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Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 mil-
lioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen
over ti ganger så høy. 

Side 6-7 

Olok-gjest
Leiar av Den Norske Nobel-
komité, Ole D. Mjøs (bilet)
er gjest under Olsok-
feiringa i Fana. Side 11

Per prost fyller 60 
Fana-prost Per Barsnes fyl-
ler seksti år 25. juni - og
kan samme dag også mar-
kere at det er 30 år siden
han ble viet til prest. 

Side 12 

Ambisiøse planer
Det nye menighetsrådet
jobber med noe så ambisi-
øst som en strategisk plan
for arbeidet de neste årene.

Side 14-15  

Les alt om Bønesdagen 2006 på side 2-3

Full fart og
masse energi
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Det er vel litt uvanlig å
ta opp utenrikspolitiske
tema i et menighetsblad. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Menså har da Israel og Midt-Østen en
spesiell plass i hjerte og sinn til oss
kristne. Konfliktene i området  er noe
som opptar de fleste av oss sterkt. 

Med valgseieren til Hamas i Palestina
har konflikten mellom palestinere og israelere om
mulig blitt enda mer betent. Hamas har i sitt char-
ter at de ikke anerkjenner Israel, og de anses av
mange, inklusive USA og EU, som en terrororgani-
sasjon. Samtidig er de demokratisk valgt og står
ikke på FNs liste over terrororganisasjoner. Hvordan
skal vi forholde oss til Hamas og Palestina, og hva
gagner det store målet, fred og forsoning?

Israel har siden starten hatt en egen plass i nor-
ske hjerter generelt og hos kristne spesielt. Vi har
alltid støttet dem og vennskapet er sterkt. Men som
gode venner er det vel også vår plikt å si fra når vi
synes vår venn er på ville veier, det er vel en av
funksjonene til en ekte venn. Og jeg må innrømme
at jeg synes at Israel er på ville veier. Deres hand-
linger gjør det vanskeligere og vanskeligere å støt-
te dem helhjertet.

Det er ikke vanskelig å se at de har et sterkt behov
for å forsvare seg og etablere trygge grenser. Men å
bygge en mur langt inne på naboens territorium er
å gå langt over streken. Det samme vil jeg si det er
å etablere bosetninger på naboens grunn og bare
jage grunneierne (palestinerne) vekk. Israel opp-
trer i mine øyne som en aggressiv okkupant. Dette
kan jeg ikke støtte, og jeg kan ikke med min beste
vilje skjønne at vi som kristne kan støtte det heller.
Som en god Israel-venn, mener jeg at det nå er vår
venneplikt å stå opp som kristne og be Israel ak-
septere de resolusjoner som verdenssamfunnet har
fattet og som også ligger til grunn for opprettelsen
av staten Israel. Israel må rive muren, de må stop-
pe okkupasjonen og gi palestinerne det som rette-
lig er deres

Da kan vi også med frimodighet stille sterke krav
til Hamas og palestinerne. Hamas må akseptere Is-
rael og stoppe volden. Med en internasjonal støtte
for en palestinsk stat med de avtalte grenser og et
avklart forhold til Israel, kan det da kanskje være
håp om at det faktisk kan skje. 

Noen tanker om
Midt-Østen
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AV MARIT DROTNINGSVIK

Presis klokken 11 satte vi i gang,
og i år var det Fjellsdalen skolekor
som åpnet med flott sang før
BOST (Bønes Brassband) dro i
gang med svingende musikk.

Fritjof Wilborn hadde sagt seg vil-
lig til å være konfransier, og han
geleidet store og små gjennom en
flott dag. Inne var det stands hvor
bla.a søndagsskolen, Bønes sko-
lekorps og orkester, Lions, natte-
ravnene, turnforening og små-
barnstreff hadde informasjon om
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Bladet utgis av menighetsrådet i samar-
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var været flott og  vi kunne være både ute og inne.
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ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 

hva som skjer i nærområdet.  Bønes
basketballklubb var også inne og hadde
ballkast på minibasketkurv.

Ute holdt Fana Roklubb til og det var
som vanlig kø for å få prøve romaskine-
ne.  Brannbilen fra Fana Brannstasjon
fikk også tid til å komme en tur, - noe som
var spesielt populært blant de minste.

