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: menighetsblad for Bønes - 3/04 - årgang 1

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Synger dikt

FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

Sangerinne Ingrid Langen
Fjose ble fenget av Aslaug
Vaas dikt. Fiolinisten Rudolf Zwartjes satte i gang
med å tonesette diktene.
13. juni fremføres de på
konsert.
Side 5

Sprelsk komedie
Tre skuespillere fremstiller
over tredve karakterer i
Holbergs univers, når komedien «Holberg, hekseri
og maskerade» gjester Fana
Amfi i mai.
Side 6-7

Sprut uten ild
Det var stor stas da brannbilen dukket opp på Bønesdagen. Barna fikk
sprute med slange - til tross for at det ikke var mer ild ved kirken enn
speidernes bål i skogen.
Side 2-3

FOTO: YNGVILD KOLBERGSRUD

Feiret fem år
Gjest i bladet
Journalist Frithjof Wilborn
skriver i gjestespalten om
englebarna som forsvant ...
Side 4

Nærmere hundre stykker møtte frem
da koret Mini Sing feiret fem-årsdag
i Bønes kirke torsdag 27. april.
Side 14

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Hva ville Paulus ha skrevet i dag, om han skulle
stile et brev til oss i Bønes menighet?

Brevet til
menigheten
på Bønes
Debatten om «The passion of
the Christ» har innad i kirken
dreiet seg om filmen gir en riktig beskrivelse av Jesu lidelse.
Med vår kapellan Inge Høylands
preken første påskedag i minne,
blir denne debatten litt underlig. Inge gjennomgikk hvordan
de fire evangelistene på svært
forskjellig vis beskriver påskens
budskap. Lest bokstavelig kan
da ikke alle fire ha helt rett, selv
om alle fire jo forkynner evangeliet om forsoning og frelse.
Dette har fått meg til å reflektere, og jeg har vært så dristig å
gruble over hva Paulus ville ha
skrevet om han i dag skulle skrive til «Menigheten på Bønes».

Nytt

Leder

Paulus
Paulus’ brev i Bibelen er skrevet
til menighetene som hjelp og
støtte i spesielle utfordringer,
og etter mitt syn må veiledningene leses ut fra den historiske og kulturelle sammenheng
de er skrevet i. Hva ville så stå i
et brev til oss i 2004?
Jeg er rimelig overbevist om
at Paulus ville understreket
igjen, som han gjorde i Romerbrevet, at det ikke finnes forskjell på mennesker. Men i stedet for å bruke jøde og greker
som eksempel, ville han kanskje
brukt fattig og rik, nordmann
og innvandrer, kvinne og mann.
Og han ville understreket at
kristen nestekjærlighet skal

være et bærende prinsipp for
oss. For hvordan vi oppfører oss
mot hverandre i familien, i nærmiljøet, i kirken og mot dem
som ikke har det bra. Som kirke
må vi være for en åpen og romslig innvandrerpolitikk.
De svake
Paulus ville også pekt på at
rettferdighet er sentralt og at vi
som kirke må være opptatt av
det. Rettferdighet for enkeltmennesker og rettferdighet for
grupper. Dette må selvsagt få
politiske og handelspolitiske
konsekvenser. Kirken må alltid
stå på de svakestes side. Jesus
valgte alltid ut de svakeste som
sine. Det var kvinnene, som på
den tiden var ansett som betydningsløse, som ble budbringerne om oppstandelsen. Paulus
ville kanskje også bedt oss
stoppe intern krangel om «uvesentligheter», som kvinnelige
prester, homofiles posisjon og
andre småkrangler og oppfordret oss til å bruke kreftene på
positivt engasjement.
Så ville han selvsagt ha gjentatt det sentrale budskap om at
troen alene fører til frelse. Jeg
tror også at han ville understreket Jesu kjærlighet og at den
også kan gjennomsyre oss om vi
lar Han få virke i oss. ●

Gjesteskribenten
Ditt valg
Aktuelt

Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes
til alle hjem i menigheten. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og
gjerne også tips til reportasjer.

AV TOVE SANDGRIND

Lørdag 27. mars var
det fullt hus og stor
aktivitet i og utenfor
Bønes kirke. Da ble
Bønesdagen arrangert for tiende gang.
Det er menighetsrådet som står som arrangør, og alle lag og
organisasjoner
på
Bønes var invitert til
å være med og sette
sitt preg på dagen.
Bønesdagen er et
positivt tiltak for nærmiljøet, og mange LYKKEHJUL OG LODD: Loddsalget gikk strykenkrefter er med og bi- de, og mange prøvde lykken med lykkehjulet.
drar. Også næringslivet stiller velvillig opp og
makonfirmantene, TRIA,
støtter med gevinster. VikarBøneskoret, Mini Sing,
prest Inge Høyland åpnet
BOST og Bønes skolekorps
dagen med en tale. Han delopptrådte. De fikk vist at
te tanker om visjonen som
Bønes virkelig har mye å by
Bønes kirke har – om å være
på. Frode Grytten leste og
en kirke som er åpen, synlig
viste illustrasjoner fra sin
og tilstede.
bok «Hull & Sønn».
Lag og organisasjoner
profilerte seg med stands og
Underholdning
aktiviteter i kirken. Barna
Det gikk slag i slag med unlagde og solgte påskepynt,
derholdning. Bønes skoledet var lykkehjul, gjett og
orkesters aspiranter, dra-

FORMANN I BØNES MENIGHETSRÅD

Lokalredaksjon:
Helge Kolstad, Sigmund Austrheim og
Karl Johan Kirkebø
Levering av stoff:
Stoff kan leveres menighetskontoret,
evt. e-post: bones.menighet@bkf.no
Bilder skannes/tas inn med høy oppløsning.

Kommentar
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Noen snurret lykkehjul, andre valgte å ta en
tur med hest og kjerre. På Bønesdagen kunne
man vandre fra stand til stand inne i kirkerommet, mens kor, orkester og band underholdt. I kafeen gikk salget av vafler og kaker
strykende, ute i skogen stekte speiderne
pinnebrød.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Respons
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Nytt
Leder

n
Lodd, lykke og Glatter
jesteskribente
Ditt valg
Aktuelt
Respons

PAPIR OG PAPP: Papp og papir til å lage påskepynt.

Kommentar
Åpen, synlig
og tilstede
HEST OG VOGN: Noen tok seg en tur med hest og vogn.

ALLE FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

vinn-konkurranser og sportslige aktiviteter. Speiderne hadde slått opp leir ute
med bål og stekte pinnebrød. Her var
mye å ta seg til for små og store, og været ble bedre og bedre utover dagen. ●
Overskuddet av hele arrangementet ble på
vel 32 000 kroner. Halvparten av pengene
går til Bønesfondet, som skal støtte opp
om tiltak i nærmiljøet på Bønes, og noe til
Bønes kirke,der nye bord står høyt på
ønskelisten.
FULLT HUS: Det var bra oppmøte hele dagen, og ute ble været
bare bedre og bedre...
Inne i kirken kunne gjestene
blant annet besøke stands der
man junne skaffe seg fine kristne barnebøker.

FIOLIN OG FLØYTE: Unge musikanter i Bønes skoleorkester
opptrådte.

