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Ny rekord for vår
egen dag?
Årets Bønesdag, den 13.
i rekken ble kanskje den
beste besøkte Bønesdagen noensinne.
Side 2-4

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Klubben
fyller 50
Korset, her i vinterlig utgave fra en tur med Storetveit
ungdomsklubb, har naturlig nok vært et sentralt
motiv i klubbens 50-årige historie.
Side 14

Politikerne svarer
Til høsten er det valg. Vi
har spurt samtlige lokalpartier om deres syn på
sentrale spørsmål for
kirken i Bergen. Side 6-7

Kirkens sommer
Det er ikke mange
ukene til landet sakte
finner sommerferiestemingen. Men Bønes
og Storetveit samarbeider om å holde dørene
åpne
Side 16

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

Kirke – hvordan
og for hvem?

Bønesdagen – kj

Det har vært masse diskusjon rundt
kirken i det siste og tema som miljø og
stat/kirke har vært blandt de sentrale.

Bønesdagen har blitt
en vel etablert tradisjon
og ble lørdag 24. mars
arrangert for 13. gang.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Et følgetema blir da om kirken skal være opptatt av
feks miljø og andre «ikke-kirkelige» saker. Det leder til det mye større spørsmålet, hva skal Kirken
være og for hvem?
Jeg leste for en stund siden et intervju med verdensikonet Bono. Han har benyttet sin berømmelse
til å ta opp mange viktige saker, som miljø, som fattigdom etc og fått møte de mektigste i verden og satt
dette på dagsorden. Han har også en klar katolsk
profil. Bono uttalte da likevel at han lenge hadde følt
avstand til kirken fordi den ikke engasjerte seg i slike sentrale spørsmål, noe han mente den burde og
pliktet gjøre. Et tilfeldig møte med en engasjert kirkelig gruppe som var ute på Londons gater og sloss
for fattige i kirkens navn endret dette. Bono opplevde at det ekte engasjementet var i kirken og har
gradvis igjen funnet en plass der.
Med forbehold om at jeg husker alt rett, ble dette
tankevekkende for meg. På Bønes har vi en visjon
om at vi skal være: åpen, synlig og tilstede. Er vi
det? Eller er vi i vårt mangel på engasjement eller
for smale engasjement med på å holde mange
utenfor? Skal vi være opptatt av ting utenfor vårt lokale menighetsliv og har vi krefter til det?
Miljø er en klar utfordring og biskopen vår har talt
sterkt og klart om klimapolitikk. Og fått kritikk og
skryt. Skal vi som kirke bry oss? Kan vi ha forvalteransvar og likevel se at vi ødelegger jorden for våre
etterkommere? Det finnes mange påtrengende
spørsmål. Globale som innvandring, fattigdom og
fordeling. Lokale som kollektivtrafikk, skole- og
barnehage, eldreomsorg osv. Skal og kan vi som
kirke mene noe og engasjere oss i noe av dette - eller kan vi unngå det?
Fortsetter vi på denne veien blir det viktig at vi
gjør det med stor respekt for at det ikke er ett kirkelig svar på alle disse spørsmålene, men mange. Det
er ikke en kristen måte å løse klimaproblemet på,
men det kan være et kristent ansvar å engasjere
seg. Enda mer enn i rene teologiske tema er det
derfor viktig at vi har stor respekt for andres syn og
ikke krever et homogent kirkelig standpunkt. G
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Fra å være et synlig og viktig element
i arbeidet for å skaffe penger til å bygge Bønes kirke, har Bønesdagen nå
blitt en institusjon for både menigheten og bydelen. Oppslutningen øker
og øker og det viser at det er behov
for et slikt samlingspunkt for alle
gode krefter på Bønes.

Beste besøk?
Det blir aldri talt hvor mange som er
innom kirken i løpet av dagen, men
de erfarne mener at dette kanskje var
den best besøkte Bønesdagen noen
gang og at kanskje et par tusen fikk
med seg årets utgave.
Et optimalt vær
bidro sikkert til
dette, og folk storkoste seg både inne
i kirken og med de
mange aktivitetene
i friluft.

Hestene samlet som van

Bønes er med og
markerer seg og
gjør denne dagen
til en fest for oss alle.

Sang og musikk
Opplegget er tradisjonelt, i Bergen fikler man ikke med etablerte tradisjoner. I år fikk vi bla høre hele fem kor,
korps og orkester.
De fleste frivillige organisasjoner på

Symbol
For Bønes menighet er dette blitt et
symbol på det vi ønsker å være: åpen,
synlig og tilstede. Bønes kirke ble
bygget av bydelen og for bydelen, Bø-

Fjellsdalen skolekor imponerte med
driv og samklang.

