbladet.

Den hellige uken
For påskeaften er de kristne ung-

dommenes kveld på Madagaskar.

Midt på natten går de fra hus til hus i

menigheten og synger om at Jesus

lever. 

– Det høres helt fantastisk ut, og

jeg synes det er trist at jeg ikke får

være her lenge nok til å oppleve det,

sier hun.

Kristendommen kom til Mada-

gaskar med misjonærene, og har

derfor hentet mye av påskefeiringen

sin fra andre land. Påskeuken kalles

for «den hellige uken», og da er det

gudstjeneste og bønnestund i kir-

ken hver eneste kveld. 

Far, tilgi dem
– Alle avdelingene i kirken har an-

svaret for hver sin kveld denne uken,

forteller Titland.

– Barna, ungdommen, kvinnene,

mennene, speiderne, hyrdene og

Blå kors. Alle i menigheten pleier å

komme på disse gudstjenestene.

Temaet er Jesu lidelse, hva han

gjorde for oss og hans siste ord på

korset (Luk. 23:34). På skjærtorsdag

er det påskemåltid i kirken, etter-

fulgt av gudstjeneste. Langfredag

holdes det et lengre møte som hand-

ler om Jesu lidelser, fristelser og

hvordan han tok på seg våre synder. 

Påskepiknik
Første påskedag er en av de viktigste

dagene i den gassiske kirken. Da

kommer alle, både de faste og de

ikke fullt så faste medlemmene. På-

sken avsluttes andre påskedag med

piknik i stedet for gudstjeneste, for å

feire at Jesus vant over døden. Det

holdes en liten preken, men ellers

nytes denne dagen med lek og moro.

For de unge varer påsken litt lenger,

siden den etterfølges av en ukes leir

innenfor hver kirkelige «synode».

– Her i Antananarivo møtes rundt

1000 ungdommer hvert år, og i An-

stirabe litt lenger sør er det vanlig

med så mange som 4000, avslutter

Titlestad. ●

Mer informasjon: nms.no  > shalom

                   mars 2009 7

adevannet
Gassisk 
påske
Ingrid Hetland (19) fra Titlestad
har de siste seks månedene
vært på Madagaskar på oppdrag
for Det norske misjonsselskap.
Nå gleder hun seg til å feire
påske hjemme i Fana.

MADAGASKAR: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur

med Shalom-båten, forteller Ingrid Hetland. Bildet er fra turens første stoppested,

landsbyen Ampasipitily, der hun underviste barna i engelsk. FOTO: PRIVAT
kulturelle betydning i

Norge er begrunnelsen

for at denne religionen fort-

satt skal utgjøre den kvantitativt største delen.

Kirken overtar
Nøytraliteten og objektiviteten i skolens opplæring

har skapt et behov for en annen arena, en arena

hvor våre døpte barn kan få opplæring i å utøve vår

tro. Kirken og våre kristne organisasjoner har all-

tid drevet med opplæring av barn, men kun en liten

del av kirkens medlemmer har tatt del i dette. Det

er derfor blitt nødvendig å gjøre noe for å nå ut til

flere av de døpte. Som en konsekvens av dette har

Kirkens dåpsopplæring nå gått inn i en reformfa-

se, og mange nye metoder prøves ut i menigheter

over hele landet. ●

skal innføres gradvis. Alle kan ikke få på en gang,
sier Barsnes.

Fana prosti
– Når vil det bli innført i Fana prosti?

– Det vet vi ikke ennå, men prostiet var kandidat
både i fjor og i år. 

– Hva gjør dere mens dere venter på å bli med?
– Alt det som vi allerede gjør av barne- og ung-

domsarbeid i menighetene er definert som dåps-
opplæring, sier han, og nevner både familieguds-
tjenester, søndagsskoler, ungdomsklubber, spei-
der, tensing og barnekor. 

Lærer gjennom gjerning
Viktigst av alt er det som går på miljøintegrering,
som gir den pedagogiske effekten «learning by
doing». Slik tilegner vi oss både språk og andre vik-
tige ferdigheter, og et personlig livssyn er noe man
utvikler i samspill med andre.  

– Problemet er at alt dette i dag er veldig vilkårlig,
sier Barsnes, som husker en tid da kristendoms-
undervisningen var den samme i de største byene
som i små bygdesamfunn. 

– Vi hadde en breddekontakt i
formidlingen som grad-
vis har gått tapt, sier
han.

– Den blir det
vanskelig å gjen-
vinne. ●

KRISTENDOMSKUNNSKAP: – Skolefaget kristen-

domskunnskap var folkekirkens trosopplæring. Så

avskaffet man med et pennestrøk det som hadde

vært med og skapt skolen, sier Per Barsnes. 
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– Menigheten skal ikke være en kamparena,
sier Nora Johanne Engeline Lindén (67), leder
av menighetsrådet i Slettebakken. 

– Vi er ikke interessert i hvem som er ster-
kest eller hvem som har rett. Det skal være
raushet og plass for ulike syn.

– Menigheten styrkes når vi tydelig viser at vi
har rom for forskjellige standpunkt, mener
Mette Lawlor (56), leder av Storetveit menig-
hetsråd.

