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Nå er orgelet

på plass
Siste byggekloss i prosjektet Bønes 
kirke er endelig på plass. Orgelet ble 
innviet med en flott konsert 27. mars. 
Orgelet vil gi en ny dimensjon til 
gudstjenestefeiringen, og vi gleder 
oss sammen. Side 2-3

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps Faste-
aksjon 2011 går av stabe-
len 10.-12. april. I år setter
aksjonen fokus på økono-
misk rettferdighet. Sam-
men kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom. 

Side 8-9

Kulturpåske 2011
Årets store Påskefest va-
rer fra 10. april til 1. mai.
Under denne «paraplyen»
samles mylderet av høy-
tidsrelaterte kirkelige og
kulturelle arrangementer
i Bergen. Side 6-7

Pensjonistfest
Kåre og Øyvind Offerdal
loste oss gjennom pensjo-
nistfestkvelden. Side 4
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Tanken om orgel i Bønes
Kirke er gammel. Det ble
tidlig etablert et orgelfond
med det formål at Bønes
kirke skulle få pipeorgel.
I forbindelse med byggetrinn 
2 av kirken, ble det satt av
midler i budsjett, og det var
da endelig klart for orgel i
Bønes kirke.

TEKST OG FOTO: STEIN RUNE RISA

Orgelet er tegnet av Helge Hjertholm,
som også er arkitekt for Bønes Kirke.
Selve byggingen er utført av Ålems Or-
gelverkstad. Ålems Orgelverkstad ligger
i Ålem, et lite svensk tettsted i nærheten
av Kalmar. Ålems Orgelverkstad har
lang erfaring i bygging av orgel, og har
blant annet også bygget orgelet i Erdal
Kirke på Askøy. De arbeider for tiden
også med to orgler til kapellene på Møl-
lendal.

Karstein Askeland, som er kantor i
Bergen domkirke menighet, har vært
orgelkonsulent i planleggings- og byg-
gefasen. Han forteller at det var utfor-
drende å få realisert et godt orgelkon-
sept bak en relativt liten orgelmessig fa-
sade, men at orgelbyggerne la god vilje
og gode hoder sammen for å få et godt
resultat. 

Bygget i Sverige
Byggeprosessen knyttet til orgelet var
todelt; først ble hele orgelet bygget på
verkstedet i Sverige. Der ble det også
montert og den første intonasjonen ble
utført. Intonasjon betyr at tonehøyden
og klangfargen til orgelet justeres. Så ble
orgelet demontert og fraktet til Norge
med lastebil, hvor det ble montert og
ferdigstilt i kirken. Selve monteringen i
kirken tok ca. 2-3 uker, mens den endeli-
ge intonasjonen tok omtrent like lenge.

Bergen Kirkelige Fellesråd har også bi-
dratt med personer til å lakkere orgelet.

Karstein Askeland har fått høre hvor-
dan orgelet lyder, og er fornøyd med re-
sultatet. Han mener det har en fast og
fiksert klang - lys, men varm. Resultatet
er blitt både vakkert og veltilpasset rom-
met. Han er også veldig fornøyd med
mekanikken og sier den er meget presis.
Orgelet er relativt lite, men har blitt et
førsteklasses instrument. 

Innvielseskonsert
Orgelet vil bli et kjærkomment tilskudd
til Bønes kirke. 27. mars ble innvielsen
av det nye orgelet i Bønes kirke feiret.
Orgelet ble brukt på formiddagens
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Bønesbladet nr 2, 2011 utgis av menighetsrådet i sam-
arbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot
artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: bones.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Helge Kolstad, Sigmud Austrheim,
Karl Johan Kirkebø og Stein Rune Risa, 
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 16. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 31. mai

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

Bønn for sikre
teologer
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

For rundt 30 år siden skrev kirkejournalist Rolf
Tofte teksten under. Vi hadde gleden av å ha fyl-
lingsdølen i Bønes kirke og det er et tap at han
ikke er blant oss lenger. For meg har diktet sittet
fast siden jeg første gang leste det i BT. Det har
vært med å farge mitt grunnsyn om toleranse
og respekt. Heldigvis er Bønes menighet også
preget av vidsyn og respekt. Teksten er desverre
aktuell den dag i dag, vi ser for eksempel sikre
teologer som ikke vil dele nattverdsbord med sin
biskop. Fordi han er vranglærer siden han står
på Den norske Kirkes syn. De krever sin rett til å
mene det de gjør og få sine særordninger, men
gir ikke andre samme rett. De sikre teologene. 

Herre jeg ber for teologene 
som har studert i mange år 

og som har lært seg alle språkene 
men ikke det som jeg forstår. 

De som kan tyde alle skriftene 
og som kan si meg svart på hvitt 

hva som skal mene rundt i stiftene 
- også av meg som tviler litt. 

Herre, jeg ber for småprofetene 
som kommer med sitt lærde lass 
strømmende ut av fakultetene 

og setter alle ting på plass. 
De som skal lære læresveinene, 

men både skriftlig og vokalt 
sletter og stryker spørsmålstegnene 

- Herre, tror du at det er galt? 

Herre, jeg ber for cand. theolene, 
de med eksamen og kollas, 

de som har på seg prestekjolene, 
de som drar rundt på visitas, 
de som kjenner alle svarene 
som de kan gi med garanti - 

og som forteller meg om farene 
ved at jeg ikke tror som de. 

Herre, jeg ber for alle feilene 
som mange tror de ikke gjør 
Herre, for gåtene og speilene 
Herre, for alle dem som spør 
Herre, for tvilen og nyansene, 

Herre, for alt jeg ikke ser, 
Herre, for alle toleransene 

Herre, så var det ikke mer. 