Minising spredde glede med engasjement og sjarm.
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empesuksess igjen
Sommerkonsert
med folketoner

Speidernes aktiviteter var som alltid populære.

Sola Fide i
Storetveit kirke

nlig mange ivrige barn.

nesdagen representerer dette på en glimrende
måte.

Bønesfondet
Som et lite symbol på dette har også menigheten opprettet det såkalte Bønesfondet. Deler av
overskuddet fra Bønesdagen går inn i fondet og
alle lag og organisasjoner på Bønes kan søke om
tilskudd. I styret for fonedet sitter representanter fra Kirken og Nærmiljøutvalget. Årets Bønes-

dag gav forøvrig som normalt et oveskudd på vel
30.000 kroner.
Et slikt omfattende arrangement gjør ikke seg
selv og det er betimelig å rette en stor takk til alle
som var med å gjøre nok en Bønesdag til en fin
opplevelse for så mange, både de som er i komiteer i forkant og alle representanter for lag og
organisasjoner som trofast stiller og er med å
gjøre Bønesdagen til det den er blitt.
Tusen takk alle sammen. G

Celebert besøk på Bønesdagen
En av de mange som tok
turen til Bønes kirke under
Bønesdagen var fylkesmann Svein Alsaker.
Den profilerte embedsmannen og
eks-politikeren var der i egenskap av
engasjert bestefar for å høre sitt barnebarn synge med Minising. Bønesbladet benyttet anledningen til en liten samtale om hans syn på et arrangement som
Bønesdagen.
Han sa, som de fleste andre, at dette var et strålende arrangement og representerer noe av det
beste med den norske folkekirken. En kirke sy-

Onsdag 20. juni kl 18.30
og onsdag 11. juli kl 18.30
blir det konsert i Fantoft
stavkirke med Ragnhild
Akslen, sang Ingvill
Morlandstø, saksofon,
Ruth Bakke, orgel mm.
Bill v/inngang kr 100.Konserten er støttet av
Bergen kommune G

dende av liv med aktiviteter for gammel og ung, lav terskel og stor trivsel.
Det er jo sånn vi ønsker å ha det.
Han var også positiv til den utradisjonelle bruken av kirkerommet og så
ingen problemer med at kirken ble
brukt til kafe, fiskedam, basketball og
lykkehjul, infostands og konserter.
Denne takhøyden mener han kirken
skal og må ha og det er også med på å
understreke og at dette mer er med på
å skape tilhørighet til kirken enn å undergrave respekten for den.
Det er alltid hyggelig med såvel besøk som gode
tilbakemeldinger og vi ønsker han og familien
tilbake til neste Bønesdag. G

Prostikoret Sola Fide holder
konserten «Come in and stay
a while- again» i Storetveit
kirke torsdag 7.juni kl 20.00.
Konserten inneholder gospel
og negro spirituals samt klassiske korstykker. Koret har
nettopp vært i Sveits og deltatt
i korkonkurranse (se egen
reportasje) og også hatt egen
konsert. Det er denne konserten koret skal framføre på
Storetveit. G

Hyggetreff
til høsten
Første fredag i måneden arrangeres det hyggetreff for
pensjonister i Bønes kirke,
fra 11.30 – 13.30. Vi samles
til fellesskap, en matbit med
medbrakt niste, litt frukt og
kaker og svært variert
program. I vår brukte vi
mange lokale krefter, og på
høstens første treff fredag 7.
september gjør vi også det.
Ta med deg noen, og kom, hør
og se zoolog Bjørn Berland
fortelle fra sine «biologiske
utflukter» . G
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Gratulerer med de 50 Å feire en livskraftig ungdomsklubb på 50 år er
ingen vanlig foreteelse i vår kirke. Men helgen
9. og 10. juni markerer vår ungdomsklubb sitt
50 års-jubileum.
AV BJARTE HOLME

Lørdag 9.juni er det fest på menighetshuset og søndag 10. juni blir Klubben med på
gudstjenesten i kirken. I neste menighetsblad vil vi komme tilbake til denne jubileumshelgen.
Men her og nå vil vi i menighetsbladet
gratulere Klubben på det hjerteligste. Samtidig vil vi takke Klubben for det den har
betydd og betyr for Storetveit og Bønes
menigheter og for vår kirke (Storetveitmodellen er et begrep innen kirkens ungdomsarbeid). Det betyr også at alle ledere
gjennom klubbens 50 år skal ha stor takk.
Klubben gjør krav på innsats og prioritering for dem som aktiviserer seg i den. Takk
til hver enkelt som villig har prioritert
Klubben og ytt innsatsen det krever!