Replikk

AV INGE HØYLAND

Bønes menighet ønsker å være åpen
for alle mennesker i alle livssituasjoner; for de spørsmål og den undring
mennesker har om livet og det hellige.
Å være åpen for hva Gud vil oss, og det
han har å si og gi oss er grunnleggende. Å være synlig i lokalsamfunnet er
viktig. Bønesdagen er et arrangement
i tråd med denne tanken: Folkekirken
lblir synlig, og positive krefter i loka
være
å
til
g
dnin
samfunnet får anle
synlig i kirken. Sammen vil vi skape et
positivt livsmiljø.
Bønes menighet ønsker også å være
tilstede som en bidragsyter, både for
enkeltmennesker og lokalsamfunn. Vi
er takknemlige for de lokale krefter
t.
som har stilt opp for Bønes menighe
gi
å
side
vår
fra
e
Det er et sterkt ønsk
mennesker på Bønes verdier tilbake,
åndelig så vel som økonomisk i form
av Bønesfondet. Bønes menighet er
her for deg. Jesus sa: For hvor to eller
tre er samlet i mitt navn, der er jeg
midt i blant dem. (Matt. 18.20) ●

mai 2004
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Englebarna som
forsvant
29. august 1976: Jeg og
seksti andre unge skrider inn
i kirken iført hvite kapper for
å bli konfirmert i Asker Kirke.
8. mai 2004: Jeg er i Maihaugsalen på Lillehammer
som fadder for Johannes, som
har valgt å konfirmere seg
borgelig. Min kone er i
Åndalsnes i samme ærend.
Også der som fadder for en
borgelig konfirmant. Hvor ble
det av kirkens englebarn?

Nytt

Selv om borgelig konfirmasjon startet i 1951, var det ikke et slikt tilbud i
Asker i min tid. Alle i klassen konfirmerte seg unntatt Gjertrud og Bård.
Begge kom fra radikale familier og
fikk tilbud om penger for IKKE å gå til
alters. Foreldrenes motivasjon var
grei nok; de ønsket ikke at deres barn
skulle velge konfirmasjon for pengenes skyld. Gjertrud og Bård valgte å
bli hjemme med en god slump penger i lomma!

Underholdning og andakt ispedd eggende, vakker gospel som vi lærte å
bli glad i. Så glad at vi kjøpte flere plater av Børud-gjengen og co av våre ledere før hjemreisen og la vekk både
Slade, Uriah Heep og Deep Purple for
en tid…!

På en måte var de mest ærlige av oss
alle. Samtidig hadde vi andre en
eventyrlig konfirmanttid!
Forut for seremonien i kirken hadde vi vært på en ukes leir på Risøya
utenfor Risør. Et paradis for ungdom.
EN øy, EN uke og EN gjeng rundt ETT
kristent fellesskap midt på sommeren.
Det var en fantastisk uke. Gutter og
jenter i skjønn forening med fire timers undervisning hver dag, deretter
ulike aktiviteter og samlingsstund på
kveldstid. Det sistnevnte var sterkt.

4

Frithjof
Wilborn,
journalist i
TV2, er
bosatt på
Bråtet
på Bønes

Leder
Gjesteskribenten
Ditt valg

Den sterkeste opplevelsen hadde
jeg siste natten. Et utall stearinlys
dannet rammen rundt en midnattsmesse i skogen. Jeg husker Sogneprest Woxen ba oss om å ta i mot Jesus
og gi avkall på det livet vi til da hadde
levd. Det var magisk…..det var uhorvelig sterkt og jeg var så nær.
Men det siste steget før underkastelse ble for vanskelig. Det ble FOR
heftig!

Aktuelt

Respons

Likevel var det en deilig tid med
mange fine impulser…både sosialt
OG religiøst! Og om ikke alle var like
sikker i sin tro, var vi rimelig overbeviste om at vi gjorde det rette. For tiden på
Risøya fikk oss til å tenke…til å undre
oss… kanskje det viktigste av alt!

Kommentar

I dag er det ikke bare Gjertrud og
Bård som velger bort konfirmasjon
eller som velger den borgelige varianten. Samlet er det i år bare 68 prosent av dagens unge som går til alters
og bekrefter dåpen. Noen steder er
tallet under 50. På mange måter
skremmende fordi en del av samfunnets tradisjoner synes å være på vei
bort. Og på sett og vis er det for en
som er over førti litt trist at man sitter
benket i en samfunnssal og bivåner
en sådan begivenhet uten den religiøse rammen. Trass i høytideligheten
blir det litt stusselig liksom...
På den annen side er det selvsagt
bedre å ha en valgmulighet og ikke bli
presset inn i noe du kanskje ikke kan
stå inne for. Dagens unge har et reelt
alternativ og kan ta et bevisst valg.
Og gitt at de er tro mot det og ikke
velger det klassens mest populære
står for, er jeg glad for at gårsdagens
englebarn er en saga blott.
Og kirken….den overlever jo uansett. Hvorfor skulle den ikke det? ●

mai 2004

Replikk

felles

3-04.qxp

12.05.04

16:28

Page 5

Sangerinne Ingrid Langen
Fjose er bosatt på Voss og jobber ved
kulturskolen.

GLAD I DIKT:

FOTO: VIDAR HERRE/ HORDALAND AVIS

Da sangerinne
Ingrid Langen Fjose
og mannen flyttet
fra hverandre, kom
Ingrid over diktet
«Songen» av Aslaug
Vaa. Det gjorde
inntrykk.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Synger «Songen»
... og andre dikt av Aslaug Vaa

- Diktet er veldig vakkert. Det handler
om smerten når noen forlater deg. I
smerten må en fylle seg med gode
ting, og personen i diktet finner en
mening i å samle på urter, for å klare å
gå videre. Etter at jeg ble alene for fem
år siden, fant jeg «Songen». Jeg søkte
etter å forstå, sier Ingrid Langen Fjose.
Et annet dikt av Aslaug Vaa, «Blå
kveld», med strofen «Å Fadervår
Songen
du som er jord, lær meg din viljes
gang!», falt hun også for. Hun ga
Ljoden av klinka
diktene til den pensjonerte prosom
fall då du gjekk,
fessoren og fiolinisten Rudolf
banka
seg inn i meg,
Zwartjes, en personlighet i kulturhogg
og skar...
livet på Voss gjennom 30 år.
du var burte.
- Kanskje du kan komponere
noe over dem, sa jeg. - Først skrev
Fotslag som fjerne
han musikk over «Songen», men
og tunge gli vekk
han fortsatte og fortsatte. Tilslutt
verkjer i hjarta
hadde han tonesatt en syklus på
som opne sår...
tolv dikt fra tre forskjellige diktsamlinger, forteller Fjose.
Då sankar eg urter
De to urfremførte diktene for
til styrke mitt blod
sang og piano i Vangskyrkja på i
at det reint og angande
november. Søndag 13. juni holder
renn og vil renne...
de konserten i Fantoft stavkirke.

Nytt

Leder

Sterke, dype tekster

SKREV DIKT: Lyriker og
dramatiker Aslaug Vaa
(1889-1965).
FOTO:

UKJENT

FOTOGRAF/

DET NORSKE SAMLAGET

åpningen av Den
norske Opera. Senere fant Geir
Tveitt et tonespråk
som kledde lyrikeren fra Telemark og nå altså nederlenderen Rudolf
Zwartjes.
- Musikken han
har skrevet, kler de
sterke dype tekstene til Vaa. Rudolf
har alltid vært
opptatt av norske
folketoner,
og
noen av sangene
bærer preg av dette; andre er atonale og nyere i stil.
ASLAUG VAA
«Songen» har han
gitt et mildt tonespråk, men med noen lidende sprang.
Jeg liker det veldig godt. Komponisten
kjenner meg godt, og det er som jeg føler meg ett med det jeg synger.