I kaféen stilte konfirmanter opp.  De
stekte vafler og sto for salget. Lykkehjulet
gikk sine runder som vanlig innimellom
opptredener. Også her var det mange
som samlet seg og ventet i spenning på

om tallene deres ville gå inn med gevinst.
Karstein Dyngeland (vår vikarierende

organist) hadde fått med seg Tor Endre-
sen, og sammen spilte og sang de to
sanger til stor begeistring hos både store
og små.  Autografer måtte selvfølgelig
skrives etterpå...

På slutten av dagen kom tria og mini-
sing og sang noen sanger, før det hele ble
avrundet i 15 - tiden.

Det var mange besøkende innom kir-
ken, og overskuddet var på ca. 30.000.

Av dette ble 10.000 overført til Bønes-

fondet.  Resten av pengene blir fordelt på
innkjøp av digitalt utstyr til konfirmant-
arbeid i menigheten, og til trykkeriutgif-
ter for brosjyrer om Bønes kirke og  kir-
kens historie.  

Denne brosjyren har menighetsrådet
gått inn for å få laget, og den vil komme i
løpet av noen måneder.

Tusen takk til alle som har stilt opp og
gjort Bønesdagen mulig.  Uten alle som
stiller opp og gir av både tid og gaver,
hadde ikke denne dagen vært mulig å få
til! �

oro på Bønesdagen  
Til venstre og rundt 
«med klokken»:

� Natteravnene informerer 
om den virksomheten 
disse ildsjene driver.

� Sanger Tor Endresen på
scenen. Etterpå var det 
god tid til autografer

� Speidernes stand. 
� Romaskin fra Fana

roklubb - og bak lokket 
brannbilen.

� Konferansier Frithjof 
Wilborn og Helge Kolstad
på podiet. Nå skal 
vinnerene  av hoved-
lotteriet trekkes.

� Bønes skoleorkester.
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Jeg er selvsagt glad for det
fordi jeg er, som min eldste
sønn uttrykte det….en kul-
turell kristen. En kristen i
kraft av den kulturen jeg er
vokst opp i og som jeg øn-
sker å tilhøre. Inntil den be-
skrivelsen falt sent om kvel-
den den 23.mai dette år,
hadde jeg aldri definert
meg selv så klokkerent….
iallefall føltes det slik der og
da. Jeg skal prøve å forklare.

Jeg er som tidligere nevnt i
denne spalten, oppvokst i
prestefamilie og har et sterkt
og nært forhold til kristen-
dommen og kirken. Jeg har
fra barnsben av vært svært
interessert i og periodevis
vært svært delaktig i enhver
diskusjon om temaet. Har
faktisk gjennom hele barne-
og ungdomsskolen stått på
barrikadene og forsvart
både religion og folkekirke.

Det var selvfølgelig HELT
naturlig for meg å bli kon-
firmert i kirken. Og jeg had-
de griseflaks! Asker menig-
het som jeg tilhørte, hadde i
tillegg til vanlig konfirma-
sjonsundervisning en som-
merleir. I løpet av EN uke
kom vi oss igjennom pen-
sum i tillegg til sosialt sam-
vær. FOR EN UKE!!!

Det var jenter og gutter i
skjønn forening. Det var so-
ling og bading…..det var
fotball og volleyball….det
var flørting og kamerat-
skap. Og det var samlings-
stund om kvelden. Med an-
dakt, leker og sang...eksem-
pelvis «Fall til ro», en sang
mange kjenner til. En sang
til ettertenksomhet. Og slik
ble uken. Masse opple-
velser og inntrykk... og fø-
lelser. Jeg ble veldig kris-
ten... i den forstand at jeg
følte meg hjemme og trod-
de mer på Gud enn noen
gang før!

Da jeg kom hjem var min
mor så lykkelig fordi jeg
ikke lenger hørte på rock og
pop, men kristen musikk
som Børud og co. Og det
stemte det. Det var ekte.  Jeg
ble veldig opptatt av kristen
musikk etter den leiren…
og jeg har alltid vært glad i
såkalt kristen musikk og er
det  i dag. Men jeg hadde
ikke fortalt henne om den
sterkeste opplevelsen…
.den som sitter i meg den
dag i dag. Den jeg KANSKJE
aldri blir ferdig med…..!

