
Ordinasjon i Bønes
24. januar ble kapellan

Gunn-Frøydis Unneland

(t.v) ordinert i Bønes kir-

ke. Hun skal tjeneste-

gjøre både i Bønes og

Storetveit. Side 2-3

Møteplassen
Det er en stor hjelp for

barn og unge som direkte

eller indirekte blir ram-

met av kreft å treffe an-

dre i samme situasjon.  

Vi har besøkt «Møte-

plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer

først og fremst de som

har lite fra før. Under Kir-

kens Nødhjelps fastak-

sjon kan du være  på å

bøte litt på urettferdighe-

ten. Side 7-8 og 15 Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

God
påske!
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Knut Sundt Rosenlund -  906 96 474 - costly@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet produksjon
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Stoffdeadline neste nummer: Torsdag 25. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 8. juni

Bønes-
katedralen: 
storstuen vår

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Det har vært skrevet og talt i mange og vakre

ord om Bøneskatedralen. Endelig har Bønes

fått storstuen sin og gjennom de tre siste må-

nedene har vi fått oppleve at vi har et godt og

tjenlig lokale. Her har vært en rekke aktiviteter

i bredde fra konserter og julefester til årsmøte

i borettslag og styremøter. Det fungerer greit

med både to og tre ting som skjer parallellt.

For 15-20 år siden utløste dugnadsprosjek-

tet Bønes Kirke masse kreativitet og energi

fra hele bydelen. Mange løftet i flokk og resul-

tatet ble over all forventning. Ikke bare fikk vi

en flott kirke som nå er helt ferdigstilt, men

det ble satt igang mange gode aktiviteter og

masse frivillighet ble utløst til beste for lokal-

samfunnet vårt. Mye av dette har blitt videre-

ført og lever i beste velgående.

Et av tiltakene er Bønesdagen. Vi nærmer

oss 20. års jubileum og arrangementet har

vel aldri stått sterkere. Det har blitt en sam-

ling av hele kultur- og organisasjonslivet på

Bønes. Dette er slik vi vil at Bønes Kirke skal

være, åpen og inkluderende, stedet for hele

Bønes. Så kom i kirken 20. mars og få en flott

kulturell og sosial dag.

Noen dager før, tirsdag 16. mars, er det in-

vitert til det som på fint heter menighetsmø-

te. Da inviteres alle interesserte til å være

med å tenke høyt om hva vi ønsker Bøneska-

tedralen skal og kan romme. Lokalene gir

muligheter. Det er opp til oss, hver og en av

oss, å gripe disse mulighetene og være med å

bidra til at lokalene fylles og blir det pustehull

og kraftsenter for lokalmiljøet det har poten-

siale i seg til å være.

Bønes Menighet ønsker å være åpen, synlig

og tilstede. Det ønsker vi skal reflekteres i en

åpen og velbrukt kirke. Vi har få om noen be-

grensinger på hva lokalene kan brukes til. Vi

inviterer alle gode krefter til samarbeid og til

å komme med sine innspill og ideer. Det være

seg kulturarrangementer, øvingslokaler, by-

delskafe, sjakklubb, spillkvelder eller.... Nå

er det opp til oss. Velkommen med dine inn-

spill og gode ideer. ●

TEKST OG FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

Pastor Wang Quintet består for tida av
brørne Øystein og Torfinn Wang. Fyrst-
nemnde er «pastoren» og brukar flyge-
let, medan Torfinn spelar bassgitar. Dei
har naturleg nok hatt eit livslangt sam-
arbeid, men no har dei også med seg dei
dyktige musikarane Are Ovesen på
trompet og flygelhorn, Mads Falck Ber-
ven på gitar og Tor Bjarne Bjelland på
trommer.

Jubilate er eit kyrkjekor på Søreide for
både kvinner og menn. Saman med di-
rigent Per Eriksen var dei 20 stk. som
supplerte musikarane på ein fin måte.

Konserten var bygd opp kring gode,
gamle salmar, som mange av oss har eit
visst forhold til, men her vart dei pre-

senterte i diverse jazzifiserte former.
Pastor Wang Quintet opna for eksem-
pel med «Vår Gud han er så fast ei
borg», «Opna hjartans dør» og «Kom
hellig ånd». Framføringane gav rom for
både samspel og meir individuelle ut-
fordringar, noko som publikum tydeleg
sette stor pris på. I starten var vi vente-
leg noko avventande: skulle vi klappe
midt inne i framføringane? (Vi var i ei
kyrkje og ikkje i ein jazzklubb!) Men
musikarane viste slikt engasjement og
utstråling, at til slutt berre måtte vi ap-
plaudere! Herleg!

Etter fleire instrumentale nummer,
både solo og felles, var det Jubilate sin
tur. Dei hadde fleire tekstar som dei
framførde acapella, medan andre var i
samarbeid med musikarane enten som

AV ØYVIN CHRISTIANSEN

Ikke nok med det, Gunn-Frøydis ble
denne dagen ordinert til prest i Den
norske kirke med biskop, prost, kolleger,
slekt, venner og menighet rundt seg. Det
var første gang en ordinasjon fant sted i
Bønes kirke. 