– Her på Bønes sier vi at vi forventer at me-
ningsmotstanderne viser hverandre respekt,
sier Kirkebø.

– Hvis vi ser på hvordan Jesus møtte sine
samtidige, så var møtene ikke fordømmende,
men rause, hevder Lindén.

«Jeg legger mer vekt på det Jesus gjorde enn
det Paulus sa», uttalte biskop i Tunsberg Laila
Riksaasen Dahl da hun skiftet syn i homofili-
debatten.

– Det var klokt sagt, synes Kirkebø.
– Paulus var også et produkt av sin tid.

Moro i menighetsrådet
Menighetsbladet møter de tre menighetsråd-
slederne en kveldsstund hjemme på Bønes hos
Karl Johan Kirkebø. Han serverer kaffe og ny-
bakte boller, og forteller at vervet først og
fremst innebærer mye moro. Etter 12 år i me-
nighetsrådet er Lawlor helt enig.

– Jeg tror at mange ser for seg kjedelige mø-
ter med en grå gjeng, sier hun.

– Slik er det ikke. Vi får mange spennende og
lærerike oppgaver, og jeg er blitt kjent med
mange hyggelige mennesker.

– Hva gir det deg personlig?

– Vennskapet i gruppen er godt, så det har
vært positivt. Ellers har jeg lært mye om me-
nigheten jeg bor i, og det er fint å ha mulighe-
ten til å påvirke.

Trenger flere unge
Lawlor ble med i menighetsrådet etter at et an-
net medlem kom på døren og spurte henne di-
rekte.

– Jeg ble overrasket, men sa først nei. Men
ved neste korsvei var jeg klar. 

Storetveit menighetsråd består av 12 med-
lemmer, inkludert vara. De fleste er rundt 50
år eller eldre, og Lawlor håper at flere unge vil
melde seg som kandidater foran årets valg.

Småbarnsforeldre er vanskelige å rekruttere,
noe hun har full forståelse for.

– Mange av dem er svært aktive i det nyopp-
ussede menighetshuset, og det hadde vært vel-
dig verdifullt å få dem med. 

Lærer fra de unge
– Aldersspredningen i Slettebakken menig-
hetsråd er fra 26-70 år, sier Lindén.

– Sakene våre blir da belyst fra veldig ulike
ståsted. Det er en styrke.

– Hva har du lært fra de unge?
– Veldig mye. Vi har mye musikk og korvirk-

somhet i menigheten, der jeg har fått sett og
lære hvordan de unge forholder seg til det å en-
gasjere andre. Der er de veldig flinke. Jeg har
også lært mye om frimodighet. Min genera-
sjon snakker ikke så mye med andre om troen
vår slik som de unge gjør.

– Du er blitt mer åpen?
– Ja. Jeg kan godt ta en diskusjon om min tro

med kollegaer på jobb nå. Det kunne jeg ikke
gjort for tolv år siden.

Leders rolle
Lindén kom med i menighetsrådet etter at
hun fikk telefon fra et av medlemmene. Leder-
vervet har hun hatt kun den siste perioden.

– Hva innebærer det å være leder av menig-
hetsrådet?

– Lederen skal være en oppmuntrende støtte
for alt det arbeidet som foregår i menigheten.
Å kunne se medarbeiderne, gi dem noen opp-
muntrende ord, det er tegn på godt lederskap.
Jeg ser på samarbeidet mellom stab, frivillige
og ansatte som viktige oppgaver. 

Slettebakken menighetsråd behandler et
stort mangfold av saker. I det siste har de vært
opptatt av oppussingen av kirken.

To gudshus, en tro
– 40 år med daglig bruk har satt sine spor, for-
teller Lindén.

– Vi har allerede fått installert et nydelig
kjøkkenrom, og nå står toalettene for tur. Først
og fremst et «universelt utformet toalett», som
et handikaptoalett heter nå. Det tenkte man
ikke på for 40 år siden.
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Menighetsrådene trenger kandidater:

– Vi lever godt 
med ulikheter

LEDERTRIO: – Vårt ønske er å ha en åpen, raus            

stre) Mette Lawlor, Karl Johan Kirkebø og Nora 

– Det finnes mange ulike meninger både i menigheten og i
menighetsrådet. Det lever vi godt med, sier leder av Bønes
menighetsråd Karl Johan Kirkebø (58).

• Menighetsrådet er menighetens

strategi- og styringsorgan, og utø-

ver dette ansvaret i samvirke og

samarbeid med kirkelig fellesråd

og prestetjenesten. 

• Kirkeloven § 9 sier at rådet skal

«ha sin oppmerksomhet henvendt

på alt som kan gjøres for å vekke og

nære det kristelige liv i soknet (...)».

• Menighetsrådets styringsoppga-

ver består i å formulere visjoner og

mål for menigheten, fordele ressur-

ser, ha en tydelig og hensiktsmes-

sig organisering, tilføre kompetan-

se og samarbeid med organisasjo-

ner og grupper i lokalsamfunnet.