Det var siste kvelden. Vi
skulle ha midnattsgudstje-
neste ute i skogen. Det var

uendelig vakkert. Det var
mørkt, det var en åpning i
skogen der alteret og hele
«kirken» var omkranset av
stearinlys. Ufattelig stem-
ningsfullt og vakkert. Jeg
falt sakte, men sikkert i
rus…..en rus så sterk og
klar….så åndelig og vakker!

Til slutt skulle vi ha natt-
verd og jeg gikk selvsagt
med… men da vi ble bedt
om å gi oss hen… bli krist-
ne… GI OSS HEN HELT OG
FULLT TIL JESUS… klarte
jeg ikke det… jeg klarte ikke
det aller siste skrittet! Det
var så voldomt…så abso-
lutt… klarte ikke. Følte jeg
ikke kunne innfri…stå inne
for det. Jeg husker hvordan
jeg led…fordi jeg ikke kun-

ne forstå. Hvorfpr skulle
DET være SÅ vanskelig???

Fordi det VAR  vanske-
lig… fordi det VAR en tung
beslutning for en ung gutt
på 15 år. Jeg  følte jeg måtte
gi avkall på meg selv. Meget
mulig det ikke var eller er
sånn. Men slik føltes det.
Og det klarte jeg ikke. Jeg
ville har råderett  over mine
egne tanker og følelser…og
min tro. Jeg kunne ikke
plasseres inn i  et mønster.
Og derfor ble det slik. Me-
get mulig jeg tok feil. Meget
mulig  det ikke er slik. Men
miljøet  syntes så. 

Og viktigere ... jeg følte
det  slik innerst inne i meg
selv. �

Sommerkonsert med Bønes Tensing
17. juni braker det løs på ungdomshuset 1880 i Bergen sentrum med Bønes Tensings årlige sommerkonsert. I løpet av de tre årene vi
har holdt på har koret vokst, og har blitt veldig flinke. Vi har nå et medlemstall på over 40, og flesteparten er aktive i syngingen. Vi
har også et spennende og variert repertoar som går langt utover KFUK/KFUMs notebank. Sommerkonserten i år kommer til å bli hus-
ket lenge og du kommer til å angre som en hund hvis du ikke kommer. Hilsen oss i Bønes Tensing. 
Hva? Sommerkonsert     Når? 17. juni kl. 19.00 Koster: 50 kroner for voksne, 30 kroner for barn, familie maks 100 kroner

Det vanskelige
valget

Min datter ble konfirmert forleden. En vakker dag
med en lykkelig ung jente og stolte foreldre. Hun
valgte å konfirmere seg i kirken. Hvorfor vet jeg
egentlig ikke.
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AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store ar-
beidskapasitet og ukuelige pågangs-
mot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med or-
dene «Dette skal vi få til!».

Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitil-
tak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dan-
net Kirkens bymisjon i Bergen, og vi-
dere som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indi-
rekte både kulturprest og gateprest.

I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menig-
hetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighe-
tenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.

Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodel-
len, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to ar-
beidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorien-
tert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.

Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politiker-
nes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst di-
alog med sentrale folkevalgte.

Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt na-
turlig at Barsnes sin store dag blir fei-
ret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.

Vi ønsker til lykke med den store da-
gen, og vil samtidig ønske alle velkom-
men til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbe-
hør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilan-
ten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sok-
neråds konto er 3411.30.76803 �

KONSERT I SKJOLD KIRKE 
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»

Sola Fide ønsker deg velkommen til som-
merens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med

Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her

er noe for enhver smak!
Billett kr 150, barn kr 75

Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Halve livet 
som prest

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.
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Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirke-
vergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.

AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirke-
vergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke. 

- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det. 

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre mid-
delalderkirkene, Mariakirken, Dom-
kirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Ski-
feren ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulyk-
ker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside. 

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lis-
beth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser. 

- Ikke bare er det til hinder ved be-
gravelse. Det er også visuelt skjem-
mende. Denne tunnelen må vi få fjer-
net, sier Thorsheim. 

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kir-
ken er plassert en beskyttelsestunnel,

Ber om 12 mill.

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt grav-
følge. ALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
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er den andre siden stengt. Det be-
tyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den si-
den. I stedet gror gress og busker
til. 

- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å be-
vilge de tiltrengte midlene til opp-
rustningen av Fana kirke. 

- Kostnadsoverslaget for total ut-
bedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkomme-
lig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet be-
vilger ekstra midler til rehabilite-
ring av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kul-
turarven som Fana kirke represen-
terer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov 
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse fir-
maet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgra-
deringer. 