Biskop Halvor Nordhaug framholdt
at dette var en dag for alvor, men ikke
minst en dag for glede, - for Gunn-

Frøydis spesielt, men også for våre me-
nigheter.

Mange hilsener
Gunn-Frøydis har studert teologi ved
Norsk Lærerakademi i Bergen og Me-
nighetsfakultetet i Oslo. 

Ved kirkekaffen etter gudstjenesten,
i en fullsatt kirkestue, var det hilsener
fra studievenner, nye kolleger, menig-
hetsrådene, familie og fra sognepres-

Ordinasjon i
Bønes kirke
Søndag 24. januar var det nok en gang duket for høytid og fest
i Bønes kirke. Storetveit og Bønes menigheter kunne ta imot
Gunn-Frøydis Unneland som sin nye kapellan.

Flott musikkstund!
På søndag kveld inviterte Pastor Wang Quintet og Jubilate til
musikalsk kosestund i Bønes kyrkje. Og ei kosestund vart det!

bønes 2-10.qxp:bønes  10-03-10  14:55  Side 2



ten i Gulen i Sogn, der Gunn–Frøydis har
vokst opp. Prosten i Fana, Per Barsnes, er
også sogning, noe som fikk han til å slå fast

at «uansett hvilke stillinger du og jeg inne-
har i kirken, vil vi begge alltid være sogne-
prester».

Mange av de som ville gratulere Gunn-
Frøydis denne dagen beskrev henne som en
åpen og lyttende person, og som en person
med erfaring fra og mot til å møte ulike ut-
fordringer.  Det er mange som ser fram til
fellesskap og samarbeid med Gunn-Frøydis
i årene som kommer. ●

3                    mars 2010

Hyggetreff i Bønes kirke 
Fredager 11.30-13.30
9/4: Musikalsk møte m/Carsten Dyngeland. 7/5: Frelsesarméen.
Besøk av Bergen 1. korps.  4/6: «Husker du den gang i måneskinn?»
Musikalsk foredrag med glimt i øyet  v/Veslemøy Fluge Berg.
I tillegg til dagens tema blir det sang og andakt, og mye hyggelig
prat. Ta med niste – vi sørger for kaffe, te, frukt og kaker.

Besøker – noe for deg?
Som besøker får du en fast person du besøker jevnlig etter avtale,
det kan innebære å gå tur, bare prate sammen, følge til lege og lik-
nende. Det vanlige er 1-2 timer i uken/annenhver uke. Du får veiled-
ning og kurs underveis og treffpunkter med andre besøkere. 
Liker du å glede en annen? Da kan dette være en tjeneste for deg!
Kontakt diakon Linda Bårdsen 55 30 81 17 / linda.bardsen@bkf.no

vekslingar mellom ulike sekvensar, eller som
fellesframføringar. Av titlar kan t.d. nemnast
«Du kirkens grunnvoll», «Swing Low, Sweet
Chariot» og «Høgt frå den himmelske klå-
ra». Dei fekk til og med publikum med på
fellessong av «Deg være ære»!

Kor og orkester hadde fleire nummer enn
det som nemnast her. Vi må likevel ta med at
då framføringa av «Jag kan icke ràkna dem
alla» var ferdig og programmet eigentleg var
slutt, var applausen så sterk at dei valde å ta
«Swing Low»ein gong til som ekstranummer!

Kjersti Ristesund Bjørndal frå Jubilate gav
så alle musikarane kvar sin blomsterbukett
for godt samarbeid.(Dei hadde også hatt ein
felleskonsert tidlegare). Dette var sjølvsagt
vel fortent! Men både kor og orkester viste
slik entusiasme, musikalsk kreativitet og
glede, at vi var mange som fekk ei svært god
stund! Derfor: ein verbal blomst til både kor
og orkester! Mange takk! Dette vil vi gjerne
ha meir av! ●

Over: Biskopen på kirkekaffe. T.v. Fra ven-
stre mot høyre på bildet: Berit Rinde, Elisa
Stokka, Gunn Kongsvik, biskop Halvor Nord-
haug, prost Per Barsnes, Gunn-Frøydis Un-
neland, Ståle Johan Aklestad, Bjarte Holme
og Jens Linde .

Dirigent Per Eriksen med Jubilate.

Pastor Wang Quintet. Tor Bjarne Bjelland
(trommer), Øystein Wang (flygel), Mads
Falck Berven (gitar), Torfinn Wang (bassgi-
tar) og Are Ovesen (trompet og flygelhorn).
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Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

SAMDALS
           BYRÅ AS V/J. TEIGLAND 

og ARVE LØVENHOLDT
JONSVOLLSGATEN 1 - 5011 BERGEN

Vi kan hjelpe med alt det praktiske  
og bidra til en verdig seremoni.