Gjesteskribenten

I lange tider var «Skinnvengbrev» det
eneste diktet av Aslaug Vaa (18891965) det var satt musikk til, tonesatt
av Sigurd Lie. Diktet er trolig Vaas sterkeste og mest personlige kjærlighetsdikt. Kirsten Flagstad sang det ofte og
valgte også Vaa til å skrive prologen til

Ditt valg

Piano i stavkirken
Ingrid Langen Fjose har studert opera

Aktuelt
Respons
mmentar

Sommerkonsert i stavkirken
Ingrid Langen Fjose (sang) og Rudolf
Zwartjes (piano) fremfører 12 sanger med
tekst av Aslaug Vaa i Fantoft Stavkirke, søndag 13. juni kl 21.00. Pris kr 100,- (60,-)

i Østerrike, og var i flere år tilknyttet
operaen i Malmø. Der bodde hun
også med sin svenske mann, før de
flyttet til Grønnestølen i Storetveit
menighet. Da hun ble alene, tok hun
med seg de tre sønnene og flyttet til
Voss. Der begynte hun med undervisning på kulturskolen. Nå er hun blant
annet engasjert i prosjektet «Write an
opera», hvor det faktisk er barn som
lager opera fra a til å! Barneoperaen
fremføres i Voss kino i mai, og så bærer
det til Bergen og Fantoft stavkirke.
Etter konserten Ingrid og Rudolf
holdt på Voss i november, skrev Hordaland avis: «Det er tydelig at kjemien mellom henne (Ingrid Langen
Fjose, red.) og akkopagnatøren er
den beste, uttrykt gjennom ei inderlig samkjensle i framføringa.»
- Vi ser veldig frem til å opptre i Fantoft stavkirke. Tenk disse tekstene
der! sier hun.
I stavkirken er det imidlertidig bare
et lite orgel, og sangen må akkompagneres av piano for at klangbildet
skal bli riktig, så nå håper sangerinnen at det går i orden å få inn et piano
i den gamle kirken...●
mai 2004
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Dansk teatergjestespill

i toppklasse
I forbindelse med 250
års-markeringen for
Ludvig Holbergs død
har «Holberg, hekseri
og maskerade» vært
spilt i Danmark siden
januar. Nå gjester
teatertruppen Fana
amfi med komedien.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

KOSTYMER: Gammeldags
gjøgl, Ionesco-absurditete
r,
totalteater, klassisk kom
die, Dario Fo-vanvid og
italiensk commedia del
l`arte, kan oppleves
når
teatertruppen Vandrefalk
en (under) opptrer i Fan
a
Amfi og på Stend Gamle
Hovedgård.

e» har vært spilt
, hekseri og maskerad
KOMEDIE: «Holberg
medien i Fana.
ko
ve
ple
op
I mai kan du
i Danmark i vinter.

«Holberg, hekseri og maskerade» er en
sprelsk komedie om den ungdommelige Holbergs liv og hans fantasirike og satiriske teaterunivers, med tjenestefolket
Henrik og Pernille i spissen, forteller Irene Smørdal ved Hordaland teater.
Tirsdag 25. mai har stykket Bergenspremiere i Fana amfi, 26. og 27. mai kan
teatertruppen Vandrefalken og komedien oppleves i Stend Gamle Hovedgård.

Nytt

Tredve karakterer
Fra skrivebordet i Holbergs arbeids-

rom, kommer det under morgenkaffen et festlig mylder av komiske scener med de berømte figurene Jeppe på Bjerget, Jean de
France, Erasmus Montanus,
Magdelone og Lucretia, Den politiske Kandestøper og mange
flere.
- Dette er rett og slett et fyrverkeri av
en forestilling, der tre dyktige skuespillere fremstiller over 30 karakterer!
Denne forestillingen har også fått
glimrende kritikker i dansk media, sier
Irene Smørdal.

Kalundborg folkeblad skriver blant
annet: «Erfarent blender Niels Damskjær (forfatteren, red. anm) figurer og
stilarter i et skønt virvar. I fem kvarter i

Leder
Kirketjenerprosjektet: -Kirketjeneren skal ikke l
Fra neste år får kirkene i Fana
teskrsomibforenten
jeenskirketjener
Gprosti
det meste er vaktmester. En fast
«vikar-kirketjener» vil være
tilstede ved gudstjenester,
begravelser og bryllup.

Ditt valg

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg er positiv til endringene i kirketje-

ner-rollen. Kirketjeneren blir ikke lenger
hovmesteren i kirken, som er tilstede
ved alle arrangement, kvelder som helger, men skal fungere mer som en vaktmester. Jeg håper likevel det blir mulighet for fleksible løsninger, sier Knut YtreHauge. Han er kirketjener i Skjold menighet og har deltatt i arbeidsgruppen
for kirketjenerprosjektet, som i vår ble
vedtatt med 15 mot 9 stemmer. I løpet av
2005 trår det i kraft i Fana prosti.

Samarbeid i team

Aktuelt
6

- Kirketjeneryrket kan være et ensomt
yrke, spesielt i oppgaver som renhold og
rydding. Derfor skal kirketjenerne orga-

niseres i team, for å oppnå mer fellesskap i arbeidet. Hver kirketjener skal
være tilknyttet sin menighet, men ved
større vedlikeholdsoppgaver skal de
kunne dra nytte av hverandre, sier
Ove-Christian Fredriksen, økonomisjef i Bergen kirkelige fellesråd og tilføyer:
- Kirketjeneren rives ikke ut av menigheten sin, men møter til stabsmøter der menigheten kan ytre ønsker
om oppsetting av utstyr og enkel oppussing, hvorhen kirketjeneren «booker» inn de andre i teamet til å være
med å utføre jobben.
For å frigjøre tid til mer vaktmester-

Nytt

mai 2004

Respons

Leder

Kommentar

Replikk

Gjesteskribenten

felles

3-04.qxp

12.05.04

16:29

Page 7

NILLE OG JEPPE: De tre skuespillerne i teatertruppen Vandrefalken spiller hele tredve figurer i Holbergs univers. Her opptrer
ALLE FOTO: VANDREFALKEN/HORDALAND TEATER
Ragnhild Kaasgaars og Niels Andersen som Nille og Jeppe.

selskab med Holberg
og hans komedianter,
præsenteres
publikum for en veltilberedt
teater-stuvning med
gammeldags gøgl, Ionesco-absurditeter,
totalteater,
klassisk
komdie, Dario Fo-vanvid og italiensk commedia dell`arte». ●

«Holberg, hekseri og maskerade»
• Fana amfi 25.mai kl. 20.00
• I hesteskoen på Stend Gamle Hovedgård 26.mai
og 27. mai kl.20
• Pris kr 150,- / Grupper min.10 pers. kr 100
Billettsalg hos Hordaland Teater tlf: 55 22 20 20

JEPPE. Den danske
skuespilleren Niels
Andersen spiller blant
annet rollen som
«Jeppe paa bierget».

e lenger være hovmester
arbeid skal kirketjenerne bare ha vakt
i kirken en helg i måneden. Faste vikarer i 10-20 prosent stillinger vil betjene kirkene ved resten av de kirkelige
handlingene – gudstjenester, begravelser, bryllup.

