
Påskefest

2013
Påsken står for døren og  
i  alle kirkene er det for-
beredt omfattende mar-
keringer av høytiden. Se
hele påskefestprogram-
met på side 7-9. 

Fasteaksjonen
Stikkordet for årets fas-
teaksjon er «sammen
forandre», men kan også
leses som «sammen for
andre». Begge  deler er
en god beskrivelse KNs
arbeid, så ta godt i mot
bøssebærerne!   Side 10 

Konfirmasjon 
Konfirmantene er med
på et spennende opplegg
som starter i september
året før. Les mer om det
å være konfirmant i Bø-
nes på side 14-15 

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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2 mars 2013                       

Bønesbladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle
hjem i 3enigheten. Vi tar med glede i mot artikler av uli-
ke slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: bones.menighet@bergen.kirken.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Karl Johan Kirkebø, Stein 
Rune Risa og Sven-Ove Rostrup
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 21. mai
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 4. juni
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Få, om noen ting skaper så
mye og så het diskusjon i
kirken som sex og samliv. 

AV  KARL JOHAN KIRKEBØ

Utvalget bispemøtet satte ned for å belyse
spørsmålet har levert sin rapport, og spetakke-
let er i gang igjen. Ganske forutsigbart er alle si-
der på barrikadene og hevder sin åpenbare rett
og sin indignasjon. Som vanlig kirkemedlem
uten bastante meninger om hva som teologisk
er rett og ikke rett her, og som heller ikke er sik-
ker på om det er nødvendig med et «rett» svar
med to streker under, er diskusjonen frustre-
rende. Den er ikke preget av forståelse og re-
spekt og gir ikke et bilde av kristendommen som
en kjærlighetens religion. 

Vår kjære biskop Halvor hører til mindretallet
og skrev en opplysende og god artikkel om hva
han står for. Den var opplysende, ærlig og inter-
essant. Han begrunner sin holdning mot kirke-
lig velsignelse av par av samme kjønn med ska-
pelsesteologien og skaperordningen. Det er
gode argumenter han fremfører. Samtidig sier
han at det Paulus skriver i sine brev er skrevet
inn i en annen virkelighet. Paulus kjente en pro-
miskuøs homofili der voksne menn brukte
unge gutter for sin fornøyelse. Ikke et forplik-
tende forhold basert på kjærlighet som det vi
kjenner i dag. Biskopen sier at det Paulus skriver
ikke kan brukes som teologiske argumenter i
dagens situasjon. Noe jeg synes er selvsagt, men
mange vil si ikke er en forståelse som er bibeltro. 

Dette løfter på mange måter debatten rundt
samliv til et annet nivå. Det er ikke lenger bare
en diskusjon om homofili, samboerskap og ek-
teskapets rolle. Like mye er det et spørsmål om
bibelforståelse. Her er det jeg opplever som en
ny posisjon for vår biskop ytterst spennende og
interessant. Jeg opplever det nå som mer legi-
timt å si at vi må lese bibelen ut fra den tiden
den er skrevet i og så prøve å se hva det betyr for
oss i dag. Uten å bli anklaget for ikke å være bi-
beltro. Det synes jeg er en god utvikling.

Jeg håper dette også kan legge grunnlag for
en større forståelse for at vi ikke trenger at alle
svar skal være såkalt riktige, men at det er rom
for forskjellige syn på noen spørsmål uten at
verken den ene eller den andre skal mistenke-
liggjøres. Da kan vi også leve i respekt for hver-
andre og sammen drive kirken videre. ●

Samliv nok en gang -
og litt om bibelsyn

TEKST OG FOTO: STEIN RUNE RISA

Veldig mange kjenner Marthe fra ulike
aktiviteter i Bønes kirke. Hun har vært
med i Minsing, Tria, Ten-sing, Klubben,
og også vært helgekirketjener i kirken. Nå
studerer hun jazz og musikkpedagogikk
ved Norges Musikkhøgskole i Oslo.

I februar turnerer gjengen fra Musikk-
høgskolen  i Sør-Norg og vi var så heldige
at de tok turen innom Bønes kirke. «Dit
Alle Dager Ror…» er en konsert hvor ut-
øverne har laget nye spennende arrange-
menter på Erik Byes viser og tekster -
innenfor jazz/pop/vise-sjangeren. Arran-
gementene er signert av bandets medlem-
mer, bestående av Marthe Haaland Wang
(vokal), Anders Hefre (treblås), Philip
Birkenes (piano), Knut Olav Sandvik
(bass) og Steinar Mossige (trommer).

Marthe sa i introduksjonen at de tilhø-
rer en generasjon som aldri fikk et skikke-
lig forhold til Erik Bye, og at de derfor har

valgt å bli bedre kjent med Bye igjennom
tekstene hans. De ca. 100 oppmøtte fikk
høre kontrastene i Erik Byes diktning; alt
fra kjente sanger til ukjente sanger, fra me-
lankolske sanger til humoristiske sanger,
fra rolige toner til sanger som innbyr til
allsang. Når Marthe skulle oppsummere
den røde tråden i diktningen til Erik Bye,
trakk hun frem håpet og drømmene.

Nettopp drømmene var det som også
fikk lov å avslutte en fantastisk konsert.
Siste nummer ble «Drøm» – som Erik Bye
spilte inn på Diakonhjemmet sykehus i
Oslo, like før han gikk bort. ● 

«Dit alle dager ror» 
Torsdag 21. februar tok Marthe Haaland Wang og fire av hennes
medstudenter fra Norges Musikkhøgskole publikum i Bønes
kirke med på en reise i Erik Byes tekster og melodier. 
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I forbindelse med tros-

opplæringsarrangementet

«LysVåken» 2012, ble det laget

åtte perler som symboliserer

hvert sitt ledd i Herrens bønn. 

TEKST OG FOTO: SVEN-OVE ROSTRUP

Temaet for LysVåken var Herrens bønn og
deltakerne laget smykker med tilsvarende
perler. De store perlene ble brukt i gudstje-
nesten for å synliggjøre temaet.

Nå henger perlene i kirkerommet bak al-
teret. Tanken bak plasseringen er sammen-
hengen med altertavlen som også bruker
Herrens bønn som tema. Det står et bord
ved perlene hvor det ligger en kort forkla-
ring på fargene og tilknytning til Herrens
bønn. 

Tanken med perlene videre er at de kan
brukes i bønnelivet og være en inspirasjon
for de som bruker rommet. Ta gjerne en
kikk på disse neste gang du er i kirken!

Hvit perle - Vår Far i himmelen.
Hvit er alle farger samlet i en farge. Den hvi-
te perlen symboliserer Gud, som er overalt.

Rød perle - La navnet ditt helliges.
Rød er fargen for det hellige. Den røde per-
len minner oss om at Gud er hellig.

Blå perle - La riket ditt komme.
Blå er fargen for himmelen. Den blå perlen
sier oss at himmelen er Guds rike.

Brun perle - La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen.
Brun er jordens farge. Den brune perlen får
oss til å huske på å gjøre gode ting på jorden.

Grønn perle - Gi oss i dag vårt daglige
brød,
Grønn er fargen for vekst. Den grønn per-
len minner oss på å takke for at vi får mat.

Gul perle - og tilgi oss vår skyld, slik også vi
tilgir våre skyldnere.
Gul er fargen for tilgivelse. Den gule perlen
gjør at vi husker å tilgi hverandre.

Svart perle - Og la oss ikke komme i fris-
telse, men frels oss fra det onde.
Svart er fargen for synden. Den svarte per-
len minner oss om at Gud hjelper oss.

Gullperle - For riket er ditt, og makten og
æren i evighet.
Gull er fargen for makt og ære. Gullperlen
er Guds perle og Gud er størst av alt.● 

Amen.

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
TRADISJON - TRYGGHET - RESPEKT
G

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
TRADISJON - TRYGGHET - RESPEKT
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80

Våkleiva 43, 5155 Bønes

Følg med på internett og Facebook!

Menigheten har egne Internett- og Facebook-

sider. Følg med på www.bønessiden.no 

Facebook-sidene finner du ved å søke på

«Bønes menighet» på Facebook. 

MINNYS NATURTERAPI
Naturmedisinsk behandling og forebygging av 

fysiske og psykiske sykdomstilstander.

NB:GRATIS BEHANDLING TILBYS TIL 1/1-13.

Timebestilling: 909 37 487 - minnydale@hotmail.com

Har du sett «Herrens bønn»-kulene? 
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Besøker - noe for deg?
Storetveit og Bønes jobber med å få en større besøkstjeneste i samarbeid med de andre Fana-menighetene. 