RING: 55 90 19 80 HELE DØGNET! 

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

Bønes Speidergruppe 
inviterer til

Palmesøndagstreff
på Guldstølen
Palmesøndag 28. mars 2010
mellom klokken 11.00 og 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 klokken 11.00 ved 

sogneprest Gunn Kongsvik
• Rundløype med familieoppgaver 
• Grillplass hvor dere kan grille medbrakt

pinnebrød, pølser eller annet godt

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! ●

Bønes

02.05. kl13.00
Bjånes, Hanne Simonsen
Grindheim, Caroline A.
Hansen, Joakim Lid
Hjelmeland, Silje 
Høgheim, Sondre Bønes
Johansson, Oda 
Skogseth, Juni Sulen
Syrstad, Kristina Kallsten
Thoresen, Kristoffer D.
Thue, Kristine Lofstad
Vindenes, Mathilde 

08.05.kl.11.00
Bernhardsen, Ulrik M.
Eliassen, Henrik M. Misje
Ersland Endre Johannes 
Fauskanger Petter Kjeilen
Gustavsen Karoline 
Hagen Ida Johanne Helle
Hansen Andreas 
Knutsen Sondre 
Lund, Maren Yndestad F.
Pettersen, Eivind Muri
Rasmussen, Siri 
Rutledal, Camilla 
Rønning, Mia Berg
Slora, Eirik Zahl

08.05.kl.13.00
Arnesen, Ida Emilie Risan
Berntsen, Kristine 
Brügger, Marthe Rebnord
Fosse, Linn Jeanett 
Grønlund, Even Ege
Hannisdal, Karoline 

Lohne, Petter Øvrebø
Lunde, Gaute Svanes
Sagatun, Nora Plassbak
Stegen, Fredrik Yndestad
Træland, Marie 
Vestre, Judith Margrete 

09.05.kl.11.00
Eikeset, Frida Færevaag
Eriksen, Daniel Liljegren
Haugland, Tiril Kristine G.
Henriksen, Petter 
Myrseth, Kristoffer 
Nordvik, Silja Bergitte 
Rebnord, Eivind Aksnes
Skår, Anders Aalen
Stople, Torunn 

Storetveit

02.05.Kl.11.00
Bjørndal, Karl Jørgen B.
Dahle, Katarina Bugge
Erdal,  Sigurd 
Gundersen, Ingvild W.
Haugland, Anders S.
Johansen, Robin Stokke
Klemp, August 
Krohn, Hansen Anna E. H.
Meidell, Irmelin Eik
Meyer, Åsmund S.
Mikkelsen, Louise 
Njølstad, Håvard Salvesen
Nybø, Helle Hoggen
Olsen, Marielle Heggø
Seim, Kamilla Brosvik
Sivertsen, Tina M. Vågen
Smievoll, Vegard Fosso

Smievoll, Vilde Fosso
Sundstø, Benedicte K.
Veum, Ida Tvedt

02.05.Kl.13.00
Aase, Susanne Svendsen
Aksdal, Susanne Elise 
Bruvik, Kent Andreas L.
Eikefjord, Synne Reime
Gandrud, Åshild Sofie L.
Haverkamp, Thale Aline 
Helland, Lykke Næss
Hoff, Ingelin 
Horne, Lorents Birkeland
Knudsen, Lasse 
Litlekalsøy, Alexander 
Lundemoen, Richard 
Lynghaug, Rosmari V.
Oftedal, Vebjørn Eikeland
Selle, Stian Aalvik

08.05.Kl.11.00
Bakke, Christian 
Bjercke, Gunnar 
Broll, Sivert 
Chon, Kassandra Henny 
Evenstad, Victor Johan 
Hansen, Sunniva S.
Hovland, Lisa 
Jensen, Kristin Stavland
Lyngedal, Ivar 
Lyngedal, Magnus 
Neckelmann, Taran J.
Nordanger, Ole Petter 
Rye, Kristina 
Rødahl, Inga Elisabeth N.
Samset, Erika 
Sollesnes, Marie Dahl

Stolt-Nielsen, Sunniva B.
Tang, Lise Gosh
Øksnes, Linda 

08.05.Kl.13.00
Brackman, Marius Schjøtt
Ellingsen, Jonathan B.
Fløisand, Didrik V. Pihl
Frimpong, Sunniva Minka 
Gjertsen, Lovise Marie
Greve, Christoffer J.
Hauge, Anders 
Horvei, Egil Hilde
Jarane ,Jon Folkestad
Johnsen, Lene Alice G.
Larsen, Regine Amanda 
Lindvik, Sara Amalie H.
Lunde, Pernille Johanne 
Mork Simen Sporstøl
Ohnstad, Margrethe Berg
Paralos, Johanne 
Rolfsnes, Magnus G.
Sandøy, Lene Revheim
Sivertsen, Johan 
Solstad, Guro 
Stavenes, Aleksander L.
Stordal, Ole Jacob Lygre
Sørensen ,Hanne Karin T.
Thorbjørnsen, Tina 
Vindenes, Kristoffer Eide
Wickmann, Magnus Olav 
Wigand, Helene Andrea 