� Fana kirke er bygget med 
kleberstein. En del av denne 
steinen må repareres og skiftes.

� Det er behov for utbedring av 
skadet puss på de innvendige 
veggene. I tillegg må veggene 
kalkes. 

� Mye av inventaret i kirken har 
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med 
glassmalerier trenger repara-
sjoner.

� Dreneringen rundt bygget 
blir beskrevet som meget 
dårlig, og det er tegn til fukt-
inntrenging i muren. Det er 
derfor nødvendig med ny 
drenering rundt kirken.

� Det elektriske anlegget er av 
eldre type og bør skiftes ut. �
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mill. ... men vil trenge 140 millioner
Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om 
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.

På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et of-
fentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. �

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.
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Alle vil komme 
til å oppleve 

sorg i livet. Sorg 
er ingen sykdom.

AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, sokne-
diakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prosti-
prosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti. 

De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Grup-
pene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.

Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sor-
gen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Grup-
pelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen. 

Gruppelederne tar ikke dette initiati-
vet. Hvis dette kommer opp er grup-
pelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i grup-
pen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer. 

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:

- Jeg vet hvordan det er å miste en ek-
tefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorg-
gruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.

- Vi begynner med å spise rundstyk-
ker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om

Sorggrupper: –Kan være e

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold 
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i

Birkeland menighet Tone T. Totland.
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Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutte-
res fra de ulike menighetene. 

Også diakoner er med som gruppele-
dere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på for-
middagstid og ettermiddag/kveld. 

Hvert halvår arrangeres det sorgsemi-
nar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorg-
grupper på egen hånd. 

Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro. 

Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på se-
minaret.

Ønsker du å vite mer, 
kan du kontakte:
� Diakon Tone Totland, 

Birkeland menighet 55 36 22 85 
� Diakon Lene M. Gunnarson, 

Skjold menighet 55 59 71 15
� Diakon Linda Bårdsen, 

Bønes menighet 55 30 81 17

hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.

Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hver-
andre. Erfaringen er at de er svært ær-
lige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass. 

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:

- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understre-
ker Gerd Dale.

Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men et-
ter hvert blir det lettere.

En nabo sa til meg: Du har din av-
døde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. �

n være en god hjelp

Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i 
gruppene beskriver sorg på en fin måte: 

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet

med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt og det bare

er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte

vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet, når du vet

at du aldri ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over at du en gang

kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser

avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
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AV KJETIL GILLESVIK 

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyl-
lingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kom-
munal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt. 

- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var. 

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabi-
literingen nå stod for tur. 
� Utbedring av tak. 
� Fasade. Utskiftning av vinduer. 

Nye plater på veggene. 
� Flislegging utendørs.
� Rullestolrampe.
� Endringer i inngangspartiet.
� Nytt ventilasjonsanlegg.
� Nye stoler i kirkerommet.
� Kontor er ombygd. Lydisolert. 
� Skapt to lydtette rom i kirken. 

Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
� Opprustning av toalettene. 
� Forbedret belysning i menighetssal

og peisestue. 
� Nytt kjøkken.
� Nytt lydanlegg. 

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert. 

- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Ber-
gen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvan-
lig prosjekt. 

- Det er ikke ofte at en må rehabili-
tere en kirke etter 30 år. 

Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70-
tallet. 

Like kritisk er han ikke til sluttresul-
tatet nå. 

- Nå får vi helt andre arbeidsmulig-
heter i kirken. Bygget er langt mer eg-
net til aktivitet, sier han, og legger til.

- Dette har vi ventet på. �

-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabilite-
ringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opp-
rustningen har kostet 
15 millioner kroner. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem 
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på. 

Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompe-
tanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke. 
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.�

Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs 
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og 
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele 
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik

(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang peri-
ode med ombygging.
15. mai ble Søreide

kirke gjenåpnet
(over).
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Åpnet gjen-
bruksbutikk
Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) 15. mai åpnet Gjen-
bruksstasjon i Hollendergaten. 

Inntektene går til misjonsarbeid, ho-
vedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som ek-
sisterer her hjemme. Butikken blir li-
kevel ikke noen konkurrent til Fretex. 

– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store mø-
bler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, ut-
stillingsansvarlig for den nye butik-
ken til Bergens Tidende. 

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Ro-
galand i 1998.

Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. �

Det er ledig stilling som 

journalist 
i de felles menighets-
bladene for Fana prosti

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen 
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter

Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer. 

Lønn etter avtale.

Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien. 
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen 
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 

Sokneprest Kari Vatne
telefon . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15 
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat  . . . . . . . . . . . . . . 91330556

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

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

Organistvikar Carsten Dyngeland 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 01
e-post . . carsten.dyngeland@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . 55 10 03 43

Organistvikar Jens Christian Blom
telefon  . . . . . . . . . . . . 977 62 586 
jens.christian.blom@hotmail.com

Kirketjener Arthur Nordeide 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 03 
privat  . . . . . . . . . . . . . 5512 09 86

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 85 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no
Privat . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

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

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

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 02 40

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

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Jens Christian Blom . . . . 977 62 586 

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

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

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i Bø-
nes kirke. Kontaktperson:
Marit Drotningsvik  . . . 55 12 57 27

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

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

Klubben
Kontaktperson: 
Rikke Platou  . . . . . . . . 416 03 050

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon  . . . 55 30 81 15/55 30 81 03

Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . . 9524.05.03493

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . . . . 3416.20.00464

Åpen kirke på Bønes
Hver tors kl 12-13 er kirken åpen. Om
du vil søke stillheten, tenne lys, eller
samtale med noen, er du hjertelig
velkommen. Det vil være noen fra sta-
ben eller diakoniutvalget tilstede. 

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes
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Vi har hatt gleden av at
Rune Hatletvedt som er
ny i rådet har slike proses-
ser som levevei. Dette har
hjulpet oss masse med
strukturering av arbeidet
og vi har hatt noen gi-
vende og morsomme øk-
ter. Det er spennende å
bruke metoder som er
mer vanlige i næringslivet
i videreutviklingen av me-
nigheten. Vi har tro på
dette kan gi resultater.

Lang liste
Prosessen startet med at
vi i små grupper gikk
gjennom det vi tror vi er
gode på. Det ble en gan-
ske lang liste. Videre had-

de vi en sesjon hvor vi kas-
tet fram ideer til det vi
kunne ønske oss av tiltak
og aktiviteter. Denne lis-
ten ble enda lenger. Vi har
så startet arbeidet med å
prioritere og har i den for-
bindelse delt i kortsiktige
tiltak som kanskje kan gi
oss det som på godt norsk
kalles quick wins og mer
langsiktige eller strategis-
ke satsninger. 

Markedsundersøkelse
Et av virkemidlene vi
har diskutert og har
lyst å få gjort

Det nye menighetsrådet, som startet arbeidet i
januar, har brukt mye tid på å legge noe så
ambisiøst som en strategisk plan for arbeidet i
perioden. Målet er selvsagt å videreutvikle
menigheten i tråd med medlemmenes ønsker. 

Sætervika Ungdomssenter eies og drives av
Norsk Luthersk Misjonssamband. Senteret
ligger i Tysse i Samnanger, og NLM arrange-
rer hvert år mange leirer i Sætervika.

Sætervika ligger flott til ved sjøen, og vi har
mange aktiviteter for alle. I tillegg til bading,
padling, snorkling og tube etter båt, kan vi
spille fotball, grille, gå natursti, være i tar-
zanløypa eller bare slappe av og kose oss. Alle
leirene starter ca. kl. 18.00 den dagen leiren
begynner, og er ferdig ca. kl. 13.00 den dagen
leiren slutter. Alle leirene har bibelsamling på
formiddagen og samling om kvelden. NLM har

misjonærer i 11 land, og vi samler inn
kollekt en av kveldene til misjonsarbei-
det.

Program/påmelding kontakt NLM, Bergen
krets, Sydneskleiven 22, 5010 Bergen. Tlf
55 90 48 00, faks 55 90 48 10, e-post: 
bergen@nlm.no. Se også www.nlm.no

Juni
21.-24. Leir 1 9 – 12 år kr 570,-
25.-27. Leir 2 8 – 10 år kr 345,-
27.-30. Leir 3 10 – 13 år kr 585,-

Juli
3.-5. Leir 4 7 – 10 år kr 345,- 

August
31.-4. Leir 5 10 - 14 år kr 720,-
4.-6. Generasjonsleir 4-11 år 270,-/ 

12-14 år 370,-/Voksen 470,-/ 
Maks pr familie 1940,-

Sommerleir på Sætervika

UL er en forkortelse for Ung-
dommens Landsmøte.  I motset-
ning til andre landsmøter er det
ikke valg og diskusjoner på Ung-
dommens Landsmøte. De fleste
sakene som diskuteres på UL
dreier seg vel stort sett om mer
eller mindre trivielle ting som
ungdom fra 16 år og oppover
tenker på om sommeren. Likevel
opplever vi heldigvis hvert år at
noen får avgjort veldig viktige
saker på UL, og at UL dermed
blir en ny start i livet.