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 menighetskontoret 55 30 81 02. ● 

Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS
Tlf. 55 56 00 00        Bergen

Innsamlingsaksjonen til
Kirkens Nødhjelp arrange-
res av menighetsrådet hvert
år, og konfirmantene i me-
nigheten er en viktig del av
aksjonen. Årets innsamling
er 19. mars. Dessverre kra-
sjer dagen i år med en obli-
gatorisk overnattingstur for
en del av konfirmantene
som går på Lynghaug. 

Det betyr at vi i år trenger
ekstra mye hjelp til bøssebæ-
ring fra andre enn konfir-

mantene, for å få dekket alle
rodene. De som  ikke får be-
søk av en bøssebærer 19.
mars kan da vite at dette er
noe av grunnen til det, og vi
oppfordrer alle som har mu-
lighet til å komme og ta en
viktig kveldstur med bøsse! 

De som vil være med og
samle inn, møter i Bønes
kirke kl. 17.00, den 19. mars.

Les mer om fasteaksjonen
på side 10! ●

Uke 12: - Vi takker for samfun-
net vårt og for kommunen vår. -
Vi ber for kommunen og kom-
munens politiske og adminis-
trative ledelse. -Vi ber for ar-
beidstakere og arbeidsledere. 

Uke 13: - Vi ber for påsken, for
alle gudstjenestene og kirkekon-
sertene. - Vi ber for alle som skal
på påsketur. - Vi ber for Klub-
bens påsketurer på fjellet.

Uke 14: - Vi ber for vårt lokal-
samfunn, at alle må være med å
bygge et godt miljø og skape
trivsel for hverandre. - Vi ber for
biskopen og hans tjeneste i vårt
bispedømme.

Uke 15: - Vi takker for baby-
sang, minising og tria og for le-
derne og medlemmene der. - Vi
ber for arbeidet med trosopplæ-
ringsplanen i menigheten vår og
om god oppslutning om de for-
skjellige tilbudene vi gir. - Vi ber
om nok frivillige til at trosopp-
læringsarbeidet kan lykkes til
beste for våre barn og unge.

Uke 16: - Vi takker for våre kon-
firmanter og for deres hjem og
familie.- Vi ber for konfirman-
tene, for konfirmasjonsgudstje-
nestene og for konfirmasjons-
festene i familiene. 

Uke 17: -Vi takker for diakonen

vår, og for det diakonale arbei-
det som diakoniutvalget driver.
Lær oss alle å se hverandre, hjel-
pe og støtte hverandre.  - Vi ber
spesielt for de syke, sørgende og
ensomme i alle aldre.

Uke 18 : - Vi takker for våren og
lysere dager. Vi takker for spei-
derne og deres arbeid. - Vi ber
for utflukter og turer som fore-
tas i de forskjellige gruppene.
- Vi ber også for alt planleg-
gingsarbeid for høstens aktivite-
ter.

Uke 19: - Vi takker for vår kirke,
og kirkens valgte råd og utvalg.
- Vi takker for alle som er med i
menighetsrådet og andre utvalg
og komiteer i menigheten vår.
Vi ber om at kirken må være et
sted der mennesker finner sam-
funn med andre, og med Gud. -
Vi ber for arbeide med å fornye
gudstjenestelivet. At gudstjenes-
ten kan være et sted vi er sam-
men for Guds ansikt. 

Uke 20: - Vi takker for dåpsbar-
na, for menighetens dåpsopplæ-
ring og trossopplæringsutvalg.
For gjennomføring av nye gode
tiltak i trosopplæring. - Vi ber
for foreldre og familier, for opp-
dragelse og påvirkning som de
gir barna. Vi ber også for søn-
dagskole, speidere, barnekor og
andre grupper for de små.

Vi takker og ber

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

• Palmesøndag 24. mars
Bønes kirke kl 21. «Musikal-
ske refleksjoner i en påske-
høytid». Improvisasjoner
over kjente og nye påskesal-
mer. Carsten Dyngeland ved
flygelet. Kollekt ved utgang.

• Mandag 25. mars
Bønes kirke kl 19.30. Car-
sten Dyngeland: Messe for
orgel, sang og instrumental
ensemble. Barbro Husdal
(sang), Bente Hage (obo),
Jan Kåre Hystad (saksofon)
Johan Sebastian Blum (cel-
lo), Carsten Dyngeland (or-
gel/klaver). Bill. 100/60

• Onsdag 27 mars 
Storetveit kirke kl 19:
Kveldstoner i den stille uken

Barbro Husdal (sang) og
Carsten Dyngeland (orgel).

• Skjærtorsdag 28. mars
Bønes kirke kl 19. Skjær-
torsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal (sang), Carsten
Dyngeland (orgel/klaver)

• Tirsdag 2. april
Bønes kirke kl 21.
Tirsdagskonserten

• Søndag 7. april
Bønes kirke kl 19:30. «Mag-
nificat». Vokal kammermu-
sikk med lovsang, vendt
mot lyset.  Hovedfokus på
klassisk vokal musikk fra
ulike tidsepoker. Vokalgru-
pen YR og Carsten Dynge-
land (orgel/klaver) ●

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2013

Påskefest 2013 i Bønes og Storetveit
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I nyttårstalen sin vigde stats-

ministeren stor merksemd til at

det er 100 år sidan kvinner fekk

allmenn stemmerett Noreg. 

REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES 

Fleire kvinneleiarar  som kjem-
pa for allmenn stemmerett for
kvinner, har med rette vorte
trekt fram. Om eg her ikkje
nemner nokon særskild på

namn, vil eg trekke fram ei folkerørsle som
var ein viktig del av samfunnsbildet den
gongen, ikkje minst på Vestlandet: Kvinne-
foreiningane som arbeidde for misjon. 

Noregs eldste misjonsselskap, Det norske
misjonsselskap, vart skipa i 1842. Andre
halvdel av 1800-talet var folkerørslene si
tid, og i denne perioden vaks tallaust
mange misjonskvinneforeiningar fram.
Det var gjerne på ein fast dag i måneden at

kvinnene møttest for å kare, spinne og sy til
inntekt for misjonen, for å høyre nytt frå
misjonsfelta og for å ha det triveleig. Dei
første åra sette mange menn seg imot at
kvinner vart med i samanhengar utanom
heimen og utan at det skjedde saman med
mannen. Men misjonskvinneforeinings-
rørsla vart snart populær. Alt i 1885 var det
i Noreg tre gonger så mange kvinneforei-
ningar som mannsforeiningar. Då verds-
krigen begynte i 1914, fanst det ikkje ein ei-
naste skulekrins som ikkje hadde si kvinne-
foreining for Det norske misjonsselskap!

På byrjinga av 1900-tallet stod kvinnefo-
reiningane for 3/4 av misjonen sine inntek-
ter. Leiinga i misjonsselskapet fann det di-
for naudsynt å sleppe kvinnene til også i
styre og stell. Det skjedde alt i 1904! Då fekk
kvinnene stemmerett i organisasjonen, og
det var heile ni år før dei fekk den same ret-
ten ved politiske val i Noreg. Omkring
100.000 norske kvinner var med i Det nor-
ske misjonsselskaps kvinneforeiningar på

byrjinga av 1900-talet. Inga anna kvinne-
rørsle i Noreg var på det tidspunkt så talrik
eller hadde same geografiske spreiing! 

Då kravet om allmenn stemmerett for
kvinner vaks fram som ein sterk opinion i
folket, var det heilt klårt at denne grasrot-
rørsla hadde si ære for at allmenn stemme-
rett for kvinner vart innført i 1913. 

Misjonen og misjonskvinnene var sam-
funnsengasjerte og framsynte. Lenge før
ordet utviklingshjelp vart oppfunne, dreiv
misjonen det. For pengane som vart samla
inn vaks det fram ikkje berre kyrkjer, men
også skular og sjukehus i mange land. Når
grunnholdninga til utviklingshelp er så po-
sitiv i vårt folk som den er, så er det naturleg
å tenkje på at misjonskvinnene også var
mødre og bestemødre som innprenta den
kristne kjærleiks humanitet til sine born og
borneborn. Enno sit desse verdiane djupt
forankra i vårt folk. Desse verdiane er vårt
arvegods. Det som i grunnlova blir omtalt
som vår kristne og humanistiske arv! ●

5                      mars 2013

Bjørgvin kirkeakademi:

Etiske dilemmaer og

keltisk spiritualitet

Bjørgvin kirkeakademi innbyr

til to foredrag denne våren. 

17. april forteller Harald Holtet om keltisk
spiritualitet, og 20. mars blir det foredrag
om medisinsk etikk ved Ingrid Miljeteig. 
• Hvordan kan vi bruke våre begrensede res-
surser på en rettferdig måte? Bør unge prio-

riteres fremfor eldre? Hva er nytteløs be-
handling? Ingrid Miljeteig, som er lege og
har doktorgrad i medisinsk etikk, innleder
til samtale om noen av de vanskelige di-
lemmaene som det må tas stilling til i hel-
sevesenet, onsdag 20. mars kl. 19 i Kafé
Magdalena. 