09.05.Kl.11.00
Angeltvedt, Andreas H.
Boge, Karina Urvashi 
Bottolfsen, Christina N.
Dale, Jarl Fredrik 

Eide, Agnes Jørgensen
Felde, Vilde Berge
Grung, Simen 
Hanson, Erika Marie 
Johannessen, Amanda E.
Johannessen, Rebeca P.
Kleppe, Torkild Helland
Lorentzen, Kristian Tvedt
Nygaard, Christian 
Opstad, Amanda Sofie 
Reinertsen, Margrete 
Riisøen, Eilif Magnus H.
Slettestøl, Pernille Muri
Staines ,Janette Elin B.
Søvik, Cecilie Angell

09.05.Kl.13.00
Andersen, Melissa A.
Båtevik, Thea 
Einarsen, Torkel 
Fure, Harald Farestvedt
Hansen, Alexandra L.
Johansen, Malin Lone
Langeland, Jakob Friele
Løvik, Katja 
Minne, Petter Eknes
Myre, Lisa Lønne
Noss, Marius Amundsen
Pedersen, Anine-Martine 
Sandal, Henrik Glesnes
Stevnebø, Emil 
Strømme, Jørgen Herstad
Sætrum, Pia Nordvik
Søiland, Regine Louise H.
Tønjum, Malin Hansen
Vågslid Anne

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

2010-konfirmantene i Bønes og Storetveit
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Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●

                    mars 2010 7

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.
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ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.
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– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.
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Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

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 økonomikonsulent 
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

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . bones.menighet@bkf.no

Besøksadresse: 
Øvre Kråkenes 250
Postadresse: 
Postboks 149 Bønes, 5849 Bergen 

ANSATTE I BØNES MENIGHET 
Sokneprest Gunn Kongsvik 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 13
privat  . . . . . . . . . . . 55 69 34 16 
mobil  . . . . . . . . . . . . 970 04 967 
e-post  . . . gunn.kongsvik@bkf.no

Sokneprest (Storetveit) 
Bjarte Holme 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat  . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
e-post  . . . . bjarte.holme@bkf.no

Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 06
mobil  . . . . . . . . . . . . 480 41 867
gunn-frøydis.unneland@bkf.no

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

Kateketvikar Sven-Ove Rostrup
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
mobil  . . . . . . . . . . . 91 55 72 53 
e-post  . .sven-ove.rostrup@bkf.no

Organist Carsten Dyngeland 
e-post . carsten.dyngeland@bkf.no

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

Bønes menighetsråd
Leder Lise Opdahl . . . . 55 12 05 71
Nestleder: Inger-Johanne H. Wang

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Siv Linda Fanebust . . . 907 39 798

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er 
hjemme med barn på dagen. 
Hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes 
kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær. Lindis Aldal Sætre 
mobil . . . . . . . . . . . . . . 993 84 885

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

Bønes Speidergruppe NSF
Kontaktperson: Erik Geber
Telefon . . . . . . . . . . 55 12 41 90
Mobil  . . . . . . . . . . . 920 94 472 
gruppen@bonesspeiderne.no
Web:  . . .www.bonesspeiderne.no

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

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

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.
Kontakt menighetskont. 55 30 81 02 

Seniorsang
Hver tredje fredag kl. 1115-1300 
er det seniorsang i Bønes kirke.
Kontakt menighetkontoret 
 . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02. 

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

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 øn-
sker besøk eller å bli besøker. Sorg-
gruppe ved skilsmisse/dødsfall.
Kontakt diakon  . . . . . 55 30 81 17

Klubben
Jenny Austrheiml . . . . . 452 13 467

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 02
e-post  . . bones.menighet@bkf.no 

Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . 3416 20 00464

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . 3411.26.3600406

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

Tlf. 5527 28 29

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Bøker
Musikk
Filmer
Gaveartikler

Credokirken Bokshophskson BkirkedoCre

rkeøB
ikkusM

rilmeF
rtiklevearrtGaav

po

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 
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Uke 11 - Vi takker for våre nærmeste, fami-
lie og venner. - Vi ber for dem som har mis-
tet noen de er glad i, og de som sørger - 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
foreldre og hjem. Vi ber for våre myndighe-
ter som skal legge til rette for gode vilkår
for mennesker i alle situasjoner.

Uke 12. - Vi ber for vårt lokalsamfunn, at
alle må være med å bygge et godt miljø og
skape trivsel for hverandre.  - Vi ber for bis-
kopen og hans tjeneste i vårt bispedømme.

Uke 13.  - Vi ber også for påsken, for alle
gudstjenester, og for alle som er på påske-
tur. - Vi ber for Klubben sine påsketurer.

Uke 14 - Vi takker for Barnegospelkoret,
for babysang og for småbarnstreff, og for
lederne og medlemmene der. - Vi ber for
Barnegospelkoret, for babysang og små-
barnstreff, for ledere og deltakere. 