Endelig orgelbru

Iver Kleive spilte under  den første kon-

serten med det nye instrumentet.
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gudstjeneste, og på kvelden var det
konsert med Iver Kleive og Knut Rei-

ersrud.  I tillegg til å bli brukt ved guds-
tjenester, så planlegges det også ulike

konserter for å feire det nye instru-
mentet i kirken. 

Følg med i menighetsbladet
og på oppslag, slik at også du

kan få med deg det nye orgel-
bruset i Bønes kirke! 
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Benytt deg av Bønes menighets SMS-tjeneste

Det er mange spennende arrangementer i Bønes kirke og nå kan du få

vite om arrangementene direkte til deg i en sms. Kontakt oss slik at 

vi får notert ditt nummer og vi sender deg sms’er om det som foregår. 

Send navn og mobilnummer til: bones.menighet@bkf.no eller

ring oss på 55 30 81 02. Vi sees i Bønes kirke! 

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 besøker
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 treffpunkter med andre
besøkere. Liker du å glede en annen? Da
kan dette være en tjeneste for deg! 

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

Hyggetreff 
Første fredag i måneden kl. 11.30-13.30 
er det hyggetreff for pensjonister i Bønes
kirke. 
• 6. mai: «Dikt og musikk for den lyse 

årstid» v/Sverre Trætteberg
• 27. mai (NB!Dato!) Besøk av 3. klasse, 

Fjellsdalen skole og Tove Sandgrind 
(lærer’n) 

Småbarnstreff
Onsdager kl.10.00-12.00 er det småbarn-
streff i Bønes kirke ( fri i påskeuken 20
april). Her synger vi, leker og spiser sam-
men . I løpet av våren skal vi på Langegår-
den og Strutsefarmen .Ta med deg naboen
og matpakken og kom. Hilsen Sven-Ove,
Linda og Lindis. 

Babysang
Tirsdag 5 april kl.10.30 starter vi opp med
et nytt kurs i babysang . Kurset går over åtte
ganger ( fri i påskeuken 19 april og 17 mai )
og koster kr. 300. Vi starter med å synge og
etterpå spiser vi sammen. Ta med matpak-
ke så ordner vi resten. 

rus i Bønes kirke

Fakta, det nye orgelet
Bygget av: Ålems Orgelverkstad AB. 
Orgelfasade: Helge Hjertholm. 
Fasade: Ask. 
Indre konstruksjoner og trepiper: Furu
Pipemetall: Legering av tinn og bly
Atemmer: 13+2 vekselregister 
Piper: 787 
Konsulent: Karstein Askeland
Byggetid: 3450 timer 

Kleive-makker Knut Reiersrud på

plass i Bønes kirke.

Lennart Olofsgård fra Ålems Orgel-

verkstad AB sto for intonasjonen. 
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AV LINDA BÅRDSEN

Da er det nemlig tid for den år-
lige pensjonistfesten. Fredag
21. januar var årets dato, og for
fjerde år på rad ble alle pensjo-
nister på Bønes inviterte til fest i
kirken, noe drøyt hundre valgte
å si ja til. De kom til en festpyn-
tet kirkestue, og ble tatt vel i

mot av både komité, medhjel-
pere og leder i menighetsrådet. 

Ved langbordene satt noen
sammen med gamle kjente,
mens for andre fikk anledning
til å stifte nye bekjentskaper.
Konferansier var Bønes’ egen
Kåre Offerdal, og han satte
stemningen fra første stund.
Med seg hadde han sin bror

Øyvind, som i tillegg til sitt ho-
vedprogram om «Nordiske vi-
seskatter», spilte og sang
underveis. De andre musikal-
ske kreftene stod Carsten
Dyngeland og Steinar Sæthre
for, med pianospill og sakso-
fon. Dette var tre musikere som
hadde tydelig glede av både
samspillet og å spille for denne
forsamlingen, så det smittet
over på alle som var tilstede. 

Når man i tillegg ble traktert
med snitter og mineralvann,
deilig kakebord og kaffe, kan vi
vel si at festen inneholdt noe
for enhver smak. Kakebordet
er det mange frivillige i menig-
heten som stod for; med både

mødre fra småbarnstreff, folk
fra menighetsråd, diakoniut-
valg og komitéen for festen.
Det er flott når vi kan dra lasset
sammen i en slik anledning!

Så hvorfor har vi denne fes-
ten? Jo, fordi Bønes menighet
har som motto: Åpen, synlig og
tilstede. Vi har en Gud som er
nettopp det, og det ønsker vi
også å være for alle i nærmiljøet
vårt på Bønes - både ved de sto-
re merkedagene i livet, og i hver-
dag og fest ellers. Derfor innbyr
vi til en årlig pensjonistfest, og
resten av året er du velkommen
til både gudstjenester, hygge-
treff for eldre, samtaler, tirs-
dagskonserter og mye mer.  
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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

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

Torsdager 
kl 12.30 - 14.30 
i Bønes kirke

Årets pensjonistfest
Når julen er over og alle festligheter lagt seg litt
til ro, skjer det noe stort i Bønes kirke.

Seniorbusstur til Nordhordland
Kulturutvalget i Bønes menighet tar igjen initiativ til tur, denne
gangen til Nordhordland hvor vi besøker Tjorehagen og Vestnorsk
utvandringssenter med blant annet emigrantkirken. 

Dato: Torsdag 16.juni Tid: kl.0900 - 1830
Pris pr person: kr. 500,- (inkl.middag)
Påmeldingsfrist: 1.juni til menighetskontoret:
bones.menighet@bkf.no eller tlf. 55 30 81 02

For mer informasjon se www.kirken.bergen.no/bones 
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REFLEKSJON AV 

PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyr-

kjehuset som i desse dagar vert reist er re-
sultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytre-
bygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi. 

Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, represen-
terer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt. 

Veksande lokalmiljø måtte tidlegare ven-
ta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan der-
imot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsam-
funn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom. 

Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte for-
samlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lo-
kalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyr-
kjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!

Nytenkinga  i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer ras-
kare blir bygde i kyrkjelause utviklingsom-
råde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.

Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt

TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonssel-
skap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt mi-
sjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det in-
tolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske mi-
sjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bi-
dra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kir-
ken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menighe-
ter fått egne misjonsprosjekt. 

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfor-
dring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Re-
kruttering ble et problem, og færre misjo-
nærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganise-
ring måtte til. Samtidig forandret det nor-
ske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det nor-
ske misjonsforbund møter i dag. ●

Fana menighetssenter, torsdag 28. april 
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid. 

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært

misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000

fram til i år var han generalsekretær i mi-

sjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes

prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana prosti utvides 
Menighetene Sælen og Fyllingsda-

len menigheter innlemmes nå i Fana

prosti. Kontoret i Fana utvides der-

med med to nye medarbeidere, sam-

tidig som bispedømmet er i ferd med

å behandle sak om nedlegging av

Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil

sannsynligvis foreligge til somme-

ren. Menighetsbladet kommer tilba-

ke til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av 
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere

trosopplæringen i alle de syv menig-

hetene i Fana prosti. Tanken er at

dette skal være både til inspirasjon

og informasjon for hverandre. Sist

møtte vi Fana menighet, og denne

gangen var det Søreide som stod for

tur. Grunnet plassproblemer må

denne presentasjonen stå over til

neste utgave. Stafetten vil deretter

gå videre til (i følgende rekkefølge)

Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebak-

ken og Storetveit. ●

Kulturkalender: 
Se Påskefest-oversikten side 6-7

Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen. 
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SØNDAG 10. APRIL

18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage, 
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os, 
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.

18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvam-
me, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.

19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.

19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Peder-
sen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.

19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkje-
kor, Jostein Aarvik, dirigent. Slet-
tebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.

20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «The-
odora» av Händel. Kristy Swift, 
sopran, Ryan Belongie, kontra-
tenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL

20.00 Johanneskirken 
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL

20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubi-
late, Magnificat/Jubal, Prima Vis-
ta, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sæ-
vik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.

22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjekt-
leder.

LØRDAG 16. APRIL

12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG

11.00 Slettebakken kirke 
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per 
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spen-
ningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informa-
sjon: www.perhelgehansen.no 

19.00 Fana kirke 
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100

19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold, 
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.

19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.

20.00 Johanneskirken 
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL

12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL

12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.

19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Bar-
bro Husdal, sang, Carsten Dynge-
land, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG

18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bil-
de. Utøvere fra Søreide menighet. 

19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.

19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG

11.00 Fridalen kirke 
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, stryke-
kvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.

19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Ba-
rokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG 

LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG 

Bergen kommune har også i år støttet pro-
grammet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører ar-
beider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne sto-
re satsingen? 

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som innehol-
der en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Je-
rusalem. Det er fortellingen om nært venn-
skap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt regis-
ter av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette bud-
skapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger  til fø-
lelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.

Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

Klart for Påskef
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjen-
ne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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sopran, Marianne Beate Ki-
elland, mezzosopran, Mika-
el Stenbäck, tenor, Johan-
nes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN

12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.

18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Ale-
xandre Guilmant (1837-
1911). Mariko Takei, orgel.

23.00 Sandvikskirken 
Påskenattmesse.

23.00 Sælen kirke 
Påskenattsmesse.

23.00 Bergen domkirke 
Påskenattsmesse.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG

19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Mai-
dre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.

19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påske-
dagsgudstjenesten i Nykir-
ken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG

19.30 Bergen domkirke 
«Kven kan seia ut den 
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestå-
ende av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfø-
rer bearbeidelser av religi-
øse folketoner. Tore Kloster, 
dirigent. Bill. kr. 150/80.

19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelses- 
messe. Slettebakken 
motettkor. Jorunn M. John-
sen og Gunn F. Unneland, 

blåsere. Kristen Øgaard, 
orgel, Olav Øgaard, dirigent.

20.00 Åsane kirke 
Lovsangsgudstjeneste. 
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang, 
Lenamaria Gravdal, orgel.

ONSDAG 27. APRIL

11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI

19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.

som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjo-
nen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv til-
bedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagel-
sesferd i de andre bergenskirkene? 

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten dan-
ner pulsen i kirkens påskepro-
gram. Men vi ønsker ikke å skil-
le så mye på hva som er gudstje-
neste og hva som er kulturpro-

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbe-
faler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●

PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som 
pryder forsiden av programheftet er 
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slette-
bakken kirke fra palmesøndag  til pinse. 

e fest 2011
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme fre-
kvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).

– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, for-
klarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.

– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmenn-
konsesjonen på nettet, har vi nå fått mulig-
heten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øy-
garden. Det er vi veldig glad for.

Helt siden Kystradioen mistet allmenn-
konsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riks-
radio overtok eieransvaret har det vært ar-
beidet med å finne gode løsninger for videre
drift. 

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele

perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Har-
dang.

– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sender-
nett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen. 

Kystradioen er kjent som en lokal allmenn-
radio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen. 

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt ma-

gasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter

og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sag-

stad. Kystradioens gamle flaggskip på sønda-

gene er også med videre, men med en lavere

nyhetsprofil enn før. FOTO: PRIVAT

Nytt liv i Kystradioen
– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen. 
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Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønn-
saker til boden på torget. 