Uten barn og unge ...
Uten barn og ungdom dør kirken, er en
formulering med mye rett i. Selvsagt er kirkens grunnvoll, Jesus. Men en kirke som
ekskluderer barn og ungdom, er ikke noen
kirke. Derfor må kirken være åpen for barn
og ungdom med sitt språk og sine ytringsformer og ved det formidle budskapet om
Jesus og fra Jesus. Det er håpet at Storetveit
og Bønes menigheter fortsatt må få være
slike menigheter. Det tror jeg vil være den
beste gaven vi kan gi Klubben og våre menigheter.
Som et uttrykk for hva Klubben har betydd og kan utfordre til, tar vi med ett
minne som en «klubbis» har skrevet:
«Hvor to eller tre er samlet i mitt navn er
jeg midt iblant dem
Jeg står og ser utover stuen. For noen timer
siden spilte vi kort og satt og pratet tøys her.
Nå sitter alle i gjenskinnet av svake flammer,
med ansiktet vendt mot et lite bord. På bordet er det en åpen Bibel og to brennende lys.
Jeg står ved siden av dette bordet, og holder
mitt livs først preken. Jeg snakker om nattverden. Blikket mitt veksler mellom ulike solbrune ansikter. «I nattverden får vi del i et felles-
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Fremkomstmiddel på
påsketur i 1962.

Over: Opplevelser i friluft både på
ski og til fots står sentralt.
Til høyre: Fra årets lederkurs
sin påsketur til Stavali.
Under: Badekar er også
egnet til aking.
Fra påsketuren i 2000.

skap med hverandre og med Gud». Noen av
ansiktene har trøtte øyne, andre et mer våkent blikk. Noen ser drømmende ut i luften.
Felles for dem alle er at de virker å ha det godt.
Jeg kjenner meg lykkelig. Ikke fordi jeg er
spesielt flink her jeg står og snakker, men fordi jeg føler at ordene får en mening for meg.
Det er dette det handler om, det er dette
Klubben er. En hytte langt til fjells. 25 ungdommer og en evig Gud i en trang liten stue.
Fellesskap som føles trygt og godt. Fellesskap
for varig vennskap og spirende tro.
Et minne fra Uksabotn påsken 1999»
Igjen – hjertelig til lykke alle dere i Storetveit menighets ungdomsklubb! G

Den sommertid nå kommer ...
Det er vanligvis en god opplevelse å skrive begynnelsen av juni her i Norden. Den
nordiske sommeren gir oss sterke inntrykk, både gjennom frodigheten og lyset.

- No livnar det i lundar
I utgangspunktet ser det dette
(NORSK SALMEBOK NR.765) ut som en
god nasjonalromantisk sang,
naturlig nok med inspirasjon fra
hans egen landsdel, Nordland.
Men det er mye mer. Elias Blix
har egentlig skrevet en salme
som skildrer kirkens skiftende
historie, men det som gjør mest
inntrykk er nok avslutningsversene – og da er vi kommet til v.11
og 12:
Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song/
du spår at Gud oss lagar ein
betre vår ein gong
Her trekkes linjene fra våren
som kommer hvert år fram til
den evige våren – ein betre vår.
Blix har altså fortalt om det evige
håpet med bilder fra det vi elsker
mest i naturen.
Svenskene har sine vår- og
sommersalmer som de holder i
hevd ved å bruke dem flittig. Ser
du en svensk film salmene ofte
klinge med. Selv tenker jeg først
på Änglagärd-filmene og Så som
i himmelen. Da jeg satte overskrift tenkte jeg at en av de kjente salmene het: Den sommertid
nå kommer. Men det heter ikke
det. -Den blomstertid nå kommer (NORSK SALMEBOK NR.763) – det

er tittelen. Men det handler om
vår og sommer. I denne salmen
av Kolmodin gjør han samme
grep som Blix: Går fra beskrivelsen av ”den kjære, lyse sommer med lyst og glede stor” til en
skildring av Mesteren: -Du kjære
Herre Kriste, du sol med klarest
skinn, la hjerte-isen briste og
smelte i vårt sinn!

meren også er den som vil nyskape den lyse sommeren en
gang.
Jeg vil la neste opplevelse av
sommertiden være en stille susing fra Jesus selv. En andakt for
alle sanser om «nådens store
under» og at jeg er ventet. G
IVAR BRAUT ER SOKNEPREST
I BIRKELAND MENIGHET