• Menighetsrådets viktigste oppga-

ver er knyttet til gudstjenesteliv,

bruk av kirken, trosopplæring/ 

barne- og ungdomsarbeid, frivillige

medarbeidere, kirkemusikk og

kultur i kirken, diakoni, miljø og

rettferdighet, menighet og misjon,

økumenikk, informasjon og kom-

munikasjon.

• For å ivareta oppgavene opprettes

det egne (under) utvalg med ulike

ansvarsområder.



Spesielt for menigheten er samarbeidet
med baptistkirken, som ligger like ved Slet-
tebakken kirke.

– Vi ser mer på det som forener enn det
som skiller, sier hun.

– Det hadde vært kunstig å ha to gudshus
så nær hverandre uten at vi samarbeidet.
Før gikk de som skulle til baptistkirken på
venstre side av veien, vi på høyre. Slik er det
ikke lenger.

Ungdomsklubb
Bønes menighet samarbeider også tett med
et annet gudshus, men der er den fysiske av-
standen større enn trosforskjellene.

– Menigheten vår har sitt utspring i Store-
tveit kirke, så det er naturlig at vi føler den
som vårt annet hjem, sier Kirkebø, som sær-
lig trekker frem samarbeidet rundt ung-
domsklubben.

– Menighetsrådets viktigste jobb er å ten-
ke strategi og å se til at ting drives sunt. Vi må
tenke over hvor vi er, og hvor vi vil.

Kirkebø er svært fornøyd med at bygge-

trinn to av Bønes kirke ferdigstilles allerede
til høsten, med innvielse av hele kirken til
advent.

Frivillighet på Bønes
– Hvorfor har dette vært viktig?

– Vi mangler plass. Kirken har kun ett
rom, og det blir for lite i en menighet med
over 200 registrerte frivillige. 

Frivillighetskulturen er viktig i en menig-
het som startet uten ansatte, og der kirken er
bygget av bydelen for bydelen. 

– Folk føler stort eierskap til kirken. Sist vi
arrangerte Bønesdagen, stilte det rundt
2000 mennesker i og utenfor kirken. 

Bønesdagen er et årlig arrangement der
alt som er av kulturliv og idrettslag blir invi-
tert. Halvparten av overskuddet går til et
fond der alle gode formål i bydelen kan søke,
uavhengig av kirkelig tilhørighet. 

– Bydelen har vært med og hjelpe oss, nå
hjelper vi bydelen tilbake, sier Kirkebø.

– På Bønes er vi ja-mennesker, med kultur
for å takke. ●
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Sommerleir på 
Wallemtunet
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 på Kvamskogen. Vi

samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fyl-

ket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,

sporløp og spennende kubbespillkamper

og bibeltimer er bare noen av aktivitetene

Å reise på leir er spennende. Man treffer

gamle og nye venner, finner på mye moro

og opplever mye sosialt og åndelig

gjennom ulike samvær og bibeltimer.  Vi

vet at sommerleirene på Wallemtunet for

mange er et av årets store høydepunkter.

I år blir det lagt opp til tre leirer:

Leir 1: 26. - 30.juni, 12-15 år

Leir 2: 30.juni – 3.juli. 9-12   år

Leir 3: 3.–5.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig til

Bergens Søndagsskolekrets tlf. 55 53 01 20,

e-post bergen@sondagsskole.no ●

Hjelp oss med skyss!
Kjære born og borneborn av aldrande 

foreldre og  besteforeldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg på dei

fleste strekningar. Oftast er privatbil einas-

te aktuelle framkomstmiddel. Det fører til:

• At sjuke og gamle som ikkje disponerer bil 

eller lenger køyrer sjølv blir sette utanfor.

• At folk som før regelmessig valde å gå på 

gudsteneste, ikkje kjem seg dit.

• At mange lengtar sårt etter å få koma til si 

kyrkje  utan at dei set ord på det til eigen 

familie, i frykt for  å gi dei dårleg samvit. 

For å vere andre til bry, er det siste dei kan 

tenke seg. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande for-

eldre og besteforeldre utan bil! Ja kjære

naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp

til dykkar kjære gamle og/eller sjuke til

kyrkje, t.d. ein gong i månaden, om ikkje

meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken

er fint. Men skyss til gudsteneste blir også

sett pris på! ● PER BARSNES, PROST 

         og inkluderende menighet der terskelen for å komme inn i kirken skal være lav, sier (fra ven-

Johanne Engeline Lindén.

• Valg skal nå koordineres

mot kommunevalg. Derfor

blir neste valgperiode på kun

to år.  I år blir valget koordi-

nert med stortingsvalget 14.

september. Det nye menig-

hetsrådet trer  i funksjon 1.

november.

• Rådet må sende inn valglis-

te innen 15. mai. Nomina-

sjonskomiteen er ansvarlig

for å utarbeide valglisten.

• Mer informasjon:

www.kirken.no. Aktuelle do-

kumenter og foldere om kir-

kevalget finner du under

«tema» til høyre på siden.

• Valgveiledningen  foreligger

innen 1. mai og kan lastes

ned eller bestilles fra Den

norske kirke, Kirkerådet, Pb.