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med job-
ben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, for-
teller Yohana. 

Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år si-
den ble moren med i en VICO-
BA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.

– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, fortel-
ler den unge gutten. 

VICOBA (Village Communi-
ty Banks) er spare- og lånegrup-
per der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlem-
mene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en bedre
framtid.

– Vi startet arbeidet med VI-
COBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBA-
grupper, forteller Godfrey Wa-
lalaze, Kirkens nødhjelps pro-
gramrådgiver i Tanzania. 

Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsam-
funnene. Kirkens nødhjelp støt-
ter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell. 

– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og for-
teller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Wala-
laze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfor-
dringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBA-
gruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.

– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i de-
res hender, men vi kan gi dem

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:

– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

HÅP FOR FREMTIDEN: 

– Jeg har lyst til å bli politi. 

Eller jobbe for at landet skal bli

mer rettferdig. Demokrati er

viktig. Jeg vil være med å gjøre

Tanzania til et godt sted å leve

for mange, sier Yohana. 

april 2011                        8

Yohana (14) fra Tanzania:  Nå er l

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år 

setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.

Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 

• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av 

fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april. 

• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å   stPÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av

egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.
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r livet bedre
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Like utenfor inngangsdøren

til barnehagen stod det

nemlig en bil med motoren

på. Ingen satt inne i bilen, og

jeg lurte et øyeblikk på om

det var en av de ansatte som

hadde gått fra bilen sin slik i

et ubetenksomt øyeblikk. 

Så kom forklaringen. En

mann i 60-årene kom ut fra

en av de andre avdelingene,

sannsynligvis etter å ha le-

vert barnebarnet sitt. Han

satte seg i bilen, fortsatt

med motoren på - og ble sit-

tende. Selv stoppet jeg mo-

toren, og fulgte datteren

min inn. Da jeg kom ut igjen,

stod han der og forurenset

fortsatt. Så kom ektefellen

hans ut fra naboavdelingen.

Hun satte seg inn til ham, og

de kjørte av gårde sammen.

Det var litt kaldt, og en tynn

røyksky ble liggende igjen

som et grått teppe langs

bakken.

For 10-20 år siden var bi-

ler på tomgang et helt van-

lig syn. Folk kunne endatil

la bilen stå og gå i en halvti-

me utenfor boligen sin

mens de gjorde seg klare til

å reise på jobb. Hele bolig-

områder kunne slik stå

røyklagte morgen etter

morgen. I dag er det heller

blitt slik at vi reagerer når vi

ser at noen lar bilen bli stå-

ende på tomgang. Og vi fyl-

ler aldri bensin på tanken

uten et stikk av dårlig sam-

vittighet. 

Tilbake ved barnehagen

startet jeg motoren og

skrudde på radioen - akku-

rat tidsnok til nyhetene. Her

fikk jeg vite hvorfor Statoil

fortsatt mener at det er vik-

tig å utvinne oljesand i Ca-

nada - til tross for rapporter

om enorme CO2-utslipp og

store miljøødeleggelser

knyttet til denne spesielle

gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå

snart burde være på tide

både for Statoil og oljena-

sjonen Norge å gå litt i seg

selv.

Oljepengene har sikret

oss en velstandsutvikling

som vi tidligere bare kunne

drømme om, og vi er i dag et

av verdens rikeste land i for-

hold til innbyggertallet.

Dette gir oss også et helt

spesielt ansvar. I stedet for å

investere i fortsatt utnyt-

telse av planetens min-

kende oljeressurser, burde

vi nå satset rikdommen vår

på utviklingen av renere og

grønnere energi. Vi kan

selvfølgelig sitte på gjerdet

og vente til alle jordens olje-

reserver er brukt opp. Pri-

sen for det kan fort bli høy. Vi

kan ikke kjøpe tilbake en

ødelagt atmosfære.

For selv om dommedags-

profetiene ennå ikke har

slått helt til, så vet vi at pla-

neten vår er i krise. Miljøgif-

ter hoper seg opp, arts-

mangfoldet trues og de sto-

re utslippene av spesielt

CO2 er i ferd med å endre

det globale klimaet. Vi som

bor i den rike del av verden

bidrar mest til endringene i

klimaet, men det er den fat-

tigste delen som rammes

hardest. Dette henger sam-

men med fordelingen av

jordens ressurser. 

En milliard mennesker le-

ver i ekstrem fattigdom, og

står dermed også dårlig

rustet i møte med tørkeka-

tastrofer, oversvømmelser

og orkaner. Kirkens nød-

hjelp forsøker å rette opp

noe av denne skjevheten

gjennom sin årlige fasteak-

sjon, som i år nettopp hand-

ler om økonomisk urettfer-

dighet. Ta derfor godt i mot

bøssebærerne når de ban-

ker på din dør! 

Og Statoil? 

De bør gi så det svir. ●

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,

fikk jeg se et sjeldent syn.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over 

hele verden. 

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 

1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller 

sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).

• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

å   stå i grønnsaksboden for sin mor.

felles 2-11.qxp:felles.qxp  28-03-11  15:53  Side 9



TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydre-
am, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969. 

Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pour-
cel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åp-
ningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette va-
kre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner». 

Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Day-
dream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den bri-
tiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe re-
mix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydrea-
min’ heter låten, og minner litt om Aret-
ha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972. 

Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bri-
stol. Der sang Shara Nelson de samme forel-
skede ordene på Massive Attack sitt debutal-
bum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noen-
lunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstan-
delse og nytt liv for alle. 

Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opp-
rinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var ut-
sendt fra Jehovah, skaperen av verden og lo-
ven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det gres-
ke ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300-
tallet, tilhører denne tra-
disjonen. Judas blir
her omtalt som

10 april 2011                        

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

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

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Alt går Kultur-
tipset:
Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu      
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om       

felles 2-11.qxp:felles.qxp  28-03-11  15:54  Side 10



                      april 2011 11

den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræ-
deriet beskrives som en handling gjort etter en hem-
melig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas. 

Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de  gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Mat-
teus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En an-
nen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-si-
tater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje innehol-
der de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi. 

Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjel-
ken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lig-
nelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøf-
ten», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesus-
ord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere sø-
ker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slut-
ten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.»  ●

Nå kan du si Severin Suveren, 
og la påsken begynne!

r i sirkel 
THOMAS: Den vakre bokserien 

«Verdens hellige skrifter» har 

med en nyoversettelse av 

Thomas-evangeliet i boken 

«Apokryfe skrifter» 

(Bokklubbene, 2001). 

Ti tips for påsken

2011
Kjøp en restplass og

opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og 
ta en rolig tur på gamle

trakter

Studér påskefest-
kalenderen og velg et 

arrangement

Lag verdens beste 
påskelam og inviter 

venner du ikke har sett 
på flere år

Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk 

appelsiner og
rødt klister

Les Thomas-evangeliet 

Senk skuldrene, og 
dra på palefiske, 

pust inn våren

Bli frivillig med-
hjelper under en 

påskegudstjeneste 

Slå av TVen, finn 
en bok eller 

gjenoppdag radioen

Studér påskefest- 
kalenderen og velg enda

et arrangement

     lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss 
      gjentagelser og variasjoner over et tema.
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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
Kontonummer; 3416 20 00464

Adresse: 
Øvre Kråkenes 250
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

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

Kateket Sven-Ove Rostrup
telefon  . . 55 30 81 71/915 57 253 
e-post  . .sven-ove.rostrup@bkf.no

Kirketjener Geir Møller 
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 03 
mobil  . . . . . . . . . . . . 454 76 996

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:
Ingun Risa  . . . . . . . . 907 63 607

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 . . . trine.lohne@gmail.com 

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

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

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Inger-Johanne Haaland Wang
telefon  . . . . . . . . . . 55 12 55 69

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

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
Tor Haakon Bakke . . . . 900 97 766 

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. 55 27 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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Konfirmanter i Bønes og Storetveit 2011
Bønes kirke 7. mai kl 11.00 
Baadevig, Ingrid Elise, 
Eilertsen, Helene Rosberg
Fahlvik, Synne Drotningsvik
Klaussen, Karoline
Krogseth, Helena
Lem, Endre Andreas
Loe, Iselin Grotle
Røed, Kamilla Sekkingstad
Stugu, Brage Danneck
Svendsen, Tonje Wulfsberg
Thorsen, Johan Fredrik
Thue, Eirik Lofstad
Tomren, Emilie Maila
Vallentinsen, Trym Skønberg

Bønes kirke 7. mai kl 13.00 
Axelsen, Even Jensen, 
Flesland, Tommy Høyvik
Gundersen, Thomas André
Haavik, Vegard Mongstad
Hjøllo, Tor Erlend
Hope, Christoffer
Ness, Vegard
Sandvik, Lars
Taranger, Tord Lund
Vambeseth, Ørjan Fismen, 

Bønes kirke 8. mai kl 11.00 
Andresen, Nina, 
Antoniazzi, Maren Kolstad
Berset, Tor Aksel
Bjånes, Maren Simonsen
Børnes, Vilde Marie

Cerda, Matias Ricardo Vedeler
Chan, Lisbeth Møklebust
Dalland, Sigrid
Espedal, Mari Helle
Grimsdal, Ida Marie
Heien, Erik-André
Høvik, Hilde Christine Lange
Johannessen, Kristoffer Bomo
Johnstad, Stina Gohs
Vedeler, Michael Henrik

Bønes kirke 8. mai kl 13.00 
Pettersen, Mia, 
Ragnhildstveit, Markus Johan
Rådal, Martin
Simonsen, Emil
Simonsen, Anders
Skodvin, Synne Larsen
Sterner, Aurora
Sønnervik, Oda Follesø
Teigland, Halvor Hekland
Tjønn, Tobias Nordtveit

Bønes kirke 14. mai kl 11.00 
Aarseth, Ingrid Weløy 
Aarvik, Håvard
Bergaas, Erlend Sande
Birkeland, Martin Martinsen
Bjelland, Håvard Myrseth
Eikill, Matias
Gruben, Are Mowatt
Haakonsen, Sverre Magnus
Haaland, Alexander
Rødsæther, Sebastian Myking

Bønes kirke 14. mai kl 13.00 
Drønnen, Anders Granberg, 
Haanshuus, Mathias Kurseth
Henriksen, Rolf Tynning
Hjelmeland, Stian
Myran, Eivind
Nes, Espen Segrov
Nygård, Joachim Dreyer
Salo, Josef Nikolai
Seterås, Sebastian
Skrede, Hallvard
Snyen, Johannes Grimelund
Steinstø, Magnus
Tjønnteig, Brede Bergene
Wickmann, Mads Didrik
Øen, Matz-André Bordvik

Bønes kirke 15. mai kl 11.00 
Asheim, Malene Solsvik, 
Brudvik, Vetle Eivind
Hellesø, Petter Sandtorv
Lofnes, Simon
Paulsen, Eirik
Sævig, Håkon
Trengereid, Thomas Emil
Øye, Haakon
Hannisdal, Elsa Kristin

Bønes kirke 15. mai kl 13.00 
Mæhlum, Markus Håvåg, 
Natlandsmyr, Ole
Raaheim, Helene Farestvedt
Rykkje, Vibeke
Tysnes, Hanne Grethe
Zachariassen, Kine