• I april gjør så Harald Olsen, seniorråd-
giver ved Institutt for religion, filosofi og
historie, Universitetet i Agder oss kjent
med keltisk spiritualitet fra ca. år 500-900
(Iona, Lindisfarne). Olsen har skrevet om
dette i boken «Ilden fra vest». Dette møtet
holdes onsdag 17. april kl. 19 i Johannes-
kirken. Det blir musikalske innslag ved
Birkeland kantori ledet av kantor Harald
Holtet, med Johannes Wik på harpe. ●

Sokneprest i Storetveit menighet, Bjarte
Holme, vil her snakke om hva sorg er og
hva den gjør med oss. Etterpå blir det lunsj,
etterfulgt av samtale/spørsmål og oriente-
ring om tilbud til etterlatte. 

I prostiet er det etablert sorggrupper.
Disse kommer i gang i etterkant av semi-
naret, men du kan gjerne melde deg på
uten å ha deltatt der. Oppstart av sorggrup-
pene blir i overgangen mai/juni - så sant
det er mange nok som er interesserte. For
spørsmål eller ønske om å delta i gruppe,
kontakt de ansvarlige for sorgseminaret. ●

Slettebakken kirke, lør. 20. april kl. 10.30-
14.00. Påmelding /spørsmål til diakon
Kjerstin-Marie Vereide, tlf. 55 59 71 15,
kjerstin-marie.vereide@bergen.kirken.no
eller diakon Linda Bårdsen, tlf. 55 36 22 85/
483 02 448, linda.bardsen@bergen.kirken.no

BLI MED I SORGGRUPPE: Sorg berører oss
på mange måter, og det kan være godt å
treffe andre i samme situasjon. 

ILL: «ELDRE MANN I SORG, PÅ EVIGHETENS 

TERSKEL». MALERI AV VINCENT VAN GOGH, 1890)

Sorgseminar: Du er ikke alene
Menighetene i Fana prosti inviterer etterlatte til et seminar om sorg.

Du er velkommen enten det er kort eller lengre tid siden dødsfallet.

LINDISFARNE: Klosteret på Lindisfarne var
en base for kristningen av England helt til
vikingene angrep i 793. FOTO: RUSS HAMER

Kvinner sin stemmerett og kvinneforeiningane
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LIKEVERDIGE, IKKE LIKE: – Skal vi
leve godt sammen med vår forskjel-
lighet, er det viktig at vi snakker sam-
men og blir kjent med hverandre, sier
dialogprest Hildegunn Isaksen. 

mars 2013                        6

AV TOR KRISTIANSEN

– Jeg arbeider etter to hovedlinjer. Jeg er i
dialog med andre tros- og livssynssam-
funn i Bergen. Dessuten prøver jeg å få til
en dialog med søkende mennesker som
ikke føler seg hjemme i kirkens tro og prak-
sis, sier Hildegunn Isaksen.

Suppe og samtale
Hun inviterer til kveldsgudstjenesten
«Under åpen himmel» i Johanneskirken
hver andre torsdag. Der står sanger fra Tai-
zé på programmet sammen med bønn og
skriftlesning. Det er mulig å tenne et lys og
bli bedt for ved alteret. Etter gudstjenesten
samles de som vil til suppe og samtale. Hil-
degunn tror en gudstjeneste som dette kan
gi en annen opplevelse av kirken.

Kirkelig dialogsenter i Bergen er blitt til
på initiativ fra Areopagos i samarbeid med
Bjørgvin bispedømmeråd. Hildegunn ble
ansatt i halv stilling som dialogprest i april
2011. Hun fikk også en halv stilling som
prest i Domkirken menighet. 

– Dialog er et respektfullt møte mellom

mennesker, sier Hildegunn Isaksen. – I di-
alogen deler vi kunnskap om hverandres
tro og livssyn, vi forteller om egen tro og
lytter til den andre. Vi prøver ikke å bli mest
mulig lik eller finne trosmessige kompro-
misser. Tvert imot handler dialog om å leve
fredfullt side om side i vår forskjellighet.

Et samarbeidsråd for tros- og livssyns-
samfunn er etablert i Bergen på initiativ fra
dialogpresten. Der er 16 ulike tros- og livs-
syn representert. Hildegunn Isaksen er
valgt til rådets første leder. 

Likeverdige
– Vi er ikke like, men likeverdige. Skal vi
leve godt sammen med vår forskjellighet,
er det viktig at vi snakker sammen og blir
kjent med hverandre. Ved å dele kunnskap
om hverandre, tror jeg vi motvirker frykt
og usikkerhet, sier hun.

Det er få møtesteder for ulike troende i
Bergen og lite opplysningsarbeid. Hun pe-
ker på at alle trossamfunn har de samme
ønsker for sine barn, at de skal bo trygt og
godt sammen. At ledere og medlemmer fra
ulike trossamfunn ser hverandre og lytter
til hverandre, kan bety noe på lang sikt.

Treårig prosjekt
I dag har både Oslo, Stavanger og Bergen et
kirkelig dialogsenter. Dialogsenteret i Ber-
gen er i første omgang et treårig prosjekt
med intensjon om å gå over i varig drift.
Domprost Jan Otto Myrseth er valgt til le-
der for styret. Senteret er støttet av Bjørgvin
bispedømmeråd (OVF-midler), Areopa-
gos, Bergen kommune og kulturdeparte-
mentet, men er avhengig av offer og gaver
for å sikre videre drift. Hildegunn har aller-
ede besøkt moskéene, vært på skolebesøk
og deltatt på noen fellesmøter med asyl-
mottakene for å drøfte utfordringer knyttet
til trosfrihet og retten til å konvertere. 

– FN har en erklæring om retten til reli-
gionsfrihet. Den forteller hvor viktig tro er
i et menneskes liv. Tro er en drivkraft og et
fundament i mitt liv, og retten til å prakti-
sere egen tro er vesentlig for å ha et fullver-
dig liv, sier Hildegunn Isaksen.

8. til 10. mars koordinerer hun det første
økumeniske Taizétreffet i Bergen. «Pile-
grimsferd for tillit på jord» er åpent for alle,
men ungdom og unge voksne er spesielt
velkommen. Bønnene holdes i Domkir-
ken, mens seminarene er lagt til St. Paul. ●

Kirkelig 

dialogsenter 

etablert i 

Bergen:

–Tro er en
drivkraft

I snart to år har Hildegunn Isaksen vært i arbeid som

den første dialogprest i Bergen. Målet er å etablere et

godt klima for interreligiøs dialog i Bergen.
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I spent forventning har vi

gleden av å presentere

Påskefest 2013. Med

nærmere 60 større og

mindre arrangement, er

årets Påskefest mer

omfattende enn noen gang

tidligere. 

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

Programmet spenner fra figurteater for
barn i Nykirken, til rekviemesse i Johan-
neskirken, installsjonsutstilling i Slette-
bakken, Stabat Mater i Fridalen og Johan-
nespasjon i Domkirken. Og vi blir invitert
til orgelresitasjoner, meditasjonskonser-
ter, middagsbønner og kveldstoner, vo-
kalkonserter og kammermusikk, pasjons-
konserter og musikkgudstjenester, messer
og mere til. Og selvsagt skal vi selv synge,
som i Årstad kirke, både kjente og mindre
kjente påskesanger.

Gjennom Påskefest 2013 ønsker påske-
festkomiteen i Bergen kirkelige fellesråd å
synliggjøre det meget omfattende og vari-
erte kunstneriske og kirkemusikalske ar-
beid som skjer i våre 25 menigheter. Vi øn-
sker å løfte frem for et bredest mulig publi-
kum det som faktisk skjer på den kirkelige
kulturfront i byen og bydelene. Dette øn-
sker vi å gjøre både fordi vi tror at kunst og
kultur har sin selvsagte egenverdi, men
også fordi vi opplever at kunsten ofte vir-
ker som døråpner for kirkens påskebud-
skap.

«Kyrkja og kunsten har det til felles at dei
begge freistar å skape eit rom for reflek-
sjon over kva det vil seie å vere mennes-
ke», sier forfatteren Paal-Helge Haugen i
boken «Kunsten å være kirke».

Et annet sannhetsvitne i denne sammen-
heng er maleren Rembrandt. Han ble
sterkt grepet av fortellingen om Emmaus-
vandrerne, de to Jesu disipler som var så
dypt preget av sorg at de ikke kjente den
oppstandne igjen da de møtte ham på
veien (Luk. 24:13-52). Det var først da han
satte seg til bords med dem og brøt brødet,
at de skjønte hvem han var. 