Uke 15 - Vi takker for frivillige medarbei-
dere og for den omsorgen som vises i vår
menighet. - Vi ber for medarbeiderne og
for det arbeidet de gjør. Vi ber også om flere
som er villige til å ta på seg oppgaver i me-
nigheten.

Uke 16 - Vi takker for samfunnet vårt og
for kommunen vår. - Vi ber for kommu-
nen, for samfunn og for fellesskap.  - Vi ber
for arbeidstakere og arbeidsledere. 

Uke 17 - Vi takker for konfirmanter og for
deres hjem og familie.  - Vi ber for konfir-
mantene, for konfirmasjonsgudstjenester
og for konfirmasjonsfestene i familiene. 

Uke 18 - Vi takker for diakonen vår, og for
det diakonale 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 19 - Vi takker for våren og lysere da-
ger. 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 20 - Vi takker for vår kirke, og kirkens
valgte råd og utvalg. - Vi ber om at kirken
må være et sted der mennesker finner sam-
funn med andre, og med Gud. Vi ber om at
våre menigheter er med å bygge gode felles-
skap i nærmiljøet.

Uke 21 - Vi takker for våre ungdommer, for
våre familier og for våre naboer. - Vi ber om
godt naboskap.  - Vi ber også for dem som
stifter familie og for alle brudepar.

Vi takker og ber

Utgangspunktet for denne artikkelen er
en kulturkveld i regi av Bønes menighets-
råd 28. jan 2010, der vi formidlet inntrykk
fra en ukes besøk til Israel og Palestina
høsten 2008. 

AV ANNIKEN FRIIS OG FINN GUNNAR NIELSEN

Vi besøkte Jerusalem og byene på Vest-
bredden. Alle steder møtte vi mennesker
og organisasjoner som drev med ulike
former for sosialt arbeid eller freds- og
forsoningsprosesser. Byene vi besøkte er
på mange måter svært symbolmettet
både for oss som er vokst opp i en vestlig,
kristen tradisjon og for jøder og musli-
mer Den politiske og religiøse virkelighe-
ten er kompleks og sammensatt. Det vik-
tigste vi kan gjøre er å videreformidle tan-
ker og utsagn fra mennesker vi møtte. 

Vakre Jerusalem – ?
Jerusalem har som kjent mange hellig-
dommer, både for kristne, muslimer og
jøder. Det er vanskelig å bevege seg i den-
ne byen uten å bli andektig og ydmyk. Her
har mennesker dyrket sin gud i tusenvis
av år, og kjærlighetens evangelium har
gitt seg uttrykk i oppriktig gudsdyrkelse
og dyp åndelighet gjennom generasjoner.

Byen burde være et naturlig fredssenter.
Et sted der konfliktløsing og fredsbygging
hadde gode kår. Et sted der vår fremste ek-
spertise på solidaritetsbygging og utvik-
ling av gjensidig forståelse kunne samles.
Et sted der broer mellom menneskegrup-
per og kirkesamfunn fikk blomstre og bi-
dra til fredsbygging. Slik er det dessverre
ikke. Byen blir mer og mer segregert, og
mennesker som ikke tilhører samme fol-
kegruppe eller menighet møtes omtrent
ikke, selv om de bor og lever bare få meter
fra hverandre. Bygging av fysiske og psy-
kiske barrierer hindrer kontakt mellom
ulike deler av befolkningen, noe som fører
til en økende frykt mellom mennesker og
folkegrupper. 

Hva gjør muren med menneskene?
Den israelske muren snor seg i dag fra

nord til sør langs hele
Vestbredden. Israel kal-

ler det en sikkerhetsmur, mens palestiner-
ne kaller det en apartheidmur. Den er tre
ganger så høy som Berlinmuren. Muren
gjør at tusenvis av mennesker daglige
tvinges til ydmykelser og fratas sitt leve-
brød. I tillegg bygges motorveier og andre
strukturer som og skaper barrierer og
splitter samfunn. Dette gjør at palestinske
områder i stor grad framstår som «bantus-
tans», slik man en gang hadde i Sør-Afrika. 

Betlehem – hva oppsøker turistene? 
Hver år kommer tusenvis av kristne til
Betlehem for å se og oppleve Fødselskir-
ken. De busses til og fra kirken og uten å
ha opplevd byen. De som likevel velger å
vrimle i gatens folkemengde og oppsøke
markeder, butikker og restauranter vil
finne åpenhet og glede. 

Erfaringen i Betlehem stimulerte tan-
ker rundt hvordan vi bygger tillit mellom
mennesker. Den første forutsetning må
være at vi møtes, snakker sammen, ser
hverandre inn i øynene og blir kjent. Det
motsatte av å bygge murer. 