Storetveit kirke, 7. mai kl 11.00
Bjørndal, Kristoffer, 
Bredvei, Julie Klohs
Fosse, Tommy
Haferstrom, Margrete J. Dolvik
Hatland, Lisa
Haveland, Sindre
Helland, Erlend Olai Moberg
Hoel, Aleksander Hope
Instanes, Daniel May
Ringstad, Eva Birgitte
Steinsland, Vilde
Stragiotti, Adrian Sandal
Utne, Knut Akos
Vange, Snorre Asbjørnsen

Storetveit kirke, 7. mai kl 13.00
Bellamy, Celine Skjensvold, 
Bjerck, Sondre Karstad
Christensen, Magnus Hunstad
Finne, Tora Kristiane
Forland, Thea Sofie Bruvik
Helland, Solveig Lund
Herland, Simen Melo
Lewis, Tarita Mørner
Løvaas, Rikke Garshol
Rasmussen, Sofie Nicola Skage
Reigstad, Agathe
Skogland, Kristine-Marie Hadler
Soltvedt, Stian
Vossgård, Elisabeth
Vågen, Hanne Marit
Øgaard, Martha-Marie S.

HISTORIKK: BJØRN ERIKSEN/

KLIPP:SIGMUND AUSTRHEIM

Bønes Brass ble startet av foreldre til barn
som gikk i Bønes skolekorps i 1986. Man vil-
le overraske barna i skolekorpset og skape
moro ved det årlige stjernedrysset. Forel-
drene øvet inn noen stykker på lånte instru-
menter og fremførte musikken ved årsav-
slutningen. De høstet så stor jubel, at det gav
lyst til å fortsette. 

Ukentlige øvinger kom i gang i kjelleren på
Bønes Skole. I begynnelsen var navnet BOST,
som står for Bønes Old Star Team - dette for-
di flere av medlemmene tidligere hadde spilt i
korps. Navnet er blitt endret til Bønes Brass,
men BOST - initialene henger med fortsatt.
Den svarte bowlerhatten som lenge var vare-
merket, er borte, men den sosiale profilen og
spillegleden er fortsatt et kjennetegn ved Bø-
nes Brass. Vedtektene slår fast at man aldri
skal delta i konkurranser. Det skal være spil-
leglede, godt humør og lav stressfaktor. Like-

vel skal den musikalske kvaliteten være så god
som mulig. Steinar Sætre er dirigent, en jazz-
musiker som bor i nærområdet.

Antallet personer som har vært innom Bø-
nes Brass i løpet av årene, er svært mange, og
historien er rik på begivenheter. Det er kon-
serter, spilleoppdrag, spilleseminarer og tu-
rer til forskjellige steder i inn-, og utland. I år
er deltagelse ved Jazzfestivalen i Bude, Eng-
land, med på å markere 25 års jubileet. Det er
store forventninger knyttet til denne turen.

Lokalmiljøet har høy prioritet.
Bønes Brass har helt fra begynnelsen vært
innslag i 17. mai prosesjonen på Bønes. Før-
ste året faktisk også med egen drillpike i
front. En minikonsert ved Sykehjemmet og
på skoleplassen har vært et ekstra pluss ved
nasjonaldagen. Kontakten med Bønes Skole-
korps og andre musiserende på Bønes, har
vært god og kommet til syne gjennom kon-
sertsamarbeid. Musikalsk deltagelse ved flere
anledninger i Bønes kirke har vært en selv-

følge når det har vært mulig. Å være deltaker
i lokalmiljøet har alltid vært høyt prioritert. 

Bønes Brass ønsker flere medlemmer.
Det er sikkert mange mennesker på Bønes
som en gang har spilt et messinginstrument,
og vi ønsker alle er velkommen til å bli med!
Ingen trenger å ha prestasjonsangst! Med
fuskelapp og god hjelp fra både dirigent og
medmusikanter, vil det ikke ta lang tid å
komme i gang! 

B.O.S.T. Bønes Brass
fyller 25 år

For mange på Bønes er BOST blitt ein eigen «kulturinstitusjon», og
korpset har vore ein medspelar ved mange arrangement. I høve jubileet
har Bønesbladet fått lov til å klippe litt frå korpset sin eigen historikk.
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Storetveit kirke, 8. mai kl 11.00
Bendiksen, Erik Tønseth, 
Dale, Alf Øyvind
Ertzeid, Julie Modesta Grung
Fevang, Knut Jonas Svanes
Foyn-Bruun, Sofie
Grande, Johannes Austbø
Jakobsen, Lise Skarstein
Lynghaug, Elisabeth Petrine
Mæhle, Lars
Raanes, Hanna Lundeberg
Riisøen, Audun Gjessing U.
Rødland, Magnus
Røssevold, Janni, 

Storetveit kirke, 8. mai kl 13.00
Berg, Lise Fantoft, 
Bergaas, Julie Risti
Braathen, Jakob
Dale, Alida Holtet
Drager, Anne
Elvevoll, Petter Andre Dahl
Fedje, Beate Verlo
Fedje, Thomas Verlo
Gandrud, Eirun Marie Lindelid
Helsengreen, Hannah
Henriksen, Hildegunn Aabrek
Lunde, Anna Grasdal
Lygren, Fredrik
Nyttingnes, Mira
Sannes, Matea Åsa Wiik
Solemdal, Sven Alrik
Lind, Thomas Hovden

Vi takker og ber 

Arr: Bønes menighetsråd

2011Bønesdage
n

Lørdag 9. april kl. 11 – 15 i Bønes kirke

P R O G R A M

Kl. 11.00 Åpning ved kapellan Gunn-Frøydis Unneland

Bønes skoleorkester

Tria

Kl. 12.00 Carsten Dyngeland med gjester

Minising

Drama v/ Bønes Ten Sing

Kl. 13.00 BOST Bønes Brass

Kl. 14.00 Bønes skolekorps

Bønes Ten Sing

Kl. 14.45 Trekning av hovedlotteriet

Aktiviteter for barn og voksne – lykkehjul, 

konkurranser, fiskedam, hest og vogn, Guitarhero, 

Singstar med mer

Salg av kaffe, brus og kaker

Lag og organisasjoner på Bønes presenterer 

seg med stands, aktiviteter og underholdning

Anne Knutsen med prosjekt: Engler gir murstein 

til bygging av barnelandsbyer

Konferansier Hans Jakob Berg

Alle er hjertelig velkommen!