Misjon
UL er et rusfritt, kristent som-
merarrangement for ungdom fra
16 år og oppover. Det arrange-
res av Norsk Luthersk Misjons-
samband (NLM). NLM ble stiftet
i 1891 i Bergen og er i dag en
av Norges største misjonsorga-
nisasjoner innen Den Norske
Kirke. NLM har misjonærer i 12
land og driver et utstrakt arbeid
i hele Norge.

Norges beste!
På UL er det Jesus og det krist-
ne budskapet som står i fokus.

Dette skjer gjennom møter,
konserter, temasamlinger, små-
grupper o.s.v. I tillegg innehol-
der UL massevis av aktiviteter
og sosiale samlinger. 

Visst vi skal være litt ube-
skjedne, kan vi godt si at vi vil
at UL skal være Norges beste
sommerarrangement for ung-
dom. Det betyr ikke at vi tror at
vi er bedre enn andre, men det
betyr at vi arbeider veldig hardt
for at UL skal bli veldig bra. Selv
om vi jobber for at UL skal bli
bra på alle områder, har vi et
slagord som vi godt kan minne
om igjen:  «UL skal være best
på innhold». Innholdet er ho-
vedgrunnen til at vi arrangerer
UL. 

Prøv oss
Har du aldri vært på Ungdom-
mens Landsmøtefør? Prøv oss i
år og se om dette er noe for deg.
For veldig mange er UL somme-
rens store høydepunkt som de
ikke kan gå glipp av. Velkommen
til UL 2006 på Askøy! �

Les mer på www.ul.no

2006
ASKØY FORUM 25.–29. JULI  •  WWW.UL.NO

MØT GUD I BØNN, LOVSANG, FORKYNNELSE OG UNDERVISNING SAMMEN MED MINST 2000 
ANDRE UNGDOMMER PÅ ASKØY 25.–29. JULI 2006. VI KAN I TILLEGG LOVE DEG AKTIVITETER, 
FELLESSKAP, UTFORDRINGER OG KONSERTER. FRA 16 ÅR OG OPPOVER. SJEKK WWW.UL.NO 
FOR PÅMELDING OG INFO. ARRANGØR: NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND.

UL på Askøy 25.- 29- juli

Strategiarbeid i B
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Sjåfør til gudstjeneste i Bønes 
Har du 1-2 ledige søndager i semesteret? Kan du kan tenke deg å stå på
vår sjåførliste? Vi ønsker å utvide kirkeskysstilbudet og trenger flere sjå-
fører fra høsten av. Ekstra fint er det om noen med førerkort for mini-
buss (til kjøring fra Gullstøltunet) melder seg, men vi trenger også deg
med vanlig førerkort. Kontakt diakon Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17, e-
post: linda.bardsen@bkf.no eller menighetskontoret, tlf. 55 13 81 00.

Sommerkonserter
«Folketoner i Fantoft» Søndag 25. juni 
kl 21.00 og  søndag 16. juli kl 21.00  
Ragnhild E. Akslen - sang Ingvill Mor-
landstø - saksofon Ruth Bakke - orgel mm  
Bill v/inngang kr 100.- NB! Kle deg 
godt, stavkirken er ikke oppvarmet. 
Konserten er støttet av Bergen kommune.

noe med, er det vi har
kalt en markedsunder-
søkelse. 

Siden målet vårt er å
utvikle Bønes Menighet,
er det jo viktig for oss å
vite mest mulig om hva
medlemmene ønsker
seg. 

Derfor vil vi også gjer-
ne at de som har forslag
til aktiviteter eller annet
om å tipse oss. Enten ved
å kontakte noen i menig-
hetsrådet eller menig-
hetskontoret. Det siste
må jo nå være pr telefon.