Likedan er det i svenskenes
«Så grønn en drakt» (nr.136 i Salmer 1997). Der vendes bladet fra
årstid til menneskehjertet:
Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder, gi at
jeg akter mest ditt ord og nådens store under.
Og Carl David af Wirsén, med
Øystein Thelles oversettelse til
norsk, trekker linjene også videre
til forgjengelighet og nytt håp:
- Alt kjød er gress og flyktighet,
det tæres fort av elde/
Kun du, Treenig majestet, er
evig i din velde!/
Med sjel og kropp skal jeg stå
opp og blomstre i ditt rike, når
denne jord må vike.
Da er perspektivene på sommertiden blitt omfattende – og
samtidig kjenner jeg at det blir et
dybdeperspektiv på livet som er
rett og nødvendig. Og mest av alt:
Det er et perspektiv av glede fordi den samme Gud som gir oss
den fantastiske nordiske som-

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige medarbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007.
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.
Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg.
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.
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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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DEN NORSKE KIRKE
Fana Prosti

27.09.06

Hva sva
Et valg er spennende. Det er
selvsagt spennende for de
som står på valg: «Kommer
jeg inn»? Det er ikke mindre
spennende for velgerne som

Stine
Akre
Rødt/RV* vil skille stat og kirke, både fordi vi
ønsker å fjerne kristendommens særstilling i
grunnloven og fordi vi mener kirken bør ha et reelt selvstyre. Den største utfordringen for Bergen er å skaffe til veie gode livssynsnøytrale seremonirom for bryllup, begravelser og andre
ritualer. Forvaltningen og eierskapet av byens
gravplasser og krematorier må overtas av kommunen for at de skal kunne være livssynsnøytrale. Vi mener kommunen har et særlig ansvar
for vedlikehold og bevaring av middelalderkirkene, som en del av vår felles kulturarv.
*Rødt er et nytt parti stiftet av RV, RU og AKP.
Partiet har navnet Rød Valgallianse (RV) fram til
1.oktober, da det vil skifte navn til Rødt.

Hans-Carl
Tveit
Venstre mener mener at Bergen kommune
må ta et initiativ overfor staten for å få fortgang i restaureringen av middelalderkirkene. Om staten ikke er sitt ansvar bevisst,
må Bergen kommune selv ta ansvar for vår
nasjonale kulturarv ved å bevilge penger til
restaurering. I fremtiden vil det i større grad
være et mangfold av pasienter med ulike
livssyn ved sykehjemmene. Venstre mener
at alle trossamfunn må få samme adgang
til å virke ved sykehjemmene som Den Norske Kirke har hatt til nå. Vi vil støtte opp
under det frivillige arbeidet som Kirken gjør
i henhold til Frivillighetsmeldingen, lagt
frem av Byrådet etter et initiativ fra Venstre.
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arer politikerne?
ikke står på liste: «Hvem skal jeg
stemme på?» «Vil de som kommer
inn fremme saker jeg brenner
for?» Det får vi vite litt om i
selvpresentasjonen nedenfor, og

Terje
Ohnstad
Kirken har en viktig plass i bybildet, både som religiøs og kulturell
institusjon. Vi vil ha en åpen og inkluderende folkekirke, med plass
til alle som ønsker det. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at forskjellige tros- og livssynssamfunn skal ha like muligheter og
rettigheter. Vi vil arbeide for at
staten tar et større ansvar for restaurering av middelalderkirkene i
Bergen, følge opp at kirken i Ytrebygda blir bygget og øke tilskuddet fra Bergen kommune til Kirkelig fellesråd.

Liv
Røssland
Kirken og de uavhengige trossamfunn er en viktig ressurs for
byen. De gir mange et meningsfylt fellesskap, og driver et utstrakt arbeid blant mange utsatte grupper. Bergen FrP er
opptatt av at byens kirker og tilhørende eiendommer må sikres et forsvarlig bygningsmessig vedlikehold, spesielt middelalderkirkene. Kirkene, kirkegårdene og kapellene må
også gjøres tjenlige for funksjons- og bevegelseshemmede.

mer på folkemøtet i Bønes kirke
4. september, hvor folkekirkens
plass i det bergenske folkeliv
er tema.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner som støtter opp om det
viktige arbeidet kirken står for,
men vi skal ikke være et organ som
styrer eller pålegger kirken prioriteringer kirken ikke selv ønsker.
Det frivillige Bergen er en svært
viktig del av byen! KrF vil styrke
kirkens forebyggende arbeid blant
barn og unge, øke støtten til BKF,
fullføre byggingen av Bønes kirke,
starte bygging av Ytrebygda kirke,
planlegge en ny bydelskirke i
Åsane og skaffe midler til restaurering av historiske kirkebygg.