Emmausmotivet ble derfor et hovedtema
for den store kunstneren Rembrandt. Det

var gjennom det de så, at disiplene etter
hvert også forstod hva han sa. Derfor ble
Rembrandt overbevist om at hans oppga-
ve i livet var å gjøre evangeliet synlig
gjennom kunsten. Han malte blant annet
«Den bortkomne sønn vender hjem». Og
vi forstår at kunsten ikke bare er en illus-
trasjon til ordene. Kunsten er på sitt beste
en mektig fortolker av Ordet.

For Martin Luther var musikken viktigere
enn bildene. Luther skal ha sagt: «Jeg
skammer meg ikke over å si at nest
etter teologien finnes
det ikke noen
kunstart som kan
måle seg med
musikken. Bare
musikken kan
skape det som teo-
logien på en annen måte
oppnår, nemlig å berolige og
å glede menneskets sjel».

Fordi vi bærer Gudsbildet
i oss, er forbindelseslinjen
til Gud, til himmelen og til
urhjemmet aldri helt visket
bort. Mange har erfart at

kunsten kan stimulere erindringen,
anelsen og lengselen tilbake til opphavet.
Kunsten skaper gjenkjennelse, leder oss
på vei og kan bidra til å gjenåpne tilgrodde
himmelstier.

En vennlig takk til Bergen kommune for
økonomisk støtte til «Påskefest 2013».
Takk også til påskefestkomiteen for entu-

siastisk samarbeid: Torfinn Wang
(leder), Kjetil Almenning, Inger

Dahl, Eirik Fluge og Kristen
Øgaard.  ●

> Se program 
side 7-8

Velkommen til Påskefest!

KUNSTEN LEDER VEI: «Kunsten skaper gjenkjennelse, leder oss på vei og kan bidra til å
gjenåpne tilgrodde himmelstier», skriver Kjell Bertel Nyland. FOTO: ANDREA FRIESTAD NYLAND
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Mange kirker har etterhvert fått gode flygler.
Ikke minst gjelder dette Skjold kirke, som
fikk et fantastisk, velklingende Schimmel-
flygel for noen år tilbake. Skjold har også et
godt orgel, men hvor ofte får man høre disse
to instrumentene samtidig? 

Svaret er veldig sjelden. I de fleste kirker er
instrumentene plassert langt fra hverandre,
og det finnes forholdsvis lite musikk skrevet
for denne kombinasjonen. Dette vil Mariko

Takei (orgel) og Knut Christian Jansson (kla-
ver) gjøre noe med. Søndag 17. mars invite-
rer de til en spesiell konsert, der de vil frem-
føre Marcel Duprés «Ballade for orgel og kla-
ver». I tillegg får du mulighet til å høre flott,
franskinspirert musikk for de to instrumen-
tene – blant annet Debussys «La cathédrale
engloutie» («Den sunkne katedral»), Messi-
aens «Regard de l’Esprit» («Åndens lys») og
Polonaise op. 53 i Ass-dur av Chopin.

LØRDAG 16. MARS

■ 21.00: Johanneskirken: 
Verdi: Messa di Requiem. Visua-
lisert og lyssatt versjon. Simona
Bertini, sopran. Elena Sommer,
mezzosopran. Fernando de Valle,
tenor. Ronnie Johansen, bass.
Bergen operakor. Opera Bergens
orkester. Lysdesign: Jens Lange.
Projeksjoner: Heli Rekula. 
Dir. Anne Randine Øverby. 
Bill. kr. 430/350/200.

ONSDAG 20. MARS

■ 21.00: Johanneskirken: 
Verdi: Messa di Requiem. Se lør-
dag 16. Mars.

LØRDAG 23. MARS

■ 15.00: St. Markus kirke: 
«Fra Chaconne til Victimae
pashali». Meditasjonsstund med
orgel- og klavermusikk. Mai
Goto, klaver. Mariko Takei, orgel.
Musikk av Busoni, Schubert, 
Vierne og Tournemire. 

SØNDAG 24. MARS, 
PALMESØNDAG

■ 11.00: Slettebakken kirke:
Gudstjeneste. Etter gudstjenesten
åpnes årets påskeutstilling, som
er en installasjon av kunstneren
Arne Rygg. Utstillingen er til-

gjengelig i forbindelse med guds-
tjenester og andre arrangementer
i kirken fram til pinse.

■ 19.00: Bergen domkirke: 
J.S. Bach: Johannespasjonen.
Martin Vanberg, evangelist. Berit
N. Solset, sopran. Edward Mac-
Mullan, kontratenor. Tim Law-
rence, tenor. Håkan Ekenäs, 
bariton. Andrew Ashwin, bass.
Bergen domkor. Bergen bach-
solister. Bergen barokk. Konsert-
mester: Peter Spissky. Dir. Kjetil
Almenning. Bill. kr. 250/200.

■ 21.00: Bønes kirke: 
Musikalske refleksjoner i en 
påskehøytid. Carsten Dynge-
land, klaver.

■ 21.00: Johanneskirken: 
Verdi: Messa di Requiem. 
Se lørdag 16. mars.

MANDAG 25. MARS

■ 13.00: Bergen domkirke: 
Bergen domkirkes jentekor 
og Sankt Annæ pigekor, 
København.

■ 19.30: Bønes kirke: 
Carsten Dyngeland: Messe for
orgel, sang og instrumentalen-
semble. Barbro Husdal, sang.
Bente Hage, obo. Jan Kåre Hy-
stad, saksofon. Johan Sebastian
Blum, cello. Carsten Dyngeland,
orgel/klaver. Bill. Kr. 100/60.

TIRSDAG 26. MARS

■ 11.00: Nykirken: 
Orgelresitasjon ved Tor Grønn.

■ 12.00: Johanneskirken: 
Orgelresitasjon ved Asbjørn
Myksvoll. Musikk av Bach 
og Brahms.

■ 20.00: Storetveit kirke: 
Pasjonskonsert. Folketoner 
og improvisasjoner. Chris 
André Lund, sang. Øivind Stø-
mer, saksofoner. Stian Villanger, 
perkusjon. Ruth Bakke, orgel/
keyboards. 
Bill. kr. 100/60.

ONSDAG 27. MARS

■ 19.00: Storetveit kirke:
Kveldstoner i den stille uken.
Barbro Husdal, sang. Carsten
Dyngeland, orgel/klaver.

■ 19.00: Åsane kirke: 
Orgelmusikk i åpen kirke ved
Magnar Runde.

■ 19.30: Sandvikskirken:
«Jeg går blant engler hvor 
jeg går». En himmelvendt 
meditasjonsstund i den stille
uke. Sølvi Heggem Lundin, 
resitasjon. Jostein Aarvik, orgel. 
Tekster av Jacobsen, Bjørneboe,
Brorson med flere. Musikk av
blant annet Messiaen, Vierne,
Mulet og Hovland.

TORSDAG 28. MARS,
SKJÆRTORSDAG

■ 18.00: Loddefjord kirke: 
Pasjonskonsert. Etter konserten
er det gudstjeneste kl. 19.00.

■ 18.00: Olsvik kirke: 
Pasjonskonsert. Johann 
Sebastian Blum, cello. Rune J.
Klevberg, orgel. Etter konserten
er det gudstjeneste kl. 1900.

■ 18.30: Søreide kirke: 
Knut Nystedt: Gebete für Mit-
gefangene, op. 142. Tekster av D.
Bonhoeffer. Eli-Johanne Rønne-
kleiv, sang. Ole J. Furdal, orgel.

■ 19.00: Bønes kirke: 
Skjærtorsdagsmeditasjon. 
Barbro Husdal, sang. Carsten
Dyngeland, orgel/klaver.

■ 19.30: Slettebakken kirke: 
Musikkgudstjeneste. Lars Petter
Eide, Johann Sebastian Blum,
cello. Olav Øgaard, orgel.

■ 21.00: Bergen domkirke: 
Bergen barokk. Telemann, Bach.
Franz Vitzthum, Frode Thorsen,
Sigurd Imsen, Siri Hilmen, Hans
Knut Sveen. Bill. kr. 150/100.

FREDAG 29. MARS, 
LANGFREDAG

■ 11.00: Fridalen kirke:
Pergolesi: Stabat Mater. Hilde

8 mars 2013                        

Påskefest 2013:
Alle konsertene

Klangfullt i Skjold: Kongens flukt
17. mars blir det en sjelden anledning til å høre de to flotte instrumentene i Skjold 
kirke klinge  samtidig. 

LEGENDEN OM YS: Kong Gradlon skyver
den onde datteren Dahut i havet og flykter fra
Ys før byen synker i havet. Ifølge legenden
kan man fortsatt høre klokkene ringe fra by-
ens sunkne katedral. (ILL: «KONG GRADLONS

FLUKT». MALERI AV ÉVARISTE VITAL LUMINAIS, 1884)
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Veslemøy Hagen, sopran. Åsne
Kvamme, mezzosopran. Hilary
Foster, fiolin. Julia Dibley, fiolin.
Hans Gunnar Hagen, bratsj. Eline
Sundal, cello. Knut Christian
Jansson, orgel.