Av kortsiktige tiltak

som vi planlegger å få
dratt i gang så fort som
mulig, har vi en ganske
spennende liste:

� En tur/reise for alle 
interesserte

� En brosjyre for Bønes 
Kirke

� En gruppe som skal på-
virke oss til å bli enda 
mer inkluderende

� Styrke bruken av celle-
grupper og andre under 
gudstjenesten

� Bønneliste
� Åpen kirke på hverdags-

kvelder
� Konsertkvelder
� Utvidet kirkeskyss

Når det gjelder de mer
langsiktige og strategis-

ke tiltakene er listen

litt kortere, men hvert
tiltak mye mer krevende.
Så langt er det følgende
tiltak som står på listen:

� Markedsundersøkelse
� Lederrekruttering og 

ledertrening
� Byggetrinn 2
� Lavterskeltilbud
� Gudstjenesten.

Menighetsrådet er
midt i prosessen og vi er
veldig interessert i inn-
spill og ideer. Selv om vi
planlegger å ha en stra-
tegiplan ferdig i løpet av
våren, er dette ert arbeid
som er kontinuerlig. 

Så alle som har tanker
og ideer for hvordan vi
kan videreutvikle Bønes
Menighet er hjertelig
velkommen til å ta kon-
takt. �

giarbeid i Bønes Ungdoms-
klubben
fyller 50
I 2007 fyller Ungdoms-
klubben i Storetveit menighet
50 år, og dette vil selvsagt bli
behørig markert. 

Klubben er etter utskillingen av Bø-
nes fra Storetveit en felles ungdoms-
klubb for begge menighetene og er
en viktig del av ungdomsarbeidet.

I god bergensk tradisjon vil jubileet
bli grundig feiret. Det hele braker løs
helgen 10-11. juni, med åpningsar-
rangement på Storetveit Menighets-
hus. Lørdag blir det informasjon om
jubileumsåret, lysbilder, andakt, kaf-
fe og kaker.  Søndagen starter med
Gudstjeneste i Storetveit Kirke og kir-
kekaffi på Storetveitmarken med le-
ker, ballspill og andre aktiviteter.

Mange aktiviteter
Gjennom jubileumsåret blir det akti-
viteter som gjenspeiler det klubben
driver med. Det blir fjellturer og bre-
turer, BBB’er og foredrag, Gudstje-
neste med mer. Det hele avsluttes i
Grieghallen 7. juni 2007. 

For mer info kan dere slå opp
www.klubbis.no eller kontake jubi-
leumskomiteen ved Øystein Kirke-
bø,e-post:oystein.kirkebo@aak.no
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30.04.2006
Ingrid Johanne Myrseth 
Bjelland
21.05.2006
Andreas Bernhard Nilsen
21.05.2006
Gina Hatlestad Litangen
25.05.2006
Angelica Asphaug Tellnes

17.03. Per Lars Foss
29.03. Anne-Lise Nævdal
31.03. Lilly Malena Hofland
20.04. Else Molleng
21.04. Signy Betzy Aase
26.04. Astrid Katrine Danielsen
05.05. Else Sætervik
23.05. Ragna Marie Kubon
24.05. Frøydis Velaug Sørheim

Bønes 

Søndag 11.juni treenighetss.
1100 Gudstjeneste v/kap. 

Inge Høyland. Nattverd, 
offer:  Bønes menighet.
Tekster: Matt.28,16-20; 
1Tim 6,6-12; Luk.12,13-21

Søndag 18.juni 2.s.e.pinse
1100 Familiegudstj. v/ sokne-

prest Kari Vatne. Dåp, 
offer: Bønes menighet. 
Tekster: Fork. 12,1-7; 
1Tim.6,6-12; Luk.12,
13-21

Søndag  2.juli 4.s.e.pinse
1100 Gudstj. v/sokneprest 

Bjarte Holme. Nattv., 
dåp, offer: Bønes 
menighet. Tekster: Luk. 
15,11-32; Jes.65,1-2; 
1Pet.5,5b-11

Søndag 16.juli 6.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/sokne-

prest Kari Vatne. Natt-
verd, dåp, offer: Bønes 
menighet. Tekster: 1Kor. 
12,27-31; Jer.1,4-10;    
Matt.16,13-20

Lørdag 29.juli,Olsok
1900 Prostigudstjeneste, Fana 

Søndag 30.juli 8.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/sokne-

prest KariVatne. Natt-
verd, offer: Bønes 
menighet. Tekster: 
Matt.10,28-31; Jes.49,13-
16; 2Tess.3,6-12.