Frank W.
Hansen
Pensjonistpartiet mener at statskirkeordningen må opprettholdes.
Skilles kirken fra staten går en vesentlig del av den norske egenart
tapt. Vi ser med uro på «avkristningen» av skolevesenet. Her ser
det ut som at stortingspolitikerne
ikke forstår å ta vare på vår kristne
kulturarv. Vi var det første partiet
som foreslo kommunale midler til
opprustning av middelalderkirkegårdene. Samtidig mener vi at staten må ta en større del av restaureringsutgiftene på middelalderkirkene.

FOTO: PRIVATE UTLÅN /
PARTIENES HJEMMESIDER
HANS JØRGEN BRUN
(H.ONARHEIM)/
STIG WESTON
(O.I. MILJETEIG)

PROST PER BARNSNES

Filip
Rygg

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kjersti
Toppe
Kirken er, i likhet med andre livssyns- og trossamfunn, en viktig
norm- og kulturbærer som møter
mennesker i viktige livssituasjoner. Arbeidet som kirken og andre
religiøse organisasjoner driver i
lokalmiljøene har både forebyggende og miljøskapende sider.
Senterpartiet vil gi gode økonomiske rammevilkår for de ulike
menighetene, vedlikeholde og
oppjustere kirkebyggene, ferdigstille kirken i Ytrebygda og se til at
ulike andre religioner også får
støtte til sitt arbeid.

Oddny I.
Miljeteig
Middelalderkyrkjene må restaurerast og takast vare på. Me vil
arbeida for at Staten her tek eit
større ansvar. Sosialistisk Venstreparti ynskjer eit skilje
mellom stat og kyrkje og at det
nedfeller seg lokalt slik at bystyret ikkje skal blanda seg opp i kva
kyrkja gjer og ikkje gjer. Elles vil
SV stå last og brast med fridom til
å tru og fridom til å ytra seg, også
om religiøse og kyrkjelege
spørsmål - og som storsamfunn
og kommune må vi leggja til rettes for dette.

Hilde
Onarheim
Trosutøvelse gir en verdimessig
forankring i et omskiftelig samfunn. En styrket satsing på dette er
viktig for at alle mennesker, uavhengig av etnisk og religiøs bakgrunn, skal finne seg til rette i Bergen. Vi har som ambisjon å rehabilitere og oppgradere middelalderkirkene i Bergen i samarbeid med
Staten, samt fullføre de planer for
kirken som er omtalt i byrådets investeringsprogram. Høyre vil legge til rette for frivillig arbeid og
sikre tilstrekkelige arenaer for
trosutøvelse.

Kenneth
Rasmussen
Demokratene ønsker å ivareta og
ruste opp kirker og bidra til det
flotte arbeidet kirken gjør for byens innbyggere. Vårt land har
bygget sine grunnverdier på over
1000 år med kristendom. Søndagsskoler og kristendomslære
har ingen barn tatt skade av, heller ikke i voksen alder. Dessverre
er det sterke krefter som ønsker
å fjerne kristendom fra skole, og
fjerne statskirken. Demokratene
vil at menigheter skal utnevne
sine biskoper og prester selv,
ikke statsråder.
juni 2007
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«Den selvgode kj
AV OSCAR WILDE
oversatt av Magne Fonn Hafskor