■ 12.00: Nykirken: 
Langfredagsmeditasjon. Åpent
rom med musikk og stasjoner på
korsveien, 1200-1700. Du kan 
sitte i ro eller vandre korsveien i
eget tempo. Tekstlesing hver hele
time. Musikk: Eirik Breivik Min-
de og Hans Christian Dalgaard.

■ 18.00: Eidsvåg kirke:
Musikkmeditasjon på langfredag.
Daniel Stöckli (Sveits), fiolin. Jon
Stubberud, orgel og flygel. Musikk
av Bach, Messiaen og Williams.

■ 19.00: Landås kirke: 
Pasjonskveld. Orgelmusikk til
Jesu lidelseshistorie. Kantor 
Ottar Erling Arnestad. Sokne-
prest Thor Sommerseth.

■ 21.00: Bergen domkirke: 
Carlo Gesualdo: Sabbato Sancto
Responsoria. David Lang: Little
Match Girl Passion. KorVest, 
dir. Nicolas Fink. Bill. kr. 200/100.

LØRDAG 30. MARS,
PÅSKEAFTEN

■ 15.00: Bergen domkirke:  
Orgelresitasjon ved Karstein 
Askeland.

■ 18.00: Johanneskirken: 
Orgelres. ved Asbjørn Myksvoll.
Musikk av Bach og Brahms.

■ 23:00 Påskenattsmesse: 
Bergen domkirke, Sandviks-
kirken og Sælen kirke.

SØNDAG 31. MARS, 
FØRSTE PÅSKEDAG

■ 19.00: Storetveit kirke: 
Klassiske perler. Åse Solvi, sopran.
Jan E.Endresen, tenor. Ines Mai-
dre, orgel/piano. Schubert, Hän-
del, Mahler, Mercadante, Gomez,
Stradella, Mendelssohn, Berlioz
og Haydn. Bill. kr. 150/100.

MANDAG 1. APRIL, 
ANNEN PÅSKEDAG

■ 19.00: Årstad kirke: 
Vi synger kjente og mindre 
kjente påskesanger. Diktopp-
lesing og musikk.

■ 19.00: Arna kyrkje: 
Konsert. Sofya Dudaeva, fløyte.
Hallgeir Øgaard, orgel. Musikk 
av Bach, Mendelssohn, Widor,
Alain, Baker og Rinck. Bill. kr. 100.

■ 19.00: Salhus kirke:
«Fra mørke til lys». Orgelkonsert.
Robert Newton, England. Mu-
sikk av Bach, Händel, Walford
Davies, Elgar, Barber, Guilmant
og Janzer. 

■ 19.30: Sandvikskirken:
«Døden må vike for Gudsrikets
krefter». Bibeltekster, salmer og
musikk til pasjon og påske. Hilde
H. Sveen, sang. Tore Pettersen,
trompet. Gruppe fra Sandviken
kantori. Kantor Jostein Aarvik.
Sokneprest Sverre Langeland.

■ 19.30: Slettebakken kirke: 
Egil Hovland: Oppstandelses-
messe. Slettebakken motettkor.
Blåsergruppe. Kristen Øgaard,
orgel. Dir. Olav Øgaard. Sokne-
prest Jorunn M. Johnsen.

ONSDAG 3. APRIL

■ 19.00: Storetveit kirke:  
Kveldstoner i åpen kirke. Herman
Henrii, cello. Ruth Bakke, orgel.

FREDAG 5. APRIL

■ 19.30: Olsvik kirke: 
Magnificat. Vokal kammermu-
sikk med lovsang, vendt mot 
lyset. Hovedfokus på klassisk 
vokalmusikk fra ulike tidsepoker.
Vokalgruppen Yr. Carsten Dynge-
land, orgel/klaver. Bill. kr. 100.

SØNDAG 7. APRIL

■ 17.30: Søreide kirke:
«Dagsens auga sloknar ut». 
Norske religiøse folketoner i ulik
drakt. Marianne J. Sæbø, sopran.

Christian Holter, horn. Korene
Jubilate og Cantus.

■ 19.00: Fridalen kirke: 
Collegium Vocale Bergen. 
Musikere fra BFO Ingrid E. 
Hagen, cembalo/orgel. Knut Chr.
Jansson, dirigent/klaver. Bach:
Kantate nr. 4, BWV 4, Motett
BWV 230, og Klaverkonsert i f-
moll, BWV 1056. «Till Ängeln
med de brinnande händerna» av
Karin Rehnqvist. Urframførelser
av Tomas Block og Anders 
Brunvær Hauge. Bill. kr. 150/100.

■ 19.30: Bønes kirke: 
Magnificat. Vokal kammer-
musikk med lovsang, vendt mot
lyset. Hovedfokus på klassisk 
vokalmusikk fra ulike tidsepoker.
Vokalgruppen Yr. Carsten Dynge-
land, orgel/klaver. Bill. kr. 100.

■ 20.00: Skjold kirke: 
«Dagsens auga sloknar ut». 
Norske religiøse folketoner i ulik
drakt. Marianne Juvik Sæbø, s
opran. Christian Holter, horn.
Korene Jubilate og Cantus.

SØNDAG 14. APRIL

■ 19.00: Olsvik kirke: 
Påskekonsert. Sta. Sunniva ung-
domskor. Brith Barsnes Bjordal,
sopran. Tore Kloster, tenor. Per
Lennart Knutsen, trompet. Rune
Johnsen Klevberg, orgel. Musikk
for påsketida. Bill. kr. 100.  

Påske-
utstillingen
Årets påskeutstilling åpner i
Slettebakken etter gudstjenes-
ten på palmesøndag. 

Den er tilgjengelig i forbindelse
med gudstjenester og andre ar-
rangementer i kirken i påsketi-
den fram til pinse. Årets utstil-
ling er en installasjon av Arne
Rygg, med arbeidstittel «Fjor-
ten» - som er en referanse til tra-

disjonen med å markere fjorten
stasjoner på Via Dolorosa. Arne
Rygg er født i 1964, og er en eta-
blert kunstner med variert pro-
duksjon. FOTO: ØYVIND ZAHL

Figurteater
for barn
Forestillingen «Metamorfose
– sommerfuglens påskedans»
vises i kapellet i Nykirken,
Barnas katedral, 18. til 22.
mars kl. 10 og kl. 12. 

Dette stykket, som passer best
for barn fra 0 til 3 år handler om
sommerfugllarvene Åmelise og
Larveliten. «Metarmofosen»,
sommerfuglenes «oppstan-

delse/gjenfødelse» kan brukes
som bilde på Jesu oppstandelse.
Forestillingen er ved Monica
Solheim og Gabrielle Barth. 

FOTO: ENTOMOLO
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• 17.-19. mars besøker
konfirmanter, unge og
voksne alle husstander
for å samle inn penger til
KNs arbeid for en rettfer-
dig verden.

• Kirkens nødhjelp setter
fokus på enkeltmennes-
ker som skaper en posi-
tiv forandring for seg selv
og andre mennesker i
fattige land.

• Støtt aksjonen direkte
ved å benytte kontonum-
mer 1594.22.87493, ring
givertelefon 82044088
(200 kroner) eller send
en sms <KN200> til
2090 (200 kroner).

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no

FORBILDE FOR ANDRE:
Martha Gezahegn (28)
traff mannen Esubaleu i
kirken, giftet seg og ble
mamma til lille Nathnael.
Han får være med mam-
ma på jobb på Nytt liv-
senteret, og jentene liker
å skjemme ham bort. 

10 mars 2013                        

AV KIRKENS NØDHJELP

– En natt kom det noen mennesker bort til meg på
gaten, og en av dem ga meg en liten papirlapp. Det
var en invitasjon til lunsj på et senter som het Nytt
liv. Det hadde aldri falt meg inn at det kunne fin-
nes noe nytt liv for meg. De fortalte meg at Gud
fremdeles elsket meg, men jeg trodde ikke det
kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha
Gezahegn.

Takker norske menigheter 
Martha fikk virkelig et nytt liv gjennom senteret,
som drives av Mekane Yesus, den evangeliske kir-
ken i Etiopia. Kirkens diakonale organisasjon er
en av Kirkens nødhjelps lokale partnere. Hvert år
tas 60 nye jenter inn i et toårig program som gir
dem et underholdsbidrag, yrkesopplæring, hel-
sehjelp og terapi. Buro Durje er aktiv i den lokale
menigheten i Kazanchis-bydelen i Addis Ababa
og som frivillig på Nytt liv-senteret. Han ser på
menighetene i Norge og Etiopia som jevnbyrdige
partnere i arbeidet.