799 Sentrum, 0106 Oslo  
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Tradisjonen begynte kanskje i det gamle
kulturlandet Iran, der det i uminnelige tider
har vært vanlig å dekorere egg til nyttårsfes-
ten «nowruz».

Vårjevndøgn
«Nowruz» feires på vårjevndøgnet 21. mars,
som i de fleste kulturer regnes som den før-
ste vårdagen. Forklaringen på hvorfor dato-
en for påsken varierer, henger også sammen
med vårjevndøgnet. Påskedag skal nemlig
feires første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn. Dette betyr at 1. påskedag
kan falle mellom 22. mars og 25. april. I år
feirer vi påskedag på 12. april, og da er det en
fin skikk å begynne feiringen med å deko-
rere frokosteggene.

Morgenrødens gudinne 
Det norske  ordet «påske» er «arvet» fra den
jødiske høytiden «pesach», som feires til

minne om da Moses førte israelittene fra
Egypt. På engelsk heter påske «easter»,
mens høytiden kalles «oster» på tysk. Dette
er begge ord som viser tilbake til den gamle
nordeuropeiske vårjevndøgnfesten, som
var viet til morgenrødens og fruktbarhe-
tens gudinne Eostre eller Ostara (tilsvarer
den greske Eos, den romerske Aurora og
den gammelindiske Ushas). Det vites ikke
om egg var en del av denne feiringen, men
tradisjonen med påskeegg går langt tilbake
også i Europa. Egget gir opphav til nytt liv, og
er slik et vakkert symbol for årstiden når na-
turen igjen våkner opp etter vinterens lange
søvn. 

Påskekyllinger
Den kristne symbolikken har også med
gjenfødelse å gjøre. Først og fremst Kristi
oppstandelse, der det at Jesus stiger ut av
graven sammenlignes med kyllingen som
kryper ut av skallet. Men også i en mer over-
ført betydning, der det å ta imot Jesus ofte

beskrives som å bli født på ny. De nyklekkede
kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker i vårt forhold til Gud. Kyl-
lingenes gule farge er påskens farge fremfor
noen, og symboliserer tradisjonelt solens
livgivende kraft.

Gult, lilla og hvitt
Samtidig er gult også feigheten og forræderi-
ets farge, og renessansens italienske mestere
fremstilte ofte apostelen Judas i gul kappe.
Fargen lilla eller fiolett assosieres også med
påsken, og brukes av kirken i påsken til og

Påskens symboler:

Død og opp-
standelse
Snart er det tid for å male påskeegg igjen. Men hvor i all
verden kommer denne litt underlige skikken fra?

NATTVERDEN: «Mens de holdt måltid, tok Jesus 

kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:

så syndene blir tilgitt.» (Matt. 26: 26-28).

PÅSKEEGG: Tradisjonen med dekorerte påskeegg står sterkt i Øst-Europa. Her fra en utstil-

ling i Tsjekkia i 2006. FOTO: JAN KAMENÍ EK



med påskeaften. Fargen oppstår ved
å blande rødt og blått, og symbolise-
rer både Jesu røde offerblod og det
åndelige gjennom den blå himmelen
over oss. Kongefargen purpur ligger
nær lilla, og er også en del av dette bil-
det. Men på første påskedag er det
gledens farge hvitt som gjelder, kir-
kens festfarge og symbol for glede,
renhet og det hellige.

Guds lam
Det hvite lammet er det eldste påske-

symbolet. Tradisjonelt ofret
jødene lam i påsken, og spiste
påskemåltid med lam. Påske-
lammet var for jødene opp-
rinnelig en offergave, og ofte
tok man det første lammet
som ble født om våren. I kris-
tendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin
sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam, Guds påskeoffer, of-
feret Gud gjorde for å frelse
menneskene. Den hendelsen
som er bakgrunnen for vår
kristne påske, foregikk i Israel

nettopp under jødenes påskehøytid.

I innledningen til dramaet skriver
evangelisten Matteus: «– Hvor vil du
vi skal gjøre i stand til påskemåltidet
for deg? Jesus svarte: – Gå inn i byen, til
den mannen dere vet, og si til ham:
«Mesteren sier: Min time er nær; hos
deg vil jeg holde påskemåltid med disi-
plene mine». Disiplene gjorde som Je-
sus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet.» ●
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«Faren til de berømte komponistene
Bach døde i går», stod det i en tysk avis 
da komponisten Johann Sebastian Bach
(1685-1750) døde. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

I dag er det komponistsønnene hans glemt,

mens Bachs egen musikk regnes som noe av

det ypperste som er festet til notepapir. 

Sions datter
Siden det i år er 200 år siden Felix Mendels-

sohn (1809-1847) ble født, kan det passe å

minne om at dette er fullt og helt hans fortje-

neste. Bare 20 år gammel sørget Mendels-

sohn for at Bachs glemte korverk Matteuspa-

sjonen (1727) ble satt opp på nytt. Da var det

gått nesten hundre år siden noen hadde hørt

denne praktfulle musikken. Korverket gjen-

forteller i ord og toner kapitlene 26 og 27 fra

Matteusevangeliet, og er formet som en me-

ditativ dialog mellom «Sions datter» og «de

trofaste». 