Hver ettermiddag lekte barna i
kjempens hage. Det var en stor og
deilig hage, der de vakreste blomster
hevet seg som stjerner over gresset.
Hver vår stod tolv ferskentrær i en
overdådig blomsterprakt av perlehvitt
og rosa. På grenene satt det fugler og
sang så søtt at barna stoppet i leken for
å lytte til dem. «Så lykkelige vi er her!»
ropte de begeistret til hverandre.
EN DAG KOM kjempen tilbake. Han hadde besøkt sin venn Cornwall-trollet, og hadde
bodd hos ham i syv år. Da de syv årene tok
slutt hadde han sagt alt han hadde å si, for
han var en kjempe av få ord. Hjemme ved sitt
eget slott så han barna som lekte i hagen.
«Hva gjør dere her?» ropte han sint, og alle
barna løp sin vei. «Min egen hage er min
egen hage,» sa kjempen. «Alle kan forstå det.
Jeg tillater ikke at noen andre leker her enn
meg selv.» Han bygget en høy mur rundt hagen, og satte opp et skilt der det stod skrevet
«INGEN ADGANG» med store bokstaver.
Han var en svært selvgod kjempe.
NÅ HADDE DE stakkars barna ingen steder å
leke. Etter skoletid vandret de ofte rundt den
høye muren og snakket om den vakre hagen
på den andre siden. «Så lykkelige vi var der,»
sa de til hverandre. Så kom Våren, og landet
fyltes med fuglesang og blomster. Bare i hagen til den selvgode kjempen var det ennå
vinter. Fuglene brydde seg ikke om å synge
der siden det ikke var barn der å synge til. Og
uten fuglesangen glemte trærne å blomstre.
De eneste som var glade var Snøen og Frosten. «Våren har glemt denne hagen,» ropte
de, «så her kan vi bo hele året.» Snøen dekket
gresset med sin store hvite kåpe, Frosten malte alle trærne i sølv. Etterpå inviterte de Nordavinden. Innpakket i tykke pelser brølte han
rundt i hagen hele dagen og blåste ned i skorsteinspipene. «Dette er et herlig sted,» sa han.
«JEG FORSTÅR IKKE hvorfor Våren er så sen i
år,» sa den selvgode kjempen. «Jeg håper været vil skifte snart.» Men Våren kom ikke,
heller ikke Sommeren. Høsten gav gyldne
frukter til alle andre hager, men kjempens
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hage fikk ikke noen. «Han er for selvgod,» sa
hun. Så det var alltid Vinter der, og Nordavinden, Frosten og Snøen danset gjennom
trærne. En morgen hørte kjempen den herligste musikk. Det lød så søtt i hans ører at
han trodde det måtte være kongens musikere som gikk forbi. I virkeligheten var det
bare en liten tornirisk utenfor vinduet hans,
men det var så lenge siden han hadde hørt en
fugl synge i hagen at det hørtes ut som den
vakreste musikken i hele verden. Like etterpå
sluttet Nordavinden å brøle. Gjennom det
åpne vinduet drev det inn en blomsterduftende parfyme. «Jeg tror Våren endelig er
kommet,» sa kjempen. Han hoppet ut av
sengen og kikket ut vinduet.

HAN FIKK SE det mest fantastiske syn. Barna
hadde krøpet inn gjennom et lite hull i muren, og satt nå på trærnes grener. Og trærne
var så glade for å ha barna tilbake at de hadde
dekket seg selv med blomster. Fuglene fløy
rundt og kvitret i glede, blomstene kikket
opp gjennom det grønne gresset og lo. Bare i
det borteste hjørnet av hagen var det ennå
vinter. Der stod det en liten gutt som ikke
rakk opp til treets grener, men gikk i sirkel
rundt treet og gråt bitre tårer. Det stakkars
treet var ennå dekket av frost og snø, og
Nordavinden blåste og brølte rundt det.
Mens kjempen så ut på hagen, smeltet hjertet hans. «Så selvgod jeg har vært!» sa han.
«Nå vet jeg hvorfor Våren ikke ville komme

empen»
Frykt bygger murer, et håndtrykk kan rive
dem ned. Fra konserten med Roger
Waters i Vestlandshallen 29. april.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR.

rundt kjempens nakke og kysset ham. Da de
andre barna så at kjempen ikke lenger var
slem, kom de løpende tilbake – sammen
med Våren. «Hagen tilhører dere nå,» sa
kjempen til barna, hentet en stor øks og slo
ned den høye muren. Da folk gikk til markedet klokken tolv, så de kjempen leke med
barna i den vakreste hagen de noen gang
hadde sett. Da kvelden kom samlet alle barna seg rundt kjempen for å ta farvel.
«MEN HVOR ER den lille kameraten deres,»
spurte han, «gutten jeg løftet opp i treet?»
Kjempen var aller mest glad i ham, fordi han
hadde kysset ham. «Vi vet ikke,» svarte barna, «han har gått sin vei.» «Dere må be ham
komme i morgen,» sa kjempen. Men barna
sa at de ikke visste hvor han bodde, og at de
aldri hadde sett ham før. Kjempen ble svært
lei seg da han hørte dette. Hver dag etter
skoletid kom barna og lekte med kjempen.
Men den lille gutten han var blitt så glad i ble
aldri sett igjen. «Jeg skulle så gjerne sett ham
igjen!» pleide han å si. Årene gikk og kjempen ble gammel og svak. Han kunne ikke
lenger leke med barna slik som før, men satt
og fulgte med leken fra en svær lenestol. «Jeg
har mange vakre blomster i hagen min,» sa
han, «men barna er de aller vakreste blomstene.»

hit. Jeg skal løfte den stakkars lille gutten
opp i toppen av treet. Etterpå skal jeg rive
ned muren, og hagen skal bli barnas lekeplass for evig og alltid.» Han var virkelig lei
seg for hva han hadde gjort.
HAN LISTET SEG NED, åpnet forsiktig hoveddøren og gikk ut i hagen. Barna ble så skremt
av å se ham at de løp av gårde, og det ble vinter i hagen igjen. Bare den lille gutten ble værende, for øynene hans var så fulle av tårer at
han ikke så at kjempen kom. Kjempen gikk
helt bort til gutten og løftet ham forsiktig
opp i treet. I det samme sprang treet ut i full
blomst, og fuglene fylte treet med sang. Den
lille gutten strakte ut armene sine, la dem