– Gjennom den diakonale tjenesten utfordres
vi til å synliggjøre Guds kjærlighet der den virker
mest fraværende, sier Durje.

– Det er en stor inspirasjon å vite at menigheter
i Norge er med oss i dette arbeidet på sin måte. 

Sammen forandre
Gjennom årets fasteaksjon vil Kirkens nødhjelp

sette fokus på mennesker som forandrer ver-
den. 

– Det er vårt nettverk av kirker og trosbaserte
organisasjoner i Norge og verden over som gjør
at vi sammen kan skape så stor forandring, sier
generalsekretær Anne-Marie Helland. 

– Over alt hvor det lever mennesker, finnes det
en kirke – eller en moské, en synagoge eller et
tempel. Det gir oss innpass der få andre har til-
gang. Det gir oss mulighet til å utfordre religiøse
ledere om tradisjonelle praksiser som kvinnelig
omskjæring. Sammen med lokale partnere kan vi
skape virkelig og varig forandring. Og sammen
med nesten 40.000 konfirmanter og en mengde
frivillige i 2000 norske menigheter gjør vi faste-
aksjonen til en av våre største nasjonale dugna-
der. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke!

Fra fornedret til forbilde
Etter at Marthas to år i Nytt liv-programmet var
omme, ble hun spurt om å fortsette på senteret
som lærer. Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet
seg og ble mor til Nathnael. For henne ble famili-
en et håndfast bevis på den kjærligheten som er
så vanskelig å forstå.

– Jobben min er å lære jentene opp i et praktisk
kunsthåndverk som kan sikre dem et levebrød.
Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er
at de er elsket av Gud. Jeg har delt deres forne-
drelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor
sterk kjærlighetens makt er. ●

Fasteaksjonen: Fokus på forbilder
Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun gift,

mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er et av

forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid.

FOTO: GREG RØDLAND BUICK/KIRKENS NØDHJELP  
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AV JOSTEIN ANDREASSEN

Likkledet er i særklasse det objekt
i verdenshistorien som vitenska-
pelig sett er grundigst undersøkt.
Kledet er et vevd tøystykke av lin
på drøye 4x1 meter, og det bærer
avtrykket av en korsfestet og tor-
nekronet mann. Mange er over-
bevist om at dette er Jesu likklede.
Har de rett?

Den sveitsiske professoren Max
Frei-Sulzer er en av mange som
har deltatt i forsøket på å løse gå-
tene omkring kledet. I 1973 tok
han pollenprøver fra kledet, og
brukte de neste to årene på å ana-
lysere dem. Blomsterartene kun-
ne han etter hvert fastslå stammet
fra Torino-området, Sør-Frank-
rike, Istanbul-området, Urfa-
området i Sør-Tyrkia og fra Jeru-
salem; helt i tråd med likkledets
tradisjonelle og skrevne historie. 

Svindel eller sannhet?
I 1988 ble det tatt en C-14-date-
ring av kledet, og konklusjonen
ble at likkledet var laget en gang
mellom år 1260 og 1390. Senere
viste det seg imidlertid at denne
prøven ble tatt på et hjørne av kle-
det som var blitt reparert etter en
brannskade i 1532. Det var med
andre ord den innvevde lappen
som ble tidfestet. Men la oss tenke
oss at en svindler laget kledet
rundt år 1300. Da må denne
svindleren ha vært utrolig dyktig.
Han må blant annet ha oppfun-
net fotograferingskunsten 530 år
før oppdagelsen egentlig ble
gjort. Personen på kledet er nem-
lig gjengitt som et fotografisk ne-
gativ, uten spor av maling eller
andre stoffer.

Slagmerker
Svindleren må også ha oppdaget
blodomløpet 330 år før William
Harvey (rester av vene- og arteri-
eblod befinner seg på helt riktige
steder på kledet), utstyrt kledet
med ulike typer pollen fra flere

steder rundt Middelhavet, fram-
skaffet romerske mynter, lepto-
ner, fra år 29 og 30 og lagt dem
over øynene på den døde perso-
nen (myntavtrykkene på kledet
har innskriften TIBERIOU KAI-
SAROS («tilhørende keiser Tibe-
rius») og ikke minst må svindle-
ren på en genial måte ha greid å
plassere rundt 120 merker etter
piskeslag på kledet. 

Tredimensjonalt
Bildet på kledet har tredimensjo-
nale proporsjoner når det betrak-
tes gjennom moderne apparater.
Hvem kunne skape et slikt bilde
for 700 år siden? Det vrimler av
blodflekker på kledet. Disse har
størknet og klistret seg til hud og
hår på mannen. Men alle flek-
kene viser seg ved omhyggelig
mikroskopering å være «urørte».
Det finnes ingen tegn til at kledet
er blitt «revet av» for å befri ham
fra det. Den korsfestede mannen
har simpelthen «forsvunnet» ut
av kledet og etterlatt et fotografisk
avtrykk på stoffet. Vi kjenner
bare én eneste person gjennom
historien som både er korsfestet
på romersk vis og som ble torne-
kronet: Jesus fra Nasaret. 

Pirrer nysgjerrigheten
Vi kunne ha forlenget listen med
en lang rekke detaljer som viser
at kledet etter all sannsynlighet
er Jesu eget likklede. Stadig flere
personer interesserer seg for kle-
det, og det finnes masse stoff om
det på internett. Et godt sted å
starte er www.shroud.com. Fordi
vitenskapelige undersøkelser blir
sannhetsvitner om Jesu oppstan-
delse, er likkledet blitt et tegn for
vår tid. Vitenskap og tro ser fak-
tisk ut til å gi samme svar. Det
pirrer i hvert fall min nysgjerrig-
het! ●

Jostein Andreassen er forfatter av
boka «Likkledet i Torino – Et tegn
for vår tid», (Luther forlag, 2011). 

Er han Jesus?
Våren 2010 ble likkledet i stilt ut den norditalienske

byen Torinos domkirke. I løpet av en drøy måned kom

det to millioner mennesker fra hele verden for å se,

deriblant undertegnede. Det ble en sterk opplevelse. 

Fakta: Likkledet i Torino
• Den tidligste omtalte kledevisningen er i Frankrike i 1357. 

• I 1390 skrev biskop D’Arcis et memorandum til motpave 
Clemens VII der han hevdet at kledet var et falskneri laget
for å tjene penger på pilegrimer, og at kunstneren hadde 
tilstått.

• Likkledet ble skadet i en brann i 1532. I 1578 ble det flyttet
til Torino, der det fortsatt oppbevares.

• Kledet ble grundig undersøkt av et amerikansk forsker-
team i 1978. De konkluderte med at kledets tilblivelse 
fortsatt var et mysterium.

• Flere uavhengige undersøkelser konkluderte i 1988 med 
at kledet kunne karbondateres til mellom år 1260 og 
1390. Enkelte forskere har senere hevdet at den under-
søkte tøybiten kunne være del av en senere reparasjon.

LIKKLEDET I TORINO: Dette kontrastforsterkete bildet
viser et utsnitt av kroppens forside avbildet på Likkledet. 
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AVD. BERGEN
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5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50
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for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no
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Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

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

Bok & Media Vestbok

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med? 
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig. 
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.  

Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654 
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no  Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . kl. 0800-1500
bones.menighet@bergen.kirken.no
www.bonesmenighet.no
Kontonummer; 3416 20 00464
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bergen 

Kirketorget
Bestillinger av dåp, vielser og 
gravferd  . . . . . . . . . .55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 
Sokneprest Gunn Kongsvik 
telefon  . . 55 30 81 03/970 04 967
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no

Sokneprest (Storetveit) 
Bjarte Holme 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat  . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no

Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon  . . 55 30 81 06/480 41 867
gunn.frøydis.unneland@
bergen.kirken.no

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

Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 17
reidun.laastad.dyvik@
bergen.kirken.no

Frivillighetskoordinator
Lise Opdahl 
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 00
lise.opdahl@bergen.kirken.no

Menighetskonsulent 
Therese Mokkelbost
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bergen.kirken.no

Menighetspedagog Cathrine Fosse
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 07
cathrine.fosse@bergen.kirken.no

Kirketjener Barbro Husdal 
telefon  . . 55 59 81 05/922 14 273
barbro.husdal@bergen.kirken.no

Organist Carsten Dyngeland 
carsten.dyngeland@bergen.kirken.no

Bønes menighetsråd
Leder Øivin Christiansen 
telefon  . . . . . . . . . . . 970 25 082

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er

hjemme med barn på dagen. Hver
onsdag kl 10-13 i Bønes kirke.
Catrine Fosse  . . . . . . 55 30 81 03

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Ingun Risa  . . . . . . . . 907 63 607

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Arne Benjamin Stafsnes 
arnebenjamin@stafsnes.org

Hyggetreff i Bønes kirke
Reidun Laastad Dyvik
Lise Opdahl  . . . . . . . 55 30 81 17

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

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.