Mer attraktivt
I lengre tid skal det ha vist seg vanskelig å få ansatt kirketjenere i faste stillinger. Stillinegn i Bønes stod for eksempel lenge ubesatt.
- Vi håper at det med en ny arbeidsdag og et nytt arbeidsfellesskap skapes muligheter for faglig og sosial utvikling, og at det vil bli lettere å rekrut-

tere i stillingene. Vi håper også å tiltrekke
oss vaktmestertyper og å heve kompetansen på renhold og vedlikehold, sier
Fredriksen.
Bergen kirkelige fellesråd har ved anledninger leid inn folk til renhold og
oppussingsarbeid i kirkene. Dersom
«morgendagens» kirketjenere lykkes
med å ta seg mer av den biten, vil prosjektet ha et innsparingspotensial på 1,3
millioner kroner. ●

POSITIV: Knut Ytre-Hauge, kirketjener i Skjold menighet er positiv til endringane i kirketjenerrollen.
FOTO: BJØRN MOE

mai 2004
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Knytter bånd på tvers
av kirkesamfunnene
Baptistkirken og Slettebakken
kirke er nære naboer og driver
økumenisk arbeid i praksis: I
vår har de blant annet hatt
felles Alpha-kurs.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Baptistkriken og Slettebakken kirke ligger på hver sin side av Wilhelm Bjerknesvei – med ikke stort mer enn to hundre meters avstand. Hver torsdagskveld
møtes de to nabomenighetene på halvveien til «kirkefotball» i gymsalen på
Slettebakken skole. Pastor Atle Eidem
og kapellan Lars Petter Eide spaserer
også ofte til hverandre for lunsj. Hvert år
holder de to kirkene en felles gudstjeneste på Såmannssøndagen i januar, og
i fjor startet de felles Alpha-kurs, der 4060 personer deltok. Det var så vellykket
at pastoren og presten ønsket å samarbeide om et kurs også i vår.
- Vi har et vanvittig flott samarbeid,
det er fint å vise utad at vi som kristne

POSITIV: - Fint med et godt forhold til «de over veien», mener
Alpha-deltager Ole Øystese fra
Slettebakken menighet.

KVELDSMAT: Sonja Nilsen og Marit Saltnes har i vår laget i stand kveldsmat, når alphasamlingene har vært i Baptiskirken.

kan stå sammen, selv om det teologisk
er uenigheter mellom oss, sier kapellan
Lars Petter Eide i Slettebakken:
- Som nære naboer må vi huske på at
vi står sammen om det viktigste – påskebudskapet!

Helbreder Gud?
Denne våren har 10-15 stykker møtt opp
til Alpha-samling ti tirsdagskvelder, og
det har vært en god blanding av folk
både fra Slettebakken og Baptistkirken.
- Jeg var litt spent på forhånd, de teologiske forskjeller på enkelte områder er jo
ganske stor, men dette har vist seg å være
en fin måte å drive økumenisk arbeid på,
sier Alpha-deltager Ole Øystese. – Vi i

menighetene får et forhold til hverandre
og en følelse av at vi som kristne spiller
på lag. Selv sitter jeg igjen med mange
varme opplevelser. Jeg er blitt glad i
menneskene Baptistkirken, sier han.
Deltagerne har møttes til kveldsmat, til
et tankevekkende innlegg om tro, og til
samtale i grupper: Hvem er Jesus? Hvordan kan jeg vite at jeg tror? Hvordan kan
jeg be? Hvordan lese Bibelen? Denne
kvelden er temaet «Helbreder Gud i
dag?» Tanker og opplevelser deles, deltagerne kommer hverandre nær. I en bønnering av knyttede hender bes Fadervår.

Positiv pastor
- Alpha-kursene får en ekstra dimen-

Variert kirkelig lan
Innen Fana prosti holder flere forskjellige kristne trossamfunn til, i
tillegg til de syv menighetene i Den
norske kirke.

NABOER: Baptistkirken (t.v) og Slettebakken kirke ligger like ved hverandre i Wilhelm Bjerknesvei ved
Tveitevannet.
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Leder

- Vi i statskirken konkurrerer for så vidt
med frimenighetene om de som bor i området, men det er ikke noe vi skal bekymre
oss over. Andre kristne trossamfunn tett
inn på oss, gjør oss bevisste på hva vi er,
hva slags menighet vi skal være, sier sokneprest i Søreide, Hans-Jørgen Morvik.
Det er frimenigheten Sandsli Menighet
Søreide kirke har tettest inn på seg. Ellers i
prostiet finnes pinsemenigheten Sion i
Blomsterdalen, Baptistkirken på Sletten,
Kristkirken på Minde, Levende Ord på
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SAMMEN I BØNN: Alpha-kvelden avsluttes med Fadervår. Bånd knyttes når tanker og trosopplevelser deles. - Kurset får en ekstra dimensjon når man møtes på kryss
av kirketilhørighet, mener deltagerne.
ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

sjon, når vi møtes til samtale om tro på
tvers av kirketilhørighet, sier Sonja Nilsen og Marit Saltnes, som i vår har laget
i stand kveldsmat når samlingene har
vært i Baptiskirken.
For også i Baptistkirken er det stor glede over det nære samarbeidet.
- Vi prøver å koordinere barne- og ungdomsarbeidet, tenke at vi kan utfylle
hverandre i stedet for å konkurrere. Teologisk og åndelig står vi i hver vår tradisjon, men kan likevel ha mye å lære av
hverandre, sier pastor Atle Eidem.

Stor bevegelse
Den baptistiske bevegelse er stor på
verdensbasis, større enn den lutherske,

med omlag 110 millioner medlemmer.
En baptist legger stor vekt på sitt personlige forhold til Gud, der en har plikt
til å lese sin Bibel, møte sin Gud.
- Dette gir seg utslag i at Baptistkirken
ikke døper små barn, men forkynner de
troendes dåp, og dessuten legger stor
vekt på tros- og religionsfrihet. Vi avviker dessuten fra statskirken ved at vi
mener nattverden er en ren symbolhandling, forteller Eidem og legger til: Vi har ingen skrevne doktriner, som
Confessio Augustana. Hver generasjon
må på ny tolke Guds ord inn i sin hverdag og virkelighet.
- Har forskjellene vært en utfordring
på Alpha-kursene?

- Bevisst har vi ikke diskutert syn på
dåp og nattverd, og vi har valgt ikke å fokusere på det som skiller oss, men det
som forener, sier han.

Alle Guds barn
- Vi er alle Guds barn, enten vi går i Levende ord eller i statskirken! sier Hanne
Kolås og Kari Aasen fra Baptiskirken. De
synes det er fint ikke bare å ha økumenikk-snakket i hodet, men sette det ut i
dagliglivet.
Det eneste de har savnet på Alphakurset, er de kirkefremmede.
- Vi har delt ut massevis av løpesedler.
Det var skuffende at det ikke kom noen
som vanligvis ikke går i kirkene! ●

landskap i Fana
Kråkenes. Jehovas Vitner, som
ikke er en kristen menighet, har
tre treffsteder; på Bønes, Nesttun
og i Fana. Adventistene har sykehjem og eldresenter på Nordås.
- En utfordring har det vært at
Sandsli Menighet bruker et geografisk navn, noe som vanligvis er
forbeholdt statskirken. Det kan
skape problemer med tilhørighetsfølelsen hos folk. Men de i
området som oppsøker menigheten, oppdager vel at det er noe
annet enn statskirken.