Uke 14. - Vi ber for vårt lo-
kalsamfunn, 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 sam-
funnet vårt og for kommunen
vår. - Vi ber for kommunen og
kommunens politiske og ad-
ministrative ledelse. - Vi ber
for arbeidstakere og arbeidsle-
dere. 

Uke 16. - Vi ber for påsken,
for alle gudstjenestene og kir-
kekonsertene. - Vi ber for alle
som skal på påsketur. - Vi ber
for Klubben sine påsketurer.

Uke 17. - Vi takker for baby-
sang, knøttesang og barnego-

spelkoret og for lederne og
medlemmene der. - Vi ber for
arbeidet med trosopplærings-
planen i menigheten vår og for
arbeidet det skal utvikle. - Vi
ber om nok frivillige til at tros-
opplæringsarbeidet kan lykkes
til beste for våre barn og unge.

Uke 18. - Vi takker for konfir-
manter og for deres hjem og
familie. - Vi ber for konfir-
mantene, for konfirmasjons-
gudstjenestene og for konfir-
masjonsfestene i familiene. 

Uke 19. - Vi takker for diako-
nen vår, og for det diakonale
arbeidet som diakoniutvalget
driver. - Vi ber for diakon og
det diakonale arbeidet. Lær
oss alle å se hverandre, hjelpe
og støtte hverandre. - Vi ber

spesielt for de syke, sørgende
og ensomme i alle aldre.

Uke 20. - Vi takker for våren
og lysere dager. Vi takker for
speiderne og deres arbeid. - Vi
ber for utflukter og turer som
foretas i de forskjellige grup-
pene. - Vi ber også for alt plan-
leggingsarbeid for høstens ak-
tiviteter.

Uke 21.- Vi takker for vår kir-
ke, og kirkens valgte råd og ut-
valg. -Vi takker for alle som
har sagt ja til å stille på listen til
menighetrådsvalget. - 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 fellesskap
i nærmiljøet. 

Kontakt Marianne Dalen,
90645131 eller Mette 

Eilertsen, 41685133 for mer
info. Bønes Brass øver hver 
tirsdag kl 19 i lekerommet

på Bønes skole. Se også 
www.bonesbrass.dinstudio.no

Her er det lagt ut mye 
aktuell informasjon.

i
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Daniel Øvreseth Tveit
Dina Bødtker-Rein
Leah Rafto Ødemark

Per Axel Axelsen
Alf Moser
John Michal Osteig
Sigrun Halle
Jan Terje Karlsen
Hilde Sjøthun Røen
Knut Helge Stormoen
Esther Norena Løland

Bønes kirke
Søndag 06.03. Søndag før faste
11.00: Høymesse. Nattverd. Un-
neland. Samtalegudstj. Vinterfe-
riekonfirmantene. Luk. 18,31-43

Søndag 13.03. 1. søndag i faste 
??Høymesse. Nattverd. Kongsvik.
Matt. 4,1-11

Søndag 20.03. 2. søndag i faste 
11.00: Familiegudstjeneste. Natt-
verd. Unneland. Matt. 15,21-28

Søndag 27.03. Maria budskapsd. 
11.00: Familiegudstj. Dåp.
Kongsvik. Offer: Søndagsskolen.
Luk. 1,26-38. 19.00: Konsert

Søndag 03.04. 4. søndag i faste
11.00: Høymesse. Nattverd. Un-
neland. Ung messe. Joh. 6,1-15

Tirsdag 05.04. 4. søndag i faste 
21.00: Konsert. Joh. 6,1-15

Lørdag 09.04. 4. søndag i faste 
11-15: Bønesdagen. Joh. 6,1-15

Søndag 10.04. 5. søndag i faste 
11.00: Høymesse, dåp og natt-
verd. Holme. Joh. 11,45-53

Søndag 17.04. Palmesøndag
19.00: Konsert. Joh. 12,1-13

Torsdag 21.04. Skjærtorsdag
20:00 Høymesse, nattverd.
Kongsvik. Luk. 22,14-20

Fredag 22.04. Langfredag 
11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Kongsvik. Matt. 27,31b-50.

Søndag 24.04. Påskedag 
11.00: Dåp og nattverd. Kongsvik.
Takkoffer til NMS-misjonspro-
sjekt. Matt. 28,1-8

Mandag 25.04. 2. påskedag 
Slettebakken. 19.00: Høymesse
Luk. 24,13-35

Søndag 01.05. 1. søn. e. påske
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Unneland. Oppstandelsesfest.
Joh. 20,19-31. 18.00: Aftensang

Lørdag 07.05. 2. søn. e. påske 
11.00: Konfirmasjon. Kongsvik.
Joh. 10,11-16. 13.00: Høymesse.
Kongsvik.

Søndag 08.05. 2. søn. e. påske
11.00: Konfirmasjon. Kongsvik.
Joh. 10,11-16. 13.00: Høymesse.
Kongsvik.