Kont. menighetskont. .. 55 30 81 02

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Lindis Aldal Sætre  . . . 993 84 885

Babysang
Tirsdager kl.1030. Kontaktperson:
Catrine Fosse  . . . . . . 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
Camilla Heggø Olsen
telefon  . . . . . . . . . . .926 96 897
camillaheggo@gmail.com

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no

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

Givertjenesten: 
Bankgiro . . . . . . . 3411.26.36406

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377

Åpent: Torsdag-fredag 12-17

Tlf. 55 27 28 29

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Credokirken Bokshophskson BkirkedoCre

rkeøB
ikkusM

rilmeF
rtiklevearrtGaav

po
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• Hver første tirsdag i måne-

den kl. 21: Tirsdagskonserten

med Carsten Dyngeland og

venner. Gratis adgang. Kollekt.

• Hver torsdag kl. 12.30-14.30:

Seniordans i kirkestuen. Ingen

behøver å komme som par. Ta

med dansesko og møt opp!

• Lørdag 16. mars kl. 10.30 –

15.00: Bønesdagen: Under-

holdning. Kafé  m.m. Presen-

tasjon av organisasjoner og lag

på Bønes. Stor utlodning.

• Søndag 17. mars kl. 11: Jazz-

gudstjeneste med kor og vår

dyktige organist og jazzmusi-

ker Carsten Dyngeland.

• Tirsdag 19. mars kl. 19.30 –

21.30: Kveldsåpent, tur m. bål.

• Fredag 5. april kl. 11.30 –

13.30: Formiddagstreff: Rei-

dun Laastad Dyvik (ny dia-

kon): «Fra mitt arbeid i Sjø-
mannskirken». Servering av

smørbrød, kaffe og kakemat.

Pris kr. 30.

• Tirsdag 16. april kl. 19.30:

Temakveld: «Fra barnetro over
voksen tro til moden tro. Om
troens utvikling gjennom livet»
v/prest i Areopagos, Tore Lau-

gerud. Pris kr. 50.

• Tirsdag 23. april kl. 19.30 –

21.30: Kveldsåpent: Quiz-

kveld!

• Fredag 3. mai kl. 11.30 –

13.30: Formiddagstreff: Lise

Opdahl: «Australia – reiser til
og på et spennende kontinent».
Servering av smørbrød, kaffe

og kakemat. Pris kr. 30.

• Tirsdag 28. mai kl. 19.30 –

21.30: Kveldsåpent: Kveldstur.

• Søndag 2. juni: Semesterslutt

med grillfest etter gudstjenes-

ten. Salg av grillmat.

• Fredag 7. juni kl. 11.30 –

13.30: Formiddagstreff: He-

lene Austrheim m/elever fra

Fjellsdalen skole: «Syng med

oss!» Servering av smørbrød,

kaffe og kakemat. Pris kr. 30.

55 26 44 26 55 26 95 18

Torsdager 
kl 12.30 - 14.30 
i Bønes kirke

Arrangementkalender

TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP 

FOTO: STEIN RUNE RISA

Vi ønsker å gi barn og unge en
himmel over livene deres, slik at
de kan se sitt liv inn i den store
sammenhengen som Gud har
skapt oss i. Dette gjelder den tiden
konfirmantene nå er midt inne i.

Før konfirmantene i Bønes me-
nighet blir konfirmert i mai får de
være med på et spennende opp-
legg som starter i september året
før. I samarbeid med Storetveit
menighet har vi mange gode til-
bud som 14-åringene kan velge å
delta på. Vi har to hovedstolper
som konfirmasjonstiden hviler
trygt på; det ene er opplevelser og
det andre er kristendomskunn-
skap. Begge deler er viktig og det
er viktig at begge deler er med. Og
det mener vi at vi klarer!

Når vi snakker om opplevelser
er det på mange plan. Konfirman-
ten skal oppleve et sosialt felles-
skap i gruppen sin, få gode opple-
velser sammen med gruppen sin
og med alle konfirmantene. De
skal oppleve å bli sett av hveran-
dre, av en tydelig kristen ung-
domsleder, av kristne voksne og
oppleve felleskapet rundt ord og

sakrament i gudstjenesten. Kris-
tendomskunnskap innebærer å
lære om de viktigste bibelstedene,
lære å slå opp i Bibelen, reflektere
over hva det vil si å være kristen i
dag, lære om det kristne livet og
bli utfordret på å mene noe om
sentrale emner i kristendommen
og livet som helhet.

Det kan hende dette høres for
omfattende ut til å la seg
gjennomføre, men etter tilbake-
meldinger fra tidligere konfir-
manter mener vi å ha grunnlag for
å kunne si at vi klarer det. Opple-
velsen av sosialt fellesskap får de
gjennom gruppen de er med i og
ved å ha fire storsamlinger med
alle konfirmantene opplever det
også å være del av noe større.
Gjennom samværet i gruppene
ser de hverandre og blir sett av
gruppelederen. Når de jobber
med leksjoner over internett får
de kontakt med en voksen som
kan svare på trosrelaterte (og an-
dre) spørsmål. Og ved å delta på
gudstjenester fordelt ut over året
får de del i formidling av ordet,
dåp og nattverd. Bibelstedene blir
de kjent med gjennom leksjonene
på nettet og en felles temakveld
om Bibelen, hvor de også lærer å

Bønes kirke 

5. mai kl. 11
Maren Ohm Ballestad
Ruben L. Eriksen
Frida D. Fahlvik
Sophie Linn Fossmark
Camilla E. Johannesen
Malene Pettersen
Sarah Elise G. Rostrup
Kristian Karlsen Spord
Even Steinstad
Øyvind Steinstø
Amalie Nordtveit Tjønn
Markus S. Torgersen
Anders Træland

Hanne Utheim
Iben P. Vestrheim

5. mai kl. 13
Markus Bergset
Camilla Endresen
Kristin Frøystein
Ida Otilde Haugland
Håkon Havsgård
Edward Hopsdal
Martin-André Klaussen
Jon Andreas Langholm
Lea Fetveit Oliversen
Vetle Sulen Skogseth
Ingeborg D. Sollesnes
Marte F.  Sønnervik

Andrine Ask Tverlid
Maria Ulvang
Victoria Valentinsen

11. mai kl. 11
Julie Amundsen
Jørgen L. Bottolfsen
Erlend Hellene Eriksen
Helene Ruiz Fonn
Thea Slettli Frønsdal
Stine A. Grindheim
Eirik Hansen
Carl Fredrik Haakonsen
Synne E. Heggernæs
Maren Henriksen
Camilla Madeleine Lem

Himmel 
over livet
Tittelen på planen for trosopplæring i Bønes

menighet er «Himmel over livet». Det er ikke bare 

en fin tittel, men et mål for arbeidet som drives. 
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Konfirmanter om
konfirmanttiden:
• Hvordan så du for deg konfirmantti-

den da du bestemte deg for å konfir-

mere deg? • Ble det slik du hadde

tenkt? • Hva er det kuleste med å

være konfirmant? • Hva synes du om

gruppen du er med på?

Frida Drotningsvik

• Jeg så for meg kom-

firmanttiden som en

spennende tid, men

med litt mindre å gjøre.

• Det ble nesten slik jeg

hadde tenkt ja. Litt mye med

både tensing og nettkomfirmant men

ellers bra. • Det kuleste er vel å få

være med på masse spennende -

sånn som Tensing, Vinterfestivalen og

lignende. • Jeg er veldig fornøyd med

Tensing-gruppen. Jeg stortrives. Det

er kjempekoselig og gøy.

Kristian Karlsen Spord

• Jeg så for meg kon-

firmanttiden som gøy,

spennende og få være

med på masse oppgaver.

• Det ble slik jeg hadde

tenkt. • Det kuleste med å være kon-

firmant er at man føler seg større. •

Gruppen jeg er på er morsom, vi

finner alltid på noe mor-

somt når vi er sammen.

Kenneth Tong

• Eg trodde det skul-

le bli kjedelig, og at vi

skulle i kirken hver

eneste søndag, og at vi

skulle lære hele Bibelen utenat. • Nei.

• Det er å være med i KRIK-gruppen

og det kuleste er å bli kjent med

mange. • Eg syntes at KRIK er veldig

gøy, for jeg har det gøyt der

og det er god trening.

Bettina Normann

• Jeg så for meg konfir-

manttiden som noe nytt

og lærerikt.• Det har blitt

slik som jeg hadde forventet.

Har lært mye nytt som jeg ikke visste

fra før av. • Det kuleste med å være

konfirmant er at du blir kjent med nye

mennesker og drar på turer sammen.

• Jeg er veldig fornøyd med gruppen

jeg er med på. Det er hyggelige og

imøtekommende personer. Når vi dis-

kuterer bilder og tekster er alt liksom

lov å si, ingenting er flaut eller pinlig. 