Søndag 13.august 10.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/kap. Inge 

Høyland. Nattverd, dåp, 
offer: menighetsarb.
Tekster: Luk.12-42-48; 
Jes.10,1-3;Apg.20,17-24.

Søndag 20.august 11.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/kap. Inge

Høyland. Nattverd, offer: 
menighetsarb. Tekster: 
Joh.6,66-69; Jes.5,1-7; 
Rom.11,25-32

Søndag 27.august 12.s.e.pinse
1100 Familiegudstjeneste v/ 

sokneprest K. Vatne. Dåp,
offer: menighets arb. 
1.klassinger inviteres. 
Tekster: Luk.9,57-62; 
Sal.32,1-5; 1Joh.1,8-2,2

Søndag  3.sept.13.s.e.pinse
1100 G2 v/kap. Inge Høyland. 

Nattv., offer: menighets-
arbeidet. Tekster: Matt. 
12,33-37; Sal.40,2-6; 
Jak.3,8-12

Storetveit  

Søndag 11.juni treenighets.
1100 Familiegudstjeneste v/ 

kap. Inge Høyland. Dåp, 
offer: menighetsarbei
det. Tekster: Matt.28,16-
20; 1Tim 6,6-
12;Luk.12,13-21

Søndag 18.juni 2.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokneprest

Bjarte Holme. Dåp, natt-
verd, Offer: menighets-
arbeidet. Tekster: 
Fork.12,1-7; 1Tim.6,6-
12; Luk.12,13-21

Søndag 25.juni 3.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokneprest

Kari Vatne. Nattverd, 
dåp, offer: menighets-
arb.Tekster: Luk.19,1-10;
5Mos.7,6-8; 1Kor.1,26-31

Søndag 9.juli 5.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokneprest

Bjarte Holme. Nattverd, 
dåp, offer: menighets-
arbeidet. Tekster: 
Joh.8,2-11; Sak.7,8-12a; 
Rom.2,1-4

Søndag 23.juli 7.s.e.pinse
1100 Høymesse v/sokneprest 

Kari Vatne. Nattverd, 
dåp, offer: menighets-
arbeidet. Tekster: 
Matt.16, 24-27;  Joh. 
24,19-24; 1Pet.1,15-21.

Lørdag 29.juli, Olsok
1900 Prostigudstj.,  Fana 

Søndag 6.august 9.s.e.pinse
1100 Høymesse v/kap. Inge 

Høyland. Nattverd, dåp, 
offer:menighetsarb. 
Tekster: Matt.7,21-29; 
Jer.23,16-24; 1Joh.4,1-6.

Søndag 20.august 11.s.e.pinse
1100 Høymesse v/sokneprest 

Bjarte Holme. Nattverd, 
dåp, offer: menighets-
arbeid. Tekster: Joh.6,66-
69; Jes.5,1-7; Rom.
11,25-32

Søndag 27.august 12.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokneprest

Bjarte Holme. Nattverd, 
offer: menighets-
arbeidet, Søndagsskole. 
Tekster: Luk. 9,57-62; 
Sal.32,1-5; 1Joh.1,8-2,2

Søndag 3.september
13.s.e.pinse
1100 Familiegudstjeneste v/ 

sokneprest Kari Vatne og
kateket Bodil Bredholt. 
Offer: menighets-
arbeidet. Tekster: 
Matt.12,33-37; Sal.40,2-
6; Jak.3,8-12. 
Middagstreff

          gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 

Giverglede ...
Det er satt i gang fast givertjeneste i
Bønes menighet. Vi vet mange føler for
å gi til menigheten. Derfor vil vi prøve
å hjelpe til å finne gode prosjekter og
melde tilbake om hvordan det utvikler
seg. Alle som har vært med i Bønes
menighet har kjent gleden over å oppnå

målene. Det vi ser for oss er et
prosesjonskors og messehagel til bruk
under gudstjenestene. Har du lyst til å
melde deg som fast giver kan du bruke
denne påmeldingsslippen. Du vil så få
tilsendt giroblankett fra oss.

Svarslippen sendes Givertjenesten 
v/Per Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

Jeg vil gi (sett kryss)
Kvartalsvis � Halvårlig � Årlig �

Sign:...........……………………………… 
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