Offeret
Allerede i åpningskoret aner vi den store tra-

gedien som ligger forut, og det kan være en

ganske utmattende opplevelse å leve seg inn

i det nesten tre timer lange korverket. Den

gripende arien «Erbarme dich mein Gott»

(«Ha miskunn, min Gud») er kanskje verkets

mest kjente stykke, og kan blant annet høres

i åpningsscenen fra den russiske regissøren

Andrei Tarkovskys aller siste film, «Offeret»

(1986).  ●

GUDS LAM: Dirigenten Nikolaus Harnoncourts

innspilling sammen med Concentus musicus

Wien og Wiener Sängerknaben ble tildelt både

Grammy og magasinet Gramophone sin pris for

beste innspilling av barokkens vokalmusikk i

2001. Utgivelsen inkluderer også en datafil der

du både kan lese Bachs originalmanuskript og

høre musikken samtidig. 

Påskens musikk

Matteuspasjonen

et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: – Ta imot og spis! Dette er min

– Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange

ILLUSTRASJON: «NATTVERDEN» AV LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

JUDASKYSSET: «Han gikk

straks bort til Jesus og sa: –

Vær hilset, rabbi! og kysset

ham. Men Jesus sa til ham:

– Venn, nå har du gjort ditt!

Da kom også de andre til,

og de la hånd på Jesus og

tok ham til fange.» (Matt.

26: 49-51). Illustrasjon:

«Judaskysset» av Giotto di

Bondone (1267-1337).
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Bok & Media Vestbok

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

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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 

Perspektiv på livet

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

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

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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 
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

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

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

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

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

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

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

Bønes menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Lise Opdahl
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 05 71

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

Bønes Speidergruppe NSF
Kontaktperson: Erik Geber
Telefon . . . . 55 12 41 90/920 94 47
E-post: gruppen@bonesspeiderne.no
Web:  . . . .www.bonesspeiderne.no

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
 . . . . lederskap@bonestensing.com 

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

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i Bø-
nes 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

Babysang
Tirsdager kl.1030. 
Kontaktperson
Lindis Aldal Sætre  . . . . 55 30 81 03

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste: For den som ønsker
besøk eller å bli besøker. Sorggruppe
ved skilsmisse/dødsfall. Kontaktper-
son for disse felles aktiviteter: 
Diakon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

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 
Hver torsdag kl.11-13. Her kan du
komme innom og ta en kopp kaffe og
en vaffel, få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + god prat. 
Hjertelig velkommen.

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 
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Uke 14. - Vi takker for alle hjem som gir barn

en trygg og god oppvekst. Vi takker for sko-

lene og deres omsorg og opplæring. Vi takker

også for vår nye biskop. - Vi ber for vårt lokal-

samfunn, at alle må være med å bygge et godt

miljø og skape trivsel for hverandre. Vi ber for

biskopen og hans tjeneste i vårt bispedømme.

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. Vi ber

også for påsken, for alle gudstjenester, og for

alle som er på påsketur. Vi ber for Klubben

sine påsketurer.

Uke 16 . - Vi takker for Mini-sing , Tria og Bø-

nes Ten-sing, for babysang og for småbarn-

streff, og for ledere og medlemmer der. - Vi

ber for Mini-sing, Tria og Bønes Ten-sing, for

babysang og småbarnstreff, for ledere og

deltakere. 

Uke 17. - Vi takker for frivillige medarbeidere

og for den omsorgen som vises i vår menig-

het. - Vi ber for medarbeiderne og for det ar-

beidet de gjør. Vi ber også om flere som er vil-

lige til å ta på seg oppgaver i menigheten.

Uke 18. - Vi takker for samfunnet vårt og for

kommunen vår. Vi takker for byggetrinn to

som reiser seg ved Bønes kirke. - Vi ber for

kommunen, for samfunn og for fellesskap. Vi

ber for arbeidstakere og arbeidsledere. Vi ber

om at arbeidet med byggetrinn to må gå etter

planen uten uhell eller ulykker av noe slag.

Uke 19. - Vi takker for konfirmanter og for de-

res hjem og familie. - Vi ber for konfirman-

tene, for konfirmasjonsgudstjenester og for

konfirmasjonsfester i familiene. 

Uke 20. - Vi takker for vår kirke, og kirkens

valgte råd og utvalg. - Vi ber om at kirken må

være et sted der mennesker finner samfunn

med andre, og med Gud. Vi ber om at våre

menigheter er med å bygge gode fellesskap i

sitt nærmiljø. Vi ber også for det forestående

menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg. 

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 for-

skjellige gruppene. Vi ber også for alt plan-

leggingsarbeid for høstens aktiviteter.

Uke22. - Vi takker for diakonen vår, og for det

diakonale arbeidet som diakoniutvalget dri-

ver. - Vi ber for diakon og det diakonale arbei-

det. Lær oss alle å se hverandre og hjelpe og

støtte hverandre. Vi ber spesielt for syke, sør-

gende 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 fa-

milie og for alle brudepar.