Fredelige naboer
Bønes kirke lever med Levende
Ord tett inn på seg. Jehovas Vit-

ner, som er kjent for å oppsøke og
verve nye medlemmer, er rett
over veien.
- Vi lever fredelig side om side,
noe organisert samarbeid har vi
ikke med de andre enn så lenge,
sier Bjarte Holme, sokneprest i
Storetveit og Bønes menigheter.
-Vi merker liten overgang til frimenighetene. Utfordringen ligger
mer i nabolaget på Bønes. Her har
Levende Ord skole og to barnehager, og mange av medlemmene i
menigheten er tilflyttet, er det
tendenser til polarisering blant
barna. Det er ikke så kjekt når det
blir snakket og slengt ut kjedelige
bemerkninger, sier han. ●

mai 2004
TEGNING:
LARS SLETTEBØ.
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-Jeg vet hva pi
Tyve armer går i været:
I Søreide menighetsbarnehage
vil alle svare på hva pinse er.
Selv synes styrer Berit Hop
Grimen at pinsen er den
vanskeligste kristne høytiden
å fortelle barna om.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er lettere å snakke om det lille Jesusbarnet i krybben. Å forklare barna
om Den Hellige Ånd, det synes jeg er
vanskelig. Vi voksne forstår det jo ikke
alltid selv, sier Berit Hop Grimen mildt.
Men når det er «undervisning» kan bestyreren og de andre «tantene»få hjelp
av bilder og historier fra de kristne bøkene og barnebiblene som fyller tre
hyller i barnehagens eget bibliotek.
- Før påske laget vi palmegrener, en
gang vasket vi hverandres føtter da vi
snakket om skjærtorsdag. Når pinse er
temaet, blir det helst til at vi tegner, sier
Berit.
KUNNSKAPSRIKE: I Søreide menighetsbarnehage lærer barna bibelhistorie. I dag handler det om pinse og Den Hell

Det bobler
Barna har allerede illustrert påskeevangeliet; en plansje henger på veggen
– her er Jesus og to tyver. Kunstverket
«Jesus stiller stormen» henger på avdelingen Blåklokken, og innimellom
hverdagslig informasjon på oppslagstavlen er det bibelvers og små oppmuntrende bønner. Gjennom digre
vindusglass sees korset på taket av Søreide kirke, hvor barna en gang i måneden besøker presten.
- Barna blir godt kjent med Jesus i
denne barnehagen, sier Berit varmt og
ber ungene med på samlingsstund:
«Det bobler, bobler inni meg...for Jesus er glad i meg...» Laila Søviknes spiller gitar og ungene bobler over av sang
glede og armene går rundt og rundt i
boblebevegelser. Så er det «repetisjon»
om pinsen. Tyve ivrige armer løftes, for
her har de lært både å rekke hånden i
været og å svare på hva pinse er.
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- Jeg vet det! Jeg vet det! sier alle, men
Sander får svare:
- Den Hellige Ånd kom på pinsedag,
sier han stolt.
- Og så snakket disiplene på engelsk
og dansk og alle sorter
språk, så alle kunne høre
om Jesus, sier assistent
Laila Søviknes og spør:
- Hen er Jesus i dag,da?
- I HIMMELEN! roper
alle. Mer eller mindre i
kor.

I BIBLIOTEKET: - Det er greit å
få litt hjelp av barnebøkene når
vi skal fortelle om Jesus, sier bestyrer i Søreide menighetsbarnehage, Berit Hop Grimen.

- Men også her i blant oss, tilføyer en
annen.

Et kall
Laila spiller og Berit smiler til barna og
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pinse er!
Hvem blir opplært i dag, annet
enn de som har kristne i nær
slekt? Hvordan kan du ha en
valgmulighet og komme til tro
hvis du ikke lærer om Gud? sier
Berit. Hennes foreldre var ikke
kristne, men som 3-åring ble
hun likevel sendt til søndagsskole. Det er hun glad for. Der
ble noe sådd i henne.
- Her ser jeg hvordan barn lytter, de suger fortellingene om Jesus til seg. De synger ute på dissene, og forteller hjemme. En
dag fortalte en bestemor oss at
barnebarnet hadde sagt: «Vi må
be til Jesus før vi skal kjøre, bestemor, for han passer på oss».

Det skjer i pinsen:
■ Morgensang i Fantoft stavkirke
kl.0900 i
Første pinsedag blir det morgensang
Høyland.
Inge
Fantoft stavkirke ved vikarprest
e måten
flott
e
denn
Vi ønsker alle velkommen til
inngen
ensa
morg
r
å starte pinsedagen på. Ette
sfrofelle
elig
hygg
en
til
viterer vi store og små
brød og
kost i menighetshuset kl.1000. Ta med
pålegg.
■ Korgafest og korsang
este kl. 11
Andre pinsedag er det fellesgudstjen
prosti.
Fana
i
tene
i Fana kirke for alle menighe
stanse
assi
med
ten,
Gudstjenesten ledes av pros
fra
Moe
n
Bjør
llan
Kape
fra prester fra prostiet.
med
ar
delt
FIDE
SOLA
og
enen
Skjold holder prek
vi til korkorsang. Etter gudstjenesten samles
si at hver
gafest i Fana kulturpark. Korgafest vil
korg med
familie tar med seg sitteunderlag og
ke hos
sma
ne
mat og drikke. Men vi kan gjer
hverandre! ●

Trygge barn

n Hellige Ånd.

ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

synger med. I 24 år har hun jobbet i menighetsbarnehagen på Søreide.
- Mitt menighetsarbeid, mitt kall, er å
få være i barnehagen. Det er fabelaktig
å få jobbe her, være med å så det gode.

- Når folk kommer inn
i barnehagen hører vi
dem ofte si at det er så
god atmosfære her, at
barna er så rolige og
leker fint. Vi snakker jo
mye om at vi skal hjelpe hverandre, ta vare
på hverandre, være
som Den Barmhjertige Samaritan. ¨
-Og barna, de oppfører seg veldig greit, de
er blide, trygge og glade, sier Berit og legger
til:
-Slikt ønsker vi i
samfunnet, også de UTELEK: Alt burde ligge til rette for at barna i Søreide menighetsbarnehasom ikke er troende.
ge en dag finner på å leke «Jesus stiller stormen» i båten på lekeplassen...
Noen av familiene
med barn i barnehapositive til opplegget. Flere og flere tror
gen ser hun regelmessig i kirken, men
jeg søker barna hit, nettopp fordi det er
slett ikke alle.
en kristen barnehage, sier Berit Hop
- Uansett om foreldrene går i kirken
Grimen. ●
eller ikke, opplever jeg at de er veldig