Organisasjoner og mennesker som
arbeider for forsoning 
Vi besøkte YCMA (KFUM / KFUK) sitt
senter i Betlehem, steder der hyrdene et-
ter sagnet så stjernen som ledet dem fram
til Jesusbarnet. Stedet framstår ikke fullt
så fredfylt i dag. Løfter man blikket fra ha-
gen ser man rett mot israelske bosettinger
(kolonier) på åsryggen rett ved. 

Hebron er en verkebyll, der hat og ufor-
sonlighet er til å ta og føle på. Men nettopp
i denne byen driver YCMA og andre orga-
nisasjoner et imponerende arbeid for
barn og ungdom i fengsel, blant utsatte og
vanskeligstilte familier og unge gravide. 

Vi møtte folk som bidrar til samfunns-
bygging, og skaper nye møtesteder

Palestina: Inntrykk fra

Aktiv Fritid - for aktive
pensjonister

Storetveit menighetshus annenhver 
tirsdag kl. 11.00-13.30.

• 23. mars - Gruppemøter • 13. april -

Gruppemøter • 27. april - fellesmøte:
«Et skriftspråk blir til». Om menighe-
tens misjonsprosjekt i Mali • 11. mai -
Gruppemøter • 25. mai - Gruppemøter •
8. juni - TUR  

Kontakter Ragnhild Thistel, 55 29 14 56
Lisen Skarstein, 55 91 03 01 ●

Biskop Munib Younan,
den evangeliske luther-
ske kirke er en sterk
talsmann for dialog.
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Bønesdagen 2010
Bønesdagen har for lengst
etablert seg som en sentral
begivenhet i kulturlivet på Bønes. 

Fra en sped start som en av mange akti-
viteter for å samle inn penger til dug-
nadskirken vår er det nå en årviss begi-
venhet hvor det meste av kulturkrefter i
bydelen stiller opp. 

Lørdag 20. mars er årets dato, fra kl 11
til kl 15 er det et yrende liv i kirken med
konserter hver halvtime. Mellom sla-
gene er det masse aktiviteter for hele fa-
milien. I år har vi en ekstra dimensjon
en fullført Bøneskatedral, noe som gir
ekstra muligheter og bedre forhold for
de medvirkende. Så det blir de vanlige
aktiviteter som lykkehjul og fiskedam,
kanskje kommer brannbilen og hestene
fra Langeskogen. Kafe blir det helt sik-
kert og vaflene bringer tankene hen på
sjømannskirkene. Som på mange måter
er et ideal for Bønes kirke som ønsker å
være åpen og inkluderende.

Så noter deg dagen, kom og vær med
og opplev på nært hold mye av det kul-
turlivet på Bønes har å bidra med. Og
bli kjent med storstuen i bydelen, Bø-
neskatedralen. Velkommen til alle. ●

mellom mennesker. Blant disse er organisa-
sjonen Parents Circle. Det er palestinere og
israelere som har opplevd tap av en eller
flere av sine kjære, og som opptrer sammen
for å vise den menneskelige og sosiale prisen
ved krig. De ønsket å vise at sorgen er dyp på
begge sider. 

Vi møtte og representanter fra Israeli
Committe Against House Demolishment.
Det er israelere som opponerer mot husri-
ving og okkupasjon og ulovlig maktutø-
velse som fører til at palestinere fortrenges
fra sine hjem. 

Den økumeniske bevegelsen har skapt Sa-
been Center, som arbeider for å fremme
internasjonal forståelse av konflikten i
Midt-Østen. Pastor Robert Tobin ved sente-
ret understrekte for oss at det aldri vil bli
fred uten rettferdighet og respekt for men-
neskerettighetene. 

I Jerusalem møtte vi biskop Munib You-

nan i den Evangeliske Lutherske kirke i Pa-
lestina og Jordan. Han snakket om hvordan
muren stenger den kristne kirken ute fra
egen menighet: «Kirken har vært her i 2000
år. Nå kan vi ikke bevege oss fritt i eget land.
Det er bortimot umulig å drive menighetsar-
beid eller ungdomsarbeid. De kristne gir opp
og flytter vekk». 

Et annet utsagn, som vi ikke kunne unngå
å la gå inn over oss: «Nordmenn og andre
kristne besøker de hellige stedene i Jerusalem.
Men hvorfor er de ikke interesserte i den le-
vende kirken?». Da er det godt å vite at vårt
eget bispekollegium nettopp har vært i Je-
rusalem og andre steder i området og be-
søkt biskop Younan og ulike kirkesamfunn i
Midt-Østen (januar 2010).

Hva er nødvendig for å bygge fred? 
Biskob Younan mente uttalte seg og om kir-
kens rolle i fredsarbeidet. «Midt-Østen har

primært en politisk konflikt som må få en po-
litisk løsning. Det er politikken som skaper
urettferdighet og lidelse. Kirken på sin side
kan bidra skape møtesteder for trossamfunn,
holde samtaler, dialog og gjensidig forståelse». 

Som enkeltmennesker og kirke må vi sor-
tere. Europeernes grusomheter mot jødene
skapte et behov for å gi hjelpe jødene til et
eget hjemland. Men landet der Israel ble
etablert var ikke folketomt. Den nye staten
tok ikke hensyn til menneskene som bodde
der fra før. 