Vi takker og ber

AV  SIGMUND AUSTRHEIM

Line Dybedal Vederhus er fødd i 1988,
d.v.s. at ho gjerne kunne vore barnebar-
net, om ikkje oldebarnet, til dei eldste av
oss! Ho vaks opp i Nordpollen ved Flatra-
ket, som ligg ein liten halvtimes busstur
nord for Måløy i Nordfjord. Då ho var
ferdig med ungdomskulen, reiste ho til
Sandane for å gå på Firda vidaregåande,
linja for musikk, dans og drama. Her dan-
na ho songgruppa Ljod saman med tre
andre jenter. Ho song sopran, og sjølv om
dei song mykje forkjelleg, så vart det mest
folkemusikk. I tillegg til dette var ho med
i storbandet på skulen, pluss at ho var
med å starta ei pop-gruppe, Joe Frog. 

Etter dei tre skuleåra (2004-2006) på
hybel på Sandane, på «Asylet», for lokal-
kjende, vart det eitt år heime i Nordpollen
med mykje song og musikk, og litt meir
uttdanning i Måløy. Deretter vart det
Bergen.

Line kom hit til byen i 2007, og her «le-

ver og blomstrar» ho av og for musikk.
Ho spelar enno i det same musikkbandet,
og no har dei fått «prøvekontrakt» med
eit plateselskap, Yours Favourite Music
her i Bergen. Draumen er sjølvsagt å få så
stort platesal at dei også kan leve av mu-
sikken. Ho må vere eit A-menneske, for
ho står tidleg opp kvar dag for å øve. Når
ho ikkje er på spelejobb, så er det øving,
enten med bandet eller for seg sjølv, eller
så komponerer ho.   

Den fyrste vikarjobben i Bønes kyrkje
fekk ho i september 2008. No er ho tilsett
i 55 prosent stilling ut juni 2009. Som
mange av oss har fått gleda av å høyre, så
spelar ho både piano, orgel og trompet i
tillegg til at ho syng! Ho spelar på dei van-
lege gudstenestene, gjerne saman med
andre musikarar, i tillegg til at ho spelar
for «Mini-sing». Av og til spelar ho trom-
pet i gravferder, både på Bønes og andre
stader.

Line framhevar at ho ikkje har orga-
nistutdanning eller formelle kvalifikasjo-
nar for ei organiststilling, men ho trivst

Line på plass 
i Bønes kirke
Vi har tidlegare prøvd å presentere «staben» og ein del av dei
personane som vi oftast møter på her i Bønes kyrkje. No er
turen komen til pianisten/organisten vår endå ein gong, for vi
har hatt mange skifte. Men, det ser ut til at vi har vore svært så
heldige denne gongen også!

Besøker – noe for deg?

I Storetveit og Bønes jobber vi med å få
en større besøkstjeneste. Har du noe tid
du kan tenke deg å bruke som besøker? 

Som besøker får du en fast person du be-
søker jevnlig etter avtale, og det kan
innebære å gå tur, bare prate sammen,
følge til lege og liknende. Det vanlige er
1-2 timer i uken/annenhver uke. Du vil
få veiledning og kurs underveis, og treff-
punkter med andre besøkere. Liker du å
glede en annen? Da kan dette være en tje-
neste for deg!

Kontakt diakon Linda Bårdsen 55 30 81
17 / linda.bardsen@bkf.no 

Hyggetreff for pensjonister 

Bønes kirke kl 11.30–13.30. Hyggelig sam-
vær over medbrakt niste. Kaffe, te - og litt å
bite i.  Sang, prat og antakt.

Resten av vårens program:
3. april: «Tanker og realiteter omkring kir-
kegårder ved anlegging og bruk – med
Bønes kirkegård som utgangspunkt.
v/landskapsarkitekt Anne K. Irgens

8. mai: «Å sette spor» En utvandrerhisto-
rie fra virkeligheten v/journalist Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njåstad.  Boksalg

5. juni: Kunstner Siren Blytt forteller om
kirketekstiler og utsmykking i Bønes kirke.
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svært godt både i jobben og i miljøet, så ho
vil gjerne halde fram så lenge som ho kan. 

Dei som såg Line etter juleferien i år, dei la
kanskje merke til at ho halta. Ho fekk spørs-
mål om ho hadde skada seg: 

- Ja, litt. Det var stormen som tok meg då
eg var heime i Norpollen, svara ho, med eit

smil! Det er tydeleg at Line er van med både
motvind og medvind! 

Vi er svært glade for den jobben Line gjer
hos oss, og vi kan ikkje anna enn å ynskje
henne lykke til vidare – uansett korleis
vindretninga måtte bli! ●

Åpen kirke

Velkommen til Åpen kirke
hver torsdag kl.11-13

Her kan du komme innom,
   ta en kopp kaffe og en vaffel,

få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + en god prat.

Bønes menighet
åpen, synlig  og tilstede

KULTURKALENDER

VÅREN 2009:

Tirsdag 31.mars 
kl.1830-ca.20.00
Museumsbesøk
Tema: «Kirken og påsken»  i Kultur-

historisk museum (v/Sjøfarts-

museet) v/ professor Henrik von

Achen.

Påmelding til menighetskontoret

seinest fredag 27.mars, 55 30 81 02/

bones.menighet@bkf.no Billett.