Barnebibelen om pinse ...
«Det var femti dager etter påske. Mange
jøder var kommet til Jerusalem for å feire
pinse. Disiplene var samlet.
Da hørtes plutselig et drønn, som en sterk
storm som fylte huset. Da så de noe som lignet på flammer av ild. Ilden delte seg og satte seg som flammer på hodet til hver enkelt,
og hver av dem begynte å tale på forskjellige
språk. Det var Guds Hellige Ånd som var kommet til dem, slik Jesus hadde lovet. Drønnet

kunne høres over hele Jerusalem og mange
samlet seg utenfor huset der apostlene og
Maria var. Da stod Peter frem og talte: -Gud
har gitt oss Den Hellige Ånd som et tegn på
at han er med oss. Hvis dere angrer alt det
gale dere har gjort og tror på Jesus, da kan
dere også bli venner med Gud.
Den dagen ble 3000 mennesker døpt. De delte med hverandre alt de eide og kom sammen
for å be og takke Gud. De gikk hjem til hverandre og spiste. Mange syke ble friske, og de

gode nyhetene om Jesus ble spredt til andre
land.» FRA BIBEL FOR BARN (VERBUM/BIBELSELSKAPET)
Pinse kommer av gresk pentekostè og betyr «den femtiende dag».
I gammeltestamentlig tid var pinse en fest
for fornyelse av pakten og minnet om mottagelsen av de ti bud. På 300-tallet ble pinse
festen for kirkens grunnleggelse og Den Hellige Ånds komme. Les om pinsen i Ap.gj. 2.
KILDE: WWW.KATOLSK.NO
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Aktuelt

Gudstenestene i sommarferien
Respons

Til liks med mange andre viktige samfunnsområde, er kyrkja i
Bergen ramma av bystyret sine økonomiske krisetiltak.

Kommentar
Det får konsekvens for
gudstenestetilbodet denne sommaren. Det er ikkje
høve til å ta inn sommarvikarar som kan utføre arbeidsoppgåvene til dei
som er ute på ferie. Med
respekt for dei tronge
budsjettrammene som er
vedtekne, har vi laga ein
gudstenesteplan for sommaren, der det vil vere
gudsteneste annankvar
søndag i kvar kyrkje i Fana

prosti. To og to kyrkjer vil
så samarbeide om gudstenestetilbodet.
Alle
gudstenestene vil vere fellesgudstenester for dei
samarbeidande kyrkjelydane. Sjølv om gudstenestestaden såleis vil
veksle frå søndag til søndag, så vil alle likevel få eit
gudsteneste-tilbod kvar
søndag.

Replikk

Unntakstilstand
Skilnaden frå tidlegare år
ligg i at gudsteneste-tilbodet i deira eiga kyrkje vil

vere berre annakvar helg.
Ferieplanen er lagt i samarbeid med Kirkevergen i
Bergen og Bjørgvin biskop. Ferietid er på mange
vis unntakstilstand i landet, og som unntakstilstand kan vi forsvare dette
opplegget i ferietida, sjølv
om vi sjølvsagt primært
ville føretrekke at det som
alltid tidlegare hadde vore
gudstenester i alle kyrkjene kvar søndag. ●
INGER DAHL (PROSTILEIAR)
OG PER BARSNES (PROST)

Journalistseminar for amatører
«Show it, don’t tell» er et prinsipp innen journalistikken. Mandag 6. september fra kl. 17
holder Anne Myklebust Odland og Jan Hanchen
Michelsen lynkurs i journalistikk i Skjold menighetshus. Kurset er tilpasset de som jevnlig
skriver for menighetsbladene. Vi tar opp emner som vinkling, intervjuteknikk, artikkelskriving, sjangere, bildebruk, rettskrivnings-

Velkommen til

regler, filformater med mer. Det blir enkel middagsservering, så påmelding ønskes. Ta gjerne
kontakt (se side 2) om du har særlige spørsmål
eller ideer til emner som bør belyses.
Anne Myklebust Odland er frilansjournalist og redaktør for menighetsbladene i Fana. Jan Hanchen Michelsen er frilansjournalist og grafiker, og
er layoutmedarbeider for bladene. ●

Tilbud om sorggrupper
I Fana prosti har det i lengre tid vært
arbeidet for å etablere sorggrupper på
tvers av menighetsgrensene. Vi vil nå
starte opp tilbud om grupper til høsten.
Prestene og diakonene er faglig ansvarlige for tilbudet. Gruppene vil bli
ledet av personer som er egnet for sorgarbeid. I vår var det kurs for sorggruppeledere, og åtte av disse har sagt seg
villig til å være ledere. De ansvarlige for
gruppene vil få kyndig veiledning.
Sorgen arter seg forskjellig fra menneske til menneske, og behovet for
noen å dele opplevelsen av sorg sammen med, kan variere. For noen er en
slik gruppe en hjelp til å komme videre,
det har erfaringer i andre menigheter
og sammenhenger vist.
Gruppene vil bestå av to gruppeledere, og med 4- 6 personer i hver gruppe,
og vi vil vurdere sammensetningen av
gruppene ut fra den enkeltes behov og
situasjon.
Henvendelser om tilbudet kan rettes til diakon Tone Totland tlf 55 36
22 80 eller sokneprest Jorunn Johnsen, tlf 55280612. ●

Hvordan har du det …

EGENTLIG?
Krisetelefon

815 33 300
Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
STABEN I BØNES MENIGHET
Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
telefon . . 55 30 81 00/ 55 30 81 01
telefaks . . . . . . . . . . . .55 30 81 09
epost . . .bones.menighet@bkf .no
Helge Kolstad, daglig leder:
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 00
Yngvild W. Kolbergsrud,
kirkemusiker . . . . . . . .55 30 81 01
Kontor Storetveit menighetshus
Bjarte Holme, sokneprest,
kontor Storetveit . . . . . 55 30 81 12
Kari Vatne,
kapellan . . . . . . . . . . .55 30 81 15
Inge Høyland,
kapellan . . . . . . . . . . . .55 30 81 16
Brita Holme,
kateketvikar . . . . . . . . 55 30 81 18
Jonny Rogne,
diakon- vikar . . . . . . . .55 30 81 17
Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 02 40

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Kontakt:
Yngvild Kolbergsrud . . 55 30 81 01

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

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt: Gerd Daviknes
telefon . . . . . . . . . . . . 55 16 56 07

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke
Kontakt: Inger Johanne H. Wang
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 26 20

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

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

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
epost kjartansteffensen@yahoo.no
mobil . . . . . . . . . . . . . . .90737973

Bønes Tria
Torsdager kl. 18.15-19.00 i
Bønes kirke
Kontakt: Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 55 69

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og
en helg) for alle, uansett tvil og tro.
Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.
Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493
Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å
bli besøker. Sorggruppe ved skilsmisse /dødsfall.
Kontaktperson for alle disse felles
aktiviteter: Diakonvikar
telefon . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . .3416.20.00464
Åpen kirke på Bønes
Hver torsdag mellom kl 12-14 er Bønes kirke åpen. Om du vil søke stillheten, tenne lys, eller samtale med
noen, så er du hjertelig velkommen.
Diakonvikar Jonny Rogne eller noen
fra diakoniutvalget på Bønes er tilstede på disse torsdagene.