Det er en stor og vanskelig oppgave å ska-
pe grunnlag for fred, men uansett må vi for-
stå at man ikke kan bygge et godt samfunn
uten å gi mennesker like rettigheter. 

Men gjennom våre handlinger skaper vi
ny historie! Menneskene vi møtte virkelig-
gjorde håpet gjennom sine liv og sine gjer-
ninger. Som kirke må vi være der håpet og
kjærligheten leves i praksis. ●

ra en annerledes tur

Kontaktklubben
Kontaktklubben for psykisk utviklings-
hemmede møtes torsdager kl 18.30 –
20.30 i Storetveit menighetshus.

• 25. mars - klubb • 8. april - klubb
• 11. april (merk dato) Gudstj, Storetveit
kirke • 22. april - kontaktkveld med fami-

lie, avslutning i kirken • 6. mai - klubb • 20.
mai - klubb • 3. juni - sommeravslutning 

Diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no ●

Kirkeskyss
Ring selv til sjåførene for avtale, gjerne 
en dag eller to på forhånd. 

• 11/4 kl 11: Hans Jakob Berg – 
55 12 02 40/932 26 288

• 25/4 kl 11: – Tove Sandgrind – 
55 12 43 61/483 55 427

• 23/5 kl 11: – Karl Johan Kirkebø – 
55 12 45 78/406 14 514 

• 6/6 kl 11: -  Geir Håskjold – 957 83 289
• 13/6 kl 11: - Stein R. Risa – 917 17 655 ●
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Takk til alle glade givere!
Tenk at den nye kirken på Bønes nå
står ferdig. Det vil si at alle store ting
er på plass, men en del gjenstår og her
kommer Giverglede inn. For å få inn-
redet ungdomsavdelingen på en måte
som vi ønsker må vi selv finansiere en

god del. Så meld deg som fast giver og
vær med på å lage kirken til den gode
plass som vi ønsker.

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

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: .........……………………......…..…….

Adresse: .........…………………......…..…….

Postnr/Sted: ......………………….....…..….

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

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

Giverglede ...

Olivie Husa
Madelen Martinsen-Fyllingen
Magnus Mogenstad
Linnea Torsvik Ellingsen
Håvard Tylden
Sjur Evensen
Lars Nese Tjøstheim
Sverre Heggseth Pedersen

Odd Steen
Bente Bjørge
Anders Solberg
Sven Georg Wiik
Ove Haugland
Stein Owe Eide
Annie Jacoba Tønnesen
Olga Olivia Waage

Bønes menighet

Søndag 21. mars kl.1100

Gudstj. v/ G. Kongsvik. Dåp, offer,
nattverd, *Sal 113 Ef 1,3-6; Luk
1,46-55. Søndagssk., kirkekaffe

Tirsdag 24.mars kl.1900

Fastegudstjeneste.

Palmesøndag, 28. mars 

Friluftsgudstj. på Guldstølen, se
egen artikkel. Joh 12,12-24 2 Mos
12,21-28; Hebr 2,14-18

Skjærtorsdag, 1. april kl.1900

Gudstj. v/ Gunn-Frøydis Unne-
land. Offer, nattverd. Joh 13,1-15
Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-26[27-29]

Langfredag, 2. april kl.1100

Gudstj. v/Gunn Frøydis Unneland.
Offer. Mark 14,26-15,37

Påskedag, 4. april kl.11

Høytidsgudstj. v/ Gunn Frøydis
Unneland. Nattverd, offer. Joh
20,1-10 Jes 25,8-9; Rom 6,9-11

Andre påskedag, 5. april 

Felles gudstj. i Slettebakken kir-

ke kl.1900. Joh 20,11-18 Sal 16,8-
11; 2 Kor 5,14-21

1. s. e. påske, 11. april kl.1100

Familiegudstj./oppstandelsfest
v/Gunn-Frøydis Unneland. Offer.
Joh 21,1-14 Sal 116,1-9; 1 Kor
15,12-21. Kirkekaffe, spill & lek
etter gudstj.

2. s. e. påske, 18. april kl.1100

Gudstj. v/Bjarte Holme. Dåp,
nattverd, offer. Joh 21,15-19 Sal
23; Hebr 13,20-21. Søndagsskole,
kirkekaffe.

3. s. e. påske, 25. april kl.1100

Gudstj. v/Gunn Kongsvik. Dåp,
nattverd, offer. Joh 14,1-11 Sal
126; 2 Kor 4,14-18. Søndagssko-
le, kirkekaffe.