EN VINTERMORGEN kikket han ut vinduet
mens han kledde på seg. Plutselig måtte han
gni seg i øynene av forundring. Det var på
alle måter et fantastisk syn. I det borteste
hjørnet av hagen stod et tre helt dekket med
nydelige hvite blomster. Treets grener var
gyldne, og det hang sølvfrukter under dem.
Og under treet stod den lille gutten han var
så glad i. Lykkelig løp kjempen ut i hagen. Da
han var helt nær barnet, ble ansiktet hans
rødt av sinne. «Hvem har våget å såre deg?»
spurte han. For på barnets små hender og
føtter var det store spikermerker. «Si det til
meg, så skal jeg slå ham ned med sverdet
mitt!» «Nei!» svarte barnet, «dette er kjærlighetens sår.» «Hvem er du?» spurte kjempen, samtidig som han kjente det kom over
ham en merkelig ærefrykt. Han knelte foran
det lille barnet.
BARNET SMILTE TIL kjempen, og sa: «En gang
lot du meg leke i din hage, i dag skal du bli
med meg til min hage, som er Paradiset.» Da
barna kom den ettermiddagen, fant de
kjempen liggende død under treet, helt dekket av hvite blomster. G

DANDY I NEW
YORK: «Intet
annet enn mitt
geni,» svarte
Oscar Wilde da
amerikanske
tollere spurte om
han hadde noe å
fortolle.
FOTO: N. SARONY, 1882.

’’

Vakre ting får
meg alltid til
å gråte
Hans beste og mest poetiske teaterstykke er etter min mening «Salome» (1894), en dramatisering av fortellingen som står i Matteusevangeliets kapittel 14. Komponisten Richard Strauss gjorde kort tid etter
Wildes død stykket om til en gripende opera.

Ordspill
Wildes mange ordspill er nesten en
litterær genre i seg selv. Dersom
noen spør deg om opphavet til et berømt sitat, kan du gjerne svare Oscar
Wilde. Husk bare å føye verdensvant
til: «Han har jo sagt alt.»
Eventyrene skrev han for å glede
sine to barn Vyvyan og Cyril. I sin
selvbiografi forteller Vyvyan at han
spurte sin far hvorfor han alltid hadde tårer i øynene når han leste «Den
selvgode kjempen» (1888) for dem.
«Virkelig vakre ting får meg alltid til
å gråte,» svarte faren.

Unyttige ting
Wildes eneste roman heter «Bildet
av Dorian Gray» (1891). Forordet til
denne romanen kan leses som en
estetisk og kunstnerisk programerklæring. Han avslutter forordet slik:
«Vi kan tilgi en mann for å lage en
nyttig ting så lenge han ikke beundrer den. Den eneste unnskyldning
for å lage en fullstendig unyttig ting
er at man beundrer den intenst. All
kunst er ganske unyttig.»
I 1895 ble han dømt til to års hardt
straffarbeid grunnet det retten kalte
«grov usømmelighet med andre
mannlige personer.» Bortsett fra
det gripende diktet «Balladen om
Reading fengsel» skrev han aldri
mer. Sine siste år levde han i fattig
eksil på det europeiske fastland. G
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Vårlig reisebrev – med sommerduft!

Med Sola Fide til S
Prostikoret Sola Fide
har vært utenlands før
– på internasjonale
kor-festivaler. Dette
året gikk turen til
festivalbyen
Montreaux i Sveits.
AV SØLVI DAMM (TEKST) OG
INGVAR HENNE (FOTO)

Nesten 40 korister og noen få trofaste supportere opplevde eventyrlige, flotte dager i et ferieland få
av oss kjente noe særlig til. Og vi
ble virkelig imponerte, ikke minst
av den mektige naturen som fikk
oss nordmenn til å jekke oss et par
hakk ned på egne vegne.

Sola Fide holdt separatkonsert i Abbey de Montheron utenfor Laussanne.