Konfirmanter i Storetveit prestegjeld våren 2004
En del konfirmanter fra Bønes
konfirmerer seg i Storetveit
kirke for at prestegjeldet skal
få kabalen til å gå opp på konfirmasjonssøndagene som er
satt opp. Men i forrige nummer av Bønesbladet, ble konfirmanter fra Bønes som konfirmerte seg i Storetveit kirke
utelatt. I listen under finner
dere oversikt over dem som
ble konfirmert i Storetveit kirke, og blant disse er der en god
del ungdommer som er hjemmehørende i Bønes sokn.
Søndag 2. mai:
Renate Charlotte Rossnes
Stine Lillemoen Berland
Julia Skorpen Dahl
Marius Bredesen
Kristoffer Skorpen
Dani Andrè Forstrønen
Line Veidung
Joachim Vigsnæs Jæger
Casandra Kjærland
Maren Aas Nakken
Jakob Tvedt
Fredrik Sandal
Rune Sørås
Aleksander Monrad Johannes
Olsen
Cathrine Eikemo
Jørgen Eide
Tonje Mariell Grindheim
Håvard Sjursæther
Bjarte Vilsvik
Robert Andrè Bjærum

Hilde Margrethe Berland Sandø
Elin Jeanette Wallin
Henrik Thorsnes
Veronica Berge
Cecilie Hansen
Morten Kvalheim Skiftesvik
Jeanett Lygren
Tonje Straume
Caroline Izabel Martins Aschim
Håkon Heggernes Lerring
Aleksander Andrè Hurtley
Fredrik Tangerås
Kjell Erik Bakke
Andrea Nina Firth
Fabian Grimelund
Kaja Skjønhaug Sviland
Anette Sæthre
Sindre Sperrud Kjær
Helene Andrea Lund
Simen Rondon Rasmussen
Petter Kjelkenes
Thomas Mongstad Haavik
Katinka Søvik Bratland
Silje Hjørnevik
Håkon Rommetveit Remme
Kristoffer Forstrønen Dalen
Benedicte Hvide Sagvaag
Jo Grung Ertzeid
Stine Lise Breistein
Hanne Farestveit Augestad
Marte Blom Nysæther
Mari Magnus
Didrik Falck Kjelstrup Olsen
Lørdag 8. mai:
Solveig Godhavn Lunde
Henrik Tveit
Helene Paulsen
Kristine Beate Strand
Benedicte Amundsen Ege

Håvard Røksund
Tarje Roger Garmann
Kaja Aarskog Ely
Mads Ulstein
Lorentz Sveen Tvedt
Emilie Schjøtt Brackman
Bendik Berg Skauge
Preben Andrè Eide Fjeldsbø
Marius Grønsdal
Stian Sævig
Kristiane Nybakk
Erik Alexander Foss
Lene Johansen
Mads Fredrik Heiervang
Ole Andrè Leknes
Ina Austgulen
Annavilda Hindal Gjerstad
Daniel Kalstad
Henrikke Næss Helland
Kine – Elena Reigstad
Hanne Follesø Taule
Dyveke Meland
Harald Wie Bóe
Maria Celine Leknes
Eirin Skaftun
Andreas Ro
Georg Franco Olseth
Michael Andrè Lygre Stordal
Kristiane Tislevoll Eide
Søn 9. mai:
Maud Katrin Overå Haldorsen
Pål – Christian S. Njølstad
Liv Kristin Hessevik
Linn Sælen Lundberg
Morten Inge Vintermyr
Christer Overgård Sanden
Joakim Hjartåker
Fredrik Tvedt Lorentsen
Elin Marie Ansnes

Mikal Olsen
Joachim Rathke
Heidi Waage Rasmussen
Christopher Hummervoll
Stine Emilie Lokøy
Kristine Aukland Talhaug
Sara Kristine Muri Bugge
Thale Garshol Løvaas
Stephanie Alice Namtvedt
Silje Elisabeth Evenstad
Sigurd Husabø Kongsvik
Line Seljelid
Eivind Bolstad Landa
Elise Christina D. Haferstrom
Martin Højgaard Molden
Morten Dale
Jannicke Oppedal
Martine Gjelsvik Hansen
Petter Hagstrøm Borge
Jens Georg Waagsbø Stensrud
Eva Kristine Grung
Stephanie Michelle Jaculan
Bjørkhaug
Liv Vanessa Berg
Christer Albrechtsen Larsen
Simen Holmedal
Endre Bratland Skurtveit
Birthe Borge
Ulrick Blytt
Live – Regine Pedersen
Christoffer Solheim
Danny Alexander Eberg
Linn Hoff Førland
Ingeborg Nyhammer Mellingen
Stine Kjønsvik Bang
Mads Søfteland Oma
Sebastian Schjeldsøe
Stine Drager
Kristin – Therese Solhaug
Ingrid Marie Utne Særvold
mai 2004
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Revy søndag 13. juni

Bønesmarsjen

Søndag 13. juni kl 19 er det igjen klart for
revy i Bønes kirke. Det er Bønes Ten-Sing
som står på scenen, men nå får de ikke
hjelp av dramakonfirmantene slik de fikk i
januar. Revyen ga slik mersmak at ungdommene bestemte seg for å lage en ny revy
som avslutning før sommerferien. De står
nå på egne ben og i juni får vi se Bønes Ten

Søndag 29. august går årests Bønesmarsj over Guldsteinen mot Løvstakken. Det blir litt annerledes program
enn tidligere år, men varm og kald drikke fås på toppen.
Klokken 13.00 er det friluftsgudstjeneste på Guldsteinen. ●

Sings første egenproduserte revy! Revyen
er laget av ungdommene selv og alle sangene som skal synges har de demokratisk
plukket ut. I tillegg til sketsjer og sang, får
vi høre bandet og se hva dansegruppa har
jobbet med. I januar var kirken full, så vi
gleder oss veldig til juni og håper selvfølgelig at det også denne gang blir folksomt! ●

Feiret fem år med Mini-Sing
Torsdag 29. april markerte
Mini Sing at koret er fem år.
Kirken var omgjort til
menighetssal med bord og
stoler, og det var pyntet til
fest med ballonger og slikt
som hører med når det er
bursdag.
AV YNGVILD KOLBERGSRUD

I overkant av hundre stykker hadde
møtt frem, og på programmet stod
fellessang, lek og selvfølgelig kaker og
pølser. Kvelden åpnet med at alle de
seks lederne for Mini-Sing sang velkomstsang. Brita Holme, kateketvikar i Bønes, holdt en spennende andakt om babels tårn, som hun knyttet
opp til det flotte arbeidet som gjøres
av lederne for Mini-Sing. Hun hadde
også med en hilsen fra staben, som
setter utrolig stor pris på det som blir
gjort av frivillige foreldre her i Bønes
Menighet.
Inger Johanne Haaland Wang fortalte om Mini-Sings historie. Hun er
en av lederne som har vært med helt
fra begynnelsen. Inger Johanne har
også vært leder for Tria i fem år, og
hun fortalte at da Tria ble startet, kom
det så mange barn at de rett og slett
måtte starte et eget kor for de som var
for «små» til å holde på med aktivitetene Tria hadde planlagt.