4. s. e. påske, 2. mai 

Konfirmasjonsgudstj. *Jes 1,18-
20 1 Joh 4,10-16; Joh 15,10-17

5. s. e. påske, 8. og 9. mai 

Konfirmasjonsgudstj. Matt 6,6-13
Dan 6,4-12; Rom 8,24-28

Kr. i himmelfartsd., 13. mai kl.11

Gudstj. v/Bjarte Holme. Dåp,
nattverd, offer. Apg 1,1-11 Sal
110,1-4; Ef 1,17-23. Kirkekaffe

6. s. e. påske, 16. mai kl.11

Gudstj. v/Gunn Frøydis Unneland.
Dåp, nattverd, offer. *Joh 17,18-
26 Sak 14,7-9; Ef 4,1-6. Søndags-
skole, kirkekaffe

Pinsedag, 23. mai kl.11

Høytidsgudstj. v/Gunn Kongsvik.
Dåp, nattverd, offer. Joh 14,15-21
Joel 3,1-2; Ef 2,17-22. Kirkekaffe.

Andre pinsedag, 24. mai 

Felles gudstj. for Fana prosti i
Søreide kirke. *1 Kor 12,12-20
Esek 11,19-20; Joh 6,44-47

Treenighetssøn., 30. mai kl.11

Gudstj. v/Gunn Frøydis Unneland.
Dåp, offer, nattverd. Matt 28,16-
20 Jes 6,1-8; Tit 3,4-7. Søndag-
skole, kirkekaffe.

2. s. e. pinse, 6. juni kl.1100

Familiegudstj./sommeravsl. v/
Unneland. Offer. Luk 12,13-21
Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12. Grill-
fest og aktiviteter etter gudstj. (ta
med penger til grillmaten).

Storetveit menighet

Maria budskapsd., 21. mars kl.11

Høymesse v/Bjarte Holme.
Nattverd.Kirkekaffe. 

Palmesøndag, 28. mars kl.11 

Høymesse v/Gunn Frøydis Unne-
land. Nattverd. Dåp. 

Skjærtorsdag, 1. april kl.19

Høymesse v/Kongsvik. Nattverd. 

Langfredag, 2. april kl.11

Høymesse v/ Holme. Nattverd. 

Påskedag, 4. april kl.11

Høymesse v/Holme. Nattv. Dåp. 

1. s. e. påske, 11. april kl.11

Familiegudstj. v/Bjarte Holme.
Oppstandelsesfest. Barnegospel
deltar. Dåp. Smørelunch. 

2. s. e. påske, 18. april kl.11

Høymesse v/Gunn Kongsvik.
Klubbens samtalegudstj. Natt-
verd. Kirkekaffe. 

3. s. e. påske, 25. april kl.11

Høymesse v/Gunn Frøydis Unne-
land. Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. 

4. s. e. påske, 2. mai kl.11 og 13

Konfirmasjonsgudstj. v/Bjarte
Holme.

Lørdag 8.mai kl.1100 og 1300

Konfirmasjonsgudstj. v/Kongsvik. 

5. s. e. påske, 9. mai kl.11 og 13

Konfirmasjonsgudstj. Holme. 

Kr. himmelfartsd., 13. mai kl.11

Høymesse v/Gunn Frøydis Unne-
land. Nattverd. Dåp. 

6. s. e. påske, 16. mai kl.11

Høymesse v/Gunn Kongsvik.
Nattverd. Kirkekaffe. 

Pinsedag, 23. mai kl.09 i Fantoft

stavkirke

Morgensang v/Bjarte Holme

Pinsedag, 23.mai kl.11

Høymesse v/Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe.

Treenighetssøndag, 30. mai kl.11

Familiegudstj. v/Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Smørelunch. 

2. s. e. pinse, 6. juni kl.11

Høymesse v/Gunn Kongsvik.
Nattverd. Kirkekaffe. 

3. s. e. pinse, 13. juni kl.11

Høymesse v/Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. 

Åpen kirke hver onsdag kl.19

1.onsd. i mnd. Ruth Bakke Haug,
orgel. Øvrige onsd. Carsten
Dyngeland, orgel, Barbro Husdal,
sang

• 20.mars kl.11-15 Bønesdagen.
• 9.mars kl.21 – tirsdagskonsert 

med Carsten Dyngeland.
• 11.april: «Hele menigheten 

synger» (påskesanger). Agape
& Carsten Dyngeland.

• 13.april – Tirsdagskonserten 
v/Carsten Dyngeland.

• 18.april – Temakveld om 
Berlin v/ prestene i Fana prosti.

• Søndag 30.05. Vandring på 
Bergenhus og kristkirke-
tomten, med guide. Ta med 
piknik-kurv. 

• Tirsdag 11.mai kl.21,Tirsdags-
konsert m/Carsten Dyngeland.

• Søndag 20.juni – Menighetstur 
til Hamre kirke på Osterøy.
hvor vi får guidet omvisning og 
ordner selv med gudstjeneste. 
Ta med piknik-kurv. Pris kr. 
50,- Møt opp ved Bønes kirke 
kl.11, så kjører vi sammen til 
Osterøy.

• Tirsdag 8.juni kl.21. Tirsdags-
konsert m/Carsten Dyngeland.

             kalender

gudstjenester

døde

døpte
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