Emilie Nordby
Gina Nordby
Jennifer E. Ormset-
Marchant
Julie Nyhammer Olsen
Ida Aksnes Rebnord
Andrine Syltøy
Krestiane Vestre
Sindre Øye

11. mai kl. 13
Hanne Sofie Andresen
Peder J.  Bruun
Pål Rebnord Brugger
Peder G. Drønnen
Håkon G. Johannessen

Pia Sofie Lexander
Rasmus H. Mikkelsen
Isabella Nesheim
Dag F. Raaheim
Ole F. Raaheim
Petter Olav H. Rødal
Karoline Røyrvik
Thomas L.  Stavenes
Tarjei Storvik
Adrian W.  Søreide
Sander B. Tjønnteig
Bjørn Harald M. Wight
Håvard J. Ytrefjord
Helene Ørstavik

12. mai kl. 11
Even Skåla Ask
Thomas A. F.  Brurås
Markus Eikill
Steffen C. Hannisdal
Even N. H. Hetlebakke
Lene C. Kausland
Petter Alsaker Kvinge
Marcus Larsen
Sondre S. Nordvik
Julie Nyegaard
Daniel Roth
Silje M. Solheimsnes
Fredrik K. Tonheim

Storetveit kirke
5. mai kl. 11
Hedda Solli Hegland
5. mai kl. 13
Ada Tornøe
11. mai kl. 11
Herman Nesse
Kenneth Tong
11. mai kl. 13
Tia-Celin M. Bernhardsen
Isak Løvik
Bettina S. Normann
Jorna Samset
12. mai kl. 11
Sunniva Risti Bergaas
Iselin Amundsen Noss

bruke Bibelen. Leksjonene
utfordrer også konfirman-
tene til å tenke over hva det vil
si å være kristen i dag, samti-
dig som leksjonene gjør at de
selv må mene noe om viktige
tema som etikk, solidaritet og
medmenneskelighet. Felles-
skapet i gruppene, gudstje-

nestene og menighetslivet
gjør at konfirmantene lærer
om de kristne livet og blir en
aktiv del av det.

Interessegruppene konfir-
mantene er med på er Klub-
ben i Storetveit og Bønes,
Bønes TenSing, KRIK, Bø-
nes MiniSing, Søndagssko-

len i Bønes, BAG (BarneAr-
beid og Gudstjeneste), Dia-
koni – Kort og Godt og Sjø-
mannskirke. Hvis du lurer
på hvordan det er å være
konfirmant kan du ta en tur
på konfirmasjonsgudstje-
nestene i mai og spørre dem
selv ! ● 
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B
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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 ...

Alfred Borge Rein
Markus Strøm
Sigve Galaasen
Ingrid Martine Farsethås
Vilde Kolstad Dimmen
Adele Håhjem-Rundhovde

Sissel Meidell Larsen
Karl Emil Dalen
Georg Bynes
Ernst Johansen
Margot Eeg Follesø

Bønes menighet

Søn. 17. mars, Maria budskapsd.
11.00: Jazzgudstjeneste. Kongs-
vik. Dåp, nattverd, offer. Kirke-
skyss, søndagsskole, kirkekaffe.  

Søndag 24. mars, palmesøndag
Ingen gudstj. i Bønes kirke.

Torsdag 28. mars, skjærtorsdag
20.00: Skjærtorsdagsgudstj. 
Unneland. Nattverd, offer.  

Fredag 29. mars, langfredag
11.00: Pasjonsmesse. Unneland. 

Søndag 31. mars, påskedag
11.00: Høytidsgudstjeneste. 
Unneland. Dåp, nattverd, offer.

Mandag 1. april, 2. påskedag 
Fellesgudstjeneste i Slettebak-
ken kirke kl.19.00

Søndag 7. april, 2. s. i påsketiden 
11.00: Familiegudstjeneste /opp-
standelsesfest. Kongsvik. Mini-
sing deltar, dåp, offer, kirke-
skyss, kirkekaffe, spill & lek. 

Søn. 14. april, 3. s. i påsketiden 
11.00: Gudstjeneste. Unneland.
Nattverd, offer, søndagsskole,
kirkekaffe

Søn. 21. april, 4. s. i påsketiden
11.00: Gudstjeneste. Holme. Dåp,
nattverd, offer, kirkeskyss, søn-
dagsskole, kirkekaffe. 

Søn. 28. april, 5. s. i påsketiden  
11.00: Gudstjeneste. Kongsvik.
Dåp, nattverd, offer, søndagssko-
le, kirkeskyss.  

KONFIRMASJONS-
GUDSTJENESTER

•  5. mai kl.11.00 og kl.13.00 
• 11. mai kl.11.00 og kl.13.00  
• 12. mai kl.11.00  
v/ kap. Gunn-Frøydis Unneland

Søndag 19. mai, pinsedag 
11.00: Gudstjeneste. Kongsvik.
Dåp, nattverd, offer, kirkekaffe.  

Mandag 20. mai, 2. pinsedag
Fellesgudstjeneste, Søreide kirke

Søndag 26. mai, treenighetssøn.
11.00: Gudstjeneste. Kongsvik.
Nattverd, offer, kirkeskyss, søn-
dagsskolen, kirkekaffe.  

2. juni, 2. søn. i treenighetstiden
11.00: Familiegudstjeneste /
sommerfest. Unneland. Dåp, of-
fer. Kirkeskyss, Etter gudstjenes-
ten blir det grilling og aktiviteter
ut for barna.

9. juni, 3. søn. i treenighetstiden 
11.00: Gudstjeneste v/Holme.
Nattverd, offer, kirkeskyss, søn-
dagsskole, kirkekaffe

Kirkeskyss til 
Bønes kirke 

17.03 Torstein Berentsen 
tlf. 55 12 23 32

07.04 Karl Johan Kirkebø  
55 12 45 78/
406 14 514

21.04  Stein Rune Risa  
917 17 655

26.05 Tove Sandgrind  
55 12 43 61

02.06 Hans Jacob Berg  
55 12 02 40/932 26 288

16.06 Torstein Berentsen 
55 12 23 32

Storetveit menighet

17.03. Maria budskapsdag
11.00: Høymesse. Holme. Dåp.
Nattverd. Sola fide. Kirkekaffe. 
19.00: Gospelnight 

Onsdag 20.03.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke
19.30: Fastegudstjeneste.
20.00: Menighetens årsmøte

24. 03. Palmesøndag
11.00: Høymesse. Kongsvik. Dåp.
Nattverd.

Onsdag 27.03.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke

Skjærtorsdag 28.03.
18.00: Gudstjeneste. Unneland.
Nattverd.

Langfredag 29.03.
11.00: Pasjonsmesse. Holme 

1.påskedag 31.03.
11.00: Høytidsgudstjeneste.
Holme. Nattverd.

2.påskedag 01.04:
19.00: Oppstandelsesmesse i
Slettebakken kirke

07.04.:2.søn. i påsketiden:
11.00: Familiegudstjeneste.
Holme. Oppstandelsesfest. Bar-
negospel. Smørelunch

14.04. 3.søn. i påsketiden:
19.00: Samtalegudst. Klubbkon-
firmantene. Kongsvik. Nattverd.  

21.04. 4.søn. i påsketiden:
11.00: Høymesse. Unneland.
Nattverd. Kirkekaffe.

Onsdag 24.04.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke. 
Kveldsmat på menighetshuset

28.04. 5.søn i påsketiden:
11.00: Høymesse. Holme. Dåp.

Nattverd.  Kirkekaffe.
Onsdag 01.05. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke. 

05.05. 6.s. i påsketiden:
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudst. Kongsvik.  

Onsdag 08.05.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke. 

09.05. Kristi himmelfartsdag
1100: Gudstjeneste. Holme.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe

11.05. 
11.00 og 13.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Holme.

12.05.: Søndag før pinse:
11.00: Konfirmasjonsgudstje-
neste. Holme. 

19.05.: 1.pinsedag
09.00: Morgensang i Fantoft
stavkirke. Holme
11.00: Høytidsgudstjeneste.
Holme. Dåp. Nattverd. 

20.05.2. pinsedag
Se kunngjøringer i avisene.

26.05. Treenighetssøndag
11.00: Høymesse. Gunn-Frøydis
Unneland.Nattverd. Kirkekaffe

29.05.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke.
Kveldsmat på menighetshuset

02.06. 2. søn. i treenighetstiden
11.00: Familiegudstjeneste.
Holme. Dåp.  Sommerfest.

09.06. 3. søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse. Kongsvik.
Nattverd. Kirkekaffe

16.06., 4.s. i treenighetstiden
11.00: Høymesse. Holme. Dåp.
Nattverd. Kirkekaffe. 
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