Dyktig pianist
Under markeringen måtte jo selvfølgelig også Mini-Sing opptre. Koret
sang fire sanger fra repertoaret, og
mange flotte solister fikk vist seg
frem.
Ved pianoet satt Torfinn Wang. Torfinn er også en av lederne som har
vært med fra begynnelsen, og Mini-
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BURSDAGSFEST: Mini Sing har eksistert i fem år. Det ble feiret med kaker og ballonger 29. april.
ALLE FOTO: YNGVILD KOLBERGSRUD

Mini-Sing er menighetens tilbud til
de som er i alderen 3 til 6 år. Koret
øver annen hver torsdag fra 17.15 til
18.00. Ønsker du å være med er det
bare å møte opp.
Sing er virkelig heldige som har en så
dyktig pianist.
Etter «minikonserten»var det klart
for bursdagssang og litt å spise. Noen
foreldre hadde bakt kaker, og det var
selvfølgelig pølser til barna, noe som
hører med når det er bursdagsfest.
Festen ble rundet av med trekking av
lodd og premieutdeling. Menigheten
retter en stor takk til de frivillige foreldrene, som gjør at det er mulig å drive
et slikt tilbud med så mange barn her i
Bønes menighet. ●

PIANIST: Torfinn Wang ved pianoet er en av lederne for Mini Sing.
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Konfirmantinnskrivning
Tirsdag 15. juni er det
konfirmantinnskrivning i
Bønes kirke mellom kl 17
og 18.
Opplæringen vil bli gitt i et samarbeid
mellom Bønes og Storetveit menigheter.

Opplegget er enda ikke helt fastlagt,
men vi tar sikte på at det blir opplegg
knyttet til Storetveit ungdomsklubb,
Bønes Ten-Sing, og at ungdommene
kan velge om de vil være høstferiekonfirmant med internasjonal solidaritetsgruppe,
vinterferiekonfirmant
med valg av idrett, dram eller media.

Det vil også være mulighet for å delta
i aktivitetetgruppe og på barnevaktkurs. Opplegget er under forberedelse
og du vil få nærmere i siste halvdel av
juni. ●
Kontakt oss for spørsmål se side 13 for kontaktinformasjon.

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

Tlf 55 11 85 00

ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Postboks 13 Kokstad - 5863 Bergen

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

Åpningstider
Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000
Telefon: 55 27 37 30

KRAMBUA

Shell

Butikken yter også
Postens tjenester

spanderer

hver 6. bilvask
Bønes Bilistsenter
55 12 01 80
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

B
FULLDISTRIBUSJON

4. juli 5 s.e. pinse
Bønes kirke. Joh. 8,2-11. Gudstjeneste m/dåp og nattverd.
Inge Høyland.

Gudstjenester

døpte
Bønes kirke:
Sofie Austgulen Tennebø
22.02.04
Elisabeth Sælen Helgesen 29.02.04
Anna Jevnaker Asperheim 29.02.04
Sindre Skeie
29.02.04
Solveig Frugård Steffensen 14.03.04
Nils Anton Ekerhovd Takvam 14.03.04
Hans Kristian Nilsen
21.03.04
Didrik Greve Johannessen 21.03.04
Trym Saunes Rolvsvåg
21.03.04
Tiril Andrea Ask
21.03.04
Sofie Juell Lunde
18.04.04
Cecilie M. Steen-Jacobsen 18.04.04
Christoffer Tøssebro Eriksen 18.04.04
Eirik Gangsøy
18.04.04
Andre kirker:
Mary Nygjerde
Jørgen Fossen Nordborg
Andreas Hatland
Casper Epland Henneli

05.10.03
21.02.04
14.03.04
04.04.04

døde
Rolf Gjerstad
Atle Holst
Kaare Enger Samuelsen
Anna Lunde
Haldis Marie Folkestad
Jørgen Agnar Jensen
Alf Lorentz Steinsbu

03.01.04
10.02.04
22.02.04
29.02.04
04.04.04
05.04.04
06.04.04

16. mai 5 s.e. påske
Matt. 6,6-13. Gudstjeneste med
nattverd og dåp. Kari Vatne
20. mai Kr. himmelfartsdag
Apgj 1,1-11. Gudstjeneste m/nattverd. Bjarte Holme
23. mai 6 s.e. påske
Joh 17,9-17. Familiegudstjeneste
m/ dåp. Kari Vatne
30. mai Pinsedag
Joh 14,15-21. Gudstjeneste m/ nattverd. Bjarte Holme
6. juni Treenighetssøndag
Jes. 6,1-8 .Gudstjeneste m/
nattverd og dåp. Kari Vatne.
13. juni 2 s.e. pinse
Luk 12,13-21. Familiegudstjeneste
m/ dåp. Bjarte Holme.
20. juni 3 s.e. pinse.
Bønes kirke. Luk 19,1-10
Gudstjeneste m/nattverd.
Inge Høyland.
27. juni 4 s.e. pinse
Storetveit kirke. Luk 15,11-32
Høymesse m/ nattverd og dåp.
Kari Vatne.

11. juli 6 s.e.pinse
Storetveit kirke. Matt 16,13-20
Høymesse m/ dåp og nattverd Kari
Vatne.
18. juli 7 s.e. pinse
Bønes kirke. Jos 24, 19-24. Gudstjeneste m/ dåp og nattv. Kari Vatne
25. juli 8 s.e. pinse
Storetveit kirke. Matt 10,28-31
Høymesse m/ dåp og nattverd Kari
Vatne
1. august 9 s.e. pinse
Bønes kirke. Matt.7,21 – 29
Gudstjeneste m/ nattverd og dåp
8. august 10 s.e. pinse
Storetveit kirke. Apg 20,17-24
Høymesse m/ nattverd og dåp
Bjarte Holme
15. august 11 s.e. pinse
Bønes kirke. Joh. 6,66 -69
Gudstjeneste m/ nattverd og dåp.
Bjarte Holme.
22. august 12 s.e. pinse
Bønes kirke. Matt 12,33-37
Gudstjeneste m/ nattverd.
Inge Høyland.
29. august 13 s.e. pinse
Bønesmarsjen med gudstjeneste på
Guldstølen.

For å få til en forsvarlig kirkelig betjening ved sommerferieavviklingen blir det gudstjenester i Bønes og Storetveit kirker annenhver søndag fra og med 20 juni. Se kommentar side 12.

Olsokpreken og olsokfest

Sommerleir og musikal på Wallemtunet

Dette året vil vi friske opp att den historiske kontakten mellom
Sund og Fana. Soknepresten i Sund, Harald Grønnevik, vil halde
olsokpreika i Fana kyrkje, og saman med prosten vil han leie gudstenesta. Etter gudstenesta blir det tradisjonell olsokfest på Hordamuseet i samarbeid med muséet og kulturmedarbeidarar frå det
frivillige organisasjonslivet i Fana. Som tidlegare år blir det høve
til leik og dans på vollen. Som ein del av samarbeidet med Sund,
planlegg vi Kyrkjeferd med båt frå Sund og inn Fanafjorden. Og
sjølvsagt blir det Olsokbål. Olsokgudstenesta tek til kl. 18.00, og
olsokfesten tek til i flukt med denne. Når det gjeld mat og drikke,
så blir Olsokfesten arrangert som ein god gamaldags korgafest.
Hjarteleg vel møtt! ●

Er du i alderen 9 til 15 år og har lyst til å oppleve leirliv? I sommer arrangerer Bergens søndagsskolekrets nok en gang tre leirer i flotte naturomgivelser på Wallemtunet på Kvamskogen.

Nytt

I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1:
Leir 2:
Leir 3:

18.-22. juni, 12-15 år
22.-25. juni, 9-12 år
25.-27. juni, 7-10 år

Ta kontakt med Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55312032,
eller send e-post til kretskontoret@bssk.no ●

Leder
Nytt

Gjesteskribenten

Leder

Ditt valg

GjesteskribentenAktuelt