60 bussen stopper på Møllenpris,

derfra er det et kort stykke å gå til

museet. 

Behov for skyss? Ring menighets-

kontoret seinest fredag 27.mars. Av-

reise fra Bønes kirke kl.18. ●

Søndag 19.april kl.1930
Ønskekonsert/salmekveld
Salmekveld hvor tre kjente person-

ligheter forteller oss hvilke salme

som er deres favorittsalme og 

hvorfor. Vi synger salmer sammen. 

Meld ditt salmeønske til menighets-

kontoret 55 30 81 02 /

bones.menighet@bkf.no ●

Lørdag 20.juni-søndag 21.juni
Menighetstur til KINNASPELET. 

To alternativer på turen, endags tur

eller tur med overnatting på Svanøy.

Påmelding til Kinnaspelet gjøres til

menighetskontoret 55 30 81 02 / 

bones.menighet@bkf.no seinest

innen 10.mai. ●

Line Dybedal Vederhus, 

Aktiv Fritid 

Dette er for deg som er en aktiv pensjonist,
og ser etter et fellesskap å være med i. Vi sam-
les i Storetveit menighetshus annenhver tirs-
dag kl. 11.00-13.30 til rytmisk trim, matpak-
ke-lunsj, kaffe- og teservering, felles pro-
gram og interessegrupper. Kom og se om
dette er noe for deg.

Resten av vårens program:
31. mars: Grupper 
14. april: Grupper
28.april: Fellesmøte: «Norsk barndom
gjennom 150 år» ved Kari Blom
12. mai: Grupper 
26. mai: Grupper
9. juni: TUR (eget program kommer) 

Kontaktklubben  

Kontaktklubben for psykisk utviklings-
hemmede samles i Storetveit menighetshus
torsdager fra 18.30 – 20.30. Klubben er et
møtested for akkurat deg, og kanskje en
støttekontakt eller noen i familien? Hjerte-
lig velkommen! 

Resten av vårens program:
16. april:  Klubb
19. april: (Merk dag) 

Gudstjeneste i Storetveit kirke
30. april: Kontaktkveld med familie, 

avslutning i kirken
14. mai: Klubb
28. mai: Klubb
11. juni: Sommeravsl. (program kommer)



Takk til alle glade givere!

Starten på neste byggetrinn av kirken

nærmer seg med alle de behov utover

selve byggingen som dette medfører.

Vi må prøve å være i forkant og trenger

derfor glade givere. Har du lyst til å

melde deg som fast giver kan du bruke

denne på meldings slippen. Du vil så få

tilsendt giroblankett fra oss.

Svarslippen sendes:

Givertjenesten 

v/P. Røen, Kråkeneslia 45, 

5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: .........……………………......…..…….

Adresse: .........…………………......…..…….

Postnr/Sted: ......………………….....…..….

Jeg vil gi (sett kryss)

❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig

Sign: ......………....................………......…

Giverglede ...

Julianne Arnestad Ingebrigtsen
Malin Endeve
Sanne Rannveig Sandvik Nore
Sina Naterstad
Rasmus Skivenes
Kaisa Linnea Kjærstad- Raunli
Fredrick Widaberg Svensby 

Einar Flølo
Jan Villy Jakobsen
Dagfinn Westreng Aksnes
Kittty Berly Havre

Bønes kirke

Søndag 22. mars kl.1100
Familiegudstjeneste v/kapellan
Inge Høyland. Minising deltar.
Dåp, offer: menighetsarbeidet.
kirke-kaffe, spill & lek. Luk 1,26-
38 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4

Lørdag 28. mars kl.11-15 
BØNESDAGEN 

Søndag 29. mars kl.1100
Gudstjeneste v/sokneprest Bjarte
Holme. Nattverd, offer: Kirkens
SOS. Søndagsskole, kirkekaffe. *
1 Mos 22,1-13 Hebr 9,11-15; Joh
11,45-53

Tirsdag 31.mars 
Kirkens nødhjelps dør-til-dør-
aksjon

Palmesøndag, 5. april kl.11
Friluftsgudstjeneste på Guldstø-
len v/kap. I.Høyland i samarbeid
med Speiderne. Joh 12,1-13 Sak
9,9-10; Fil 2,5-11

Skjærtorsdag, 9. april kl.1900
Skjærtorsdagsgudstjeneste v/

sokneprest Bjarte Holme. Natt-
verd, offer: menighetsarbeidet
Matt 26,17-29 2 Mos 12,3-8.11; 1
Kor 10,16-17

Langfredag, 10. april kl.1100
Gudstjeneste v/ sokneprest Kari
Vatne. Offer: menighetsarbeidet
Matt 26,30-27,50

Påskedag, 12. april kl.1100
Høytidsgudstj. v/sokneprest Kari
Vatne.Dåp, nattverd, offer: me-
nighetsarbeidet. Matt 28,1-8 Sal
118,14-24; 1 Kor 15,1-11

Andre påskedag, 13. april 
Fellesgudst. for Fana prosti i Slet-
tebakken kirke. Luk 24,13-35
Jona 2,1-11; Apg 10,34-43