Tirsdag 10.05. 
21.00: Konsert. Joh. 20,19-31

Lørdag 14.05. 3. søn. e. påske
11.00: Konfirmasjon. Unneland.
Joh. 16,16-22. 13.00: Høymesse.
Unneland.

Søndag 15.05. 3. søn. e. påske 
11.00: Konfirmasjon. Unneland.
Joh. 16,16-22. 13.00: Høymesse.
Unneland.

Søndag 22.05. 4. søn. e.r påske
11.00: Høymesse dåp og nattverd.
Unneland. Offer: Bjørgvin bispe-
dømmeråd. Obs: Konto
82760100370. Joh. 16,5-15

Søndag 29.05. 5. søn. e. påske 
11.00: Fam.gudstj. Nattv. Kongs-
vik. Sommerfest. Joh. 16,23b-28

Søndag 05.06. 6. søn. e. påske 
11.00: Høymesse, dåp og natt-
verd. Unneland. Joh. 15,26-16,4a

Storetveit

27. mars, Maria Budskapsdag 
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Smørelunch. 

Onsdag 30. mars 
19.30 (etter Åpen Kirke kl.19.00):
Fastegudstjeneste. Nattverd

3.april, 4. søn. i faste, Midtfaste
11.00: Høymesse. Nattverd. 

Onsdag 6. april 
19.30, (etter Åpen Kirke kl.19.00)
Fastegudstjeneste. Nattverd.

10. april, 5. søndag i faste 
11.00: Høymesse. Nattverd. Dåp. 

Onsdag 13. april 
19.30 (etter Åpen Kirke kl.19.00)
Fastegudstjeneste. Nattverd.

17.april, Palmesøndag 
11.00: Høymesse. Nattverd. Dåp. 

21. april, Skjærtorsdag 
18.00: Gudstjeneste. Nattverd. 

22. april, Langfredag 
11.00: Høymesse.

24. april, Påskedag 
11.00: Høymesse.Nattverd. Dåp. 

Torsdag 28.april 
20.00: GT, Kontaktklubben.

1. mai, 1. søndag etter påske 
11.00: Familiegudstjeneste 

Lørdag 7. mai 
11.00/13.00: Konfirmasjonsgudst.

8.mai, 2. søndag etter påske
11.00/13.00: Konfirmasjonsgudst.

15. mai, 3. søndag etter påske 
11.00: Høymesse. Nattverd. Dåp. 

22. mai, 4. søndag etter påske 
11.00: Høymesse. Nattverd. 

29. mai. 5. søndag etter påske
11.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Sommerfest

2. juni, Kristi himmelfartsdag
11.00: Høymesse. Nattverd. Dåp. 

5. juni - ikke GT, se Bønes

Vårens kirkeskyss 
Under finner dere oversikt over
vårens datoer for kirkeskyss -
med navn og nummer til sjåføren
for den aktuelle dagen. Dere
ringer selv til sjåførene - gjerne
en dag eller to på forhånd. 

10/4 : Sandgrind – 55 12 43 61/
483 55 427

1/5: Kirkebø – 55 12 45 78/
406 14 514

29/5: Håskjold – 957 83 289

12/6: Risa – 917 17 655

Sommerfest i kirken 
Velkommen til familiegudstje-
neste 29.mai kl.11 i Bønes kirke.
Etter gudstjenesten blir grilling
og uteleker for barna. Hvis fint
vær setter vi opp en vannsklie (ta
med håndkle). Kanskje vi får til
en volleyballturnering på den nye
sandvolleyballbanen? Inviter
med deg naboen på sommerfest!
Ps: husk penger til grillmaten.

            gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU
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■ 5. april kl. 21. Tirsdags-
konserten v/Carsten Dynge-
land, flygel, Tore Thorsen, 
gitar og Ole Amund 
Gjersvik, kontrabass.

■ 9. april kl 11-15.
Bønesdagen

■ 10. april kl.11.
Jazzgudstjeneste. 

■ 19. april kl. 20: 
Pasjonskonsert i Storetveit
kirke. Folketoner, jazz og 
improvisasjon, billedserie.
Chris André Lund - sang
Ingvill Morlandstø - saks.
Stein Inge Brækhus - perk.
Ruth Bakke - orgel/keyb.
Billetter v/inngang: kr 
100.- (stud/honnør kr 60.-)
Konserten er støttet av 
Bergen kommune

■ 26. april kl.1930: Tema-
kveld med psykiater og 
prest Atle Roness. Tema: 
«Utbrent – ta vare på deg 
selv». 

■ 1.mai kl.18. Hele menig-
heten synger

■ 10. mai kl.21. Tirsdags-
konserten v/ Carsten 
Dyngeland, flygel, Tor 
Endresen, vokal og Lasse 
Fjellbirkeland, bass.

■ 29. mai kl.11. Familie-
gudstjeneste med grillfest/ 
sommerfest.

■ 6. juni kl.19. «Ordet» på 
DNS. Samtale med 
dramaturg og to skue-
spillere på scenekanten 
etter forestillingen. 
Bill. Kr. 200,- kan kjøpes på
menighetskontoret.

■ 7. juni kl. 21. Tirsdagskons. 
Carsten Dyngeland Quartet:
Carsten Dyngeland, flygel, 
Thomas Nøkling, saks, 
Sigurd Ulveseth, bass og 
Stian Villanger, trommer

■ 16. juni. Seniorbusstur til 
Nordhordaland, Tjore-
hagen, Vestnorsk utvan-
dringssenter, emigrant-
kirken, middag. Pris 
kr. 500,- pr pers. For mer 
informasjon, se side 4. 

             kalender
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