1. s. e. påske, 19. april kl.1100
Familiegudstjeneste/ oppstan-
delsesfest/ sokneprest Bjarte
Holme. Grupper i menigheten
deltar. Dåp, nattverd, offer: me-
nighetsarbeidet. Joh 20,19-31
Jes 43,10-13; 1 Kor 15,53-57

2. s. e. påske, 26. april kl.1100
G2 v/ sokneprest Bjarte Holme
Bønes skolekorps deltar. Natt-
verd, offer: Bønes speidergruppe.
Søndagsskole, kirkekaffe
Joh 10,11-16 Esek 34,11-16a; 1
Pet 2,21b-25

02.mai kl.1100 og kl.1300
Konfirmasjonsgudstjenester v/
sokneprest Bjarte Holme

3. s. e. påske, 3. mai kl.1100 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
kapellan Inge Høyland. Joh
16,16-22 Jes 43,16-19; Hebr
13,12-16

9.mai kl.11 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/
sokneprest Kari Vatne. Anette
Håvik deltar med trompet
4. s. e. påske, 10. mai kl.1100
Konfirmasjonsgudstjeneste v/

sokneprest Kari Vatne. Anette
Håvik (trompet) deltar. Joh 16,5-
15 Esek 36,26-28; Jak 1,17-21

5. s. e. påske, 17. mai 
ingen gudstjeneste.

Kr. himmelfartsd., 21. mai kl.1100
Gudstjeneste v/ vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp, nattverd, of-
fer: Fana prosti (felles diakonale
tiltak).Kirkekaffe. Luk 24,46-53
Dan 7,13-14; Apg 2,32-36

6. s. e. påske, 24. mai kl.1100
Familiegudstjeneste v/ sokne-
prest Bjarte Holme. Dåp, natt-
verd, offer: menighetsarbeidet
Kirkekaffe, spill & lek etter guds-
tjenesten. Joh 15,26-16,4a Hag
2,3-9; 1 Pet 4,7-11

Pinsedag, 31. mai kl.1100
Gudstjeneste v/ sokneprest Kari
Vatne. Nattverd, dåp, offer: me-
nighetsarbeidet. Søndagsskole,
kirkekaffe. Joh 14,23-29 1 Mos
11,1-9; Apg 2,1-11

Storetveit kirke

5. s. i faste, 29. mars kl.1100
G2. Kap. Inge Høyland. Nattverd.
Offer: Menighetsarb. Kirkekaffe.  

Onsdag 1.april kl.1900
Kveldstoner i åpen kirke v/Ruth
B.Haug. Fastegudstjeneste. Vi-
karpr. Per-Arne Mehren. Nattv.

Palmesøndag, 5. april kl.1100
Høymesse. S.pr.Bjarte Holme. 
Nattv. Dåp. Offer: Menighetsarb.  

Skjærtorsdag, 9. april kl.1900
Vikarpr. Per-Arne Mehren. Nattv.
Offer til menighetsarbeidet.   

Langfredag, 10. april kl.1100
S.pr.Bjarte Holme. Nattverd. Of-
fer til menighetsarbeidet.  
Påskedag, 12. april kl.1100
Vikarpr. Per-Arne Mehren. Nattv.

Dåp. Offer: Kirkens Bymisjon, Bg.  

Andre påskedag, 13. april 
Fellesgudst. for Fana prosti i 
Slettebakken kirke. 

1. s. e. påske, 19. april kl.1100 
Oppstandelsesm. Familiegudstj.
v/kap. I.Høyland. Barnegospel og
Kontaktklubben deltar. Dåp. Of-
fer: Menighetsarb. Middagstreff.

2. s. e. påske, 26. april kl. 1900
G2 v/kap.Inge Høyland. Offer til
menighetsarbeidet.  

Torsdag 30.april kl.2000-2030
Gudstjeneste v/kap.Inge Høyland
og Kontaktklubben.

3. s. e. påske, 3. mai 1100 og 1300
Konfirmasjonsgudstj. v/s.pr.
Bjarte Holme. Offer: Menighets-
arbeidet. 

Lørdag 9.mai kl.1100 og 1300
Konfirmasjonsgudstj. v/kap. Inge
Høyland. Offer: Menighetsarb.

4. s. e. påske, 10. mai kl. 11 og 13
Konfirmasjonsgudstjenester
v/kap. I. Høyland. Offer: Menig-
hetsarbeidet.

Kr. himmelfartsd., 21. mai kl.11
Høymesse v/s.pr.Kari Vatne.
Nattverd. Dåp. Offer til Amatea.

6. s. e. påske, 24. mai kl.1100
Høymesse v/Kap. Inge Høyland.
Fløyte: Gro Sandvik. Nattverd. Of-
fer: Menighetsarb

Pinsedag, 31. mai kl.0900 
Fantoft stavkirke. Morgensang
v/s.pr.Bjarte Holme. Nattverd

Pinsedag, 31.mai kl.1100
Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme.
Nattverd. Offer: Sjømannskirken.

Andre pinsedag, 1. juni kl.1100
Høym. v/s.pr.Bjarte Holme. Nattv. 

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU
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