Trivelige Sveits
Ta for eksempel den langstrakte Genevesjøen, med snødekte alper og nydelig blomstring i lavlandet, den gamle flotte arkitekturen med kirker og spir og eldgamle borger.
Og overalt var det skinnende rent og pent.
Intet søppel som fløt noen steder. Strandpromenadene strakte seg kilometervis av
gårde. Vakker beplanting langs hele veien,
tett i tett med de nydeligste blomstersmykker
og trær. Små parkområder og lekeplasser
langs promenadene, og selvsagt benker som
innbød til å sitte ned å betrakte sjøen med
båtliv og se på folk som ruslet omkring.
Noen ganger så vi hele familier på rulleskøytetur om ettermiddagene. Det var så folkelig
og fredelig på samme tid.
I sjøkanten
Vi bodde i Vevey, den lille
nabobyen til Montreaux. Hotellet vårt,
hotell de Lac, lå like

10

juni 2007

ved sjøkanten. Det var byens stolthet. Bygget
er fra rundt 1860, men nyrestaurert nå i
2007. Og her levde vi omgitt av de vakreste
lysekroner, speil, myke tepper, elegante møbler og flotte kunstgjenstander. Vi var bokstavelig talt i en annen tidsalder.(Det kjentes
som stilbrudd å gå i jeans…) Hver dag skinte
solen, og morgenglade «Bonjour, Madame og
Bonjour Monsieur» fulgte oss overalt.

Ingen spøk
Sola Fide hadde et forholdsvis tøft program.
De skulle synge første konkurransedagen
om kvelden - for fullsatt sal og galleri. Høytidelig åpning med diverse celebriteter og taler
i fleng. Alt på fransk – i rivende fart. Vi skjønte bare noen av ordene, men nøt alt vi fikk av
flott og vakker korsang.
Etter de offisielle konsertene, var det hver
kveld mer sang og fest for sangere og publikum i et stort kasino. Og da slapp sangerne
seg løs sammen med lokale kor med folkedrakter og jodling til langt mot natt. Ingen
sparte på stemmen eller stemningen da!
Neste morgen var det mer øving til et
radioopptak for sveitsisk radio, men så
var det tid for tur.

Sightseeing
På hotellet hadde vi fått et gratis busskort,
som også ga rabatterte turer med jernbane
og rimelige priser til severdigheter. Dette
måtte vi jo benytte oss av. Vi fikk en spektakulær togtur opp i over 2000m høyde, hvor
selv Flåmsbanen blir nesten puslete. De med
høydeskrekk forsøkte å synge seg til litt mot
underveis opp, og alle vi andre nøt det med
alle sanser åpne. Det var så fabelaktig flott.
Endestasjonen på toppen var stasjon for et
gedigent alpinanlegg, men vi droppet ski og
nøt sommeren der på terrassen. I bare tskjorter og med solfaktor 30 på nesen. Alpene var de mektigste kulisser en kunne tenke seg. Ikke rart at koret ikke klarte å holde
seg: «Praise the Lord»tonte høyt ut over alpefjellene, ja, jeg tror nesten den bar like til
himmels! Bokstavelig talt
et av høydepunktene på turen.
Men der var
flere som er
verdt å nevne.
Besøket på Chateau
de Chillon – en gammel
borg fra middelalderen imponerte
også. Vi vandret rundt i den meget

Få hjelp til
ein grønare
kvardag:

veits

Ta miljøsteget!
Chateau de Chillon er Sveits’ mest besøkte
turistattraksjon.

En fin gjeng nyter vårsolen i over 2000

innholdsrike borgen etter kart, med mange
og tredve saler og rom og tårn – og overalt
var det fantastisk akustikk til diverse sangimprovisasjoner. Det var lystig og herlig og
andaktsfullt – alt på en gang. Så bar det ut i solen igjen, og rusletur tilbake mot byen.

Folketoner i
Fantoft

11. juli
Onsdag 20. juni kl 18.30 og onsdag
kl 18.30 i Fantoft stavkirke
andstø
Ragnhild Aksle (sang), Ingvill Morl
mm)
l
(orge
e
Bakk
Ruth
(saksofon)
Bill. v/inng., kr 100.- Konserten er
støttet av Bergen kommune

Lurer du på kva du kan gjera i
din kvardag for å bidra til å
redda kloden?
AV LARS OVE KVALBEIN

Ta «miljøsteget», så får du delt dei store
oppgåvene opp i meir overkommelege
bitar! Grønn Hverdag er ein miljøorganisasjon der kyrkja er saman med andre frivillige organisasjonar i eit nettverk av miljøpositive forbrukarar.
Du blir ikkje medlem, men deltakar i
Grønn Hverdag. Det er gratis, og du bestemmer sjølv kva du vil gjere i din egen
grøne kvardag. Vi har laga ein egen
«kyrkjeversjon» av Miljøsteget, som du
fyller ut for å bli deltakar i Grøn kvardag.
Alle deltakarar får tilsendt Grønn
Hverdag Magasin fire gonger i året, i
posten eller elektronisk. Magasinet er
fullt av informasjon, nyttige tips og idéar til meir berekraftige liv.
I På gronnhverdag.no finn du nytt og
alt du treng å vita om grønt forbruk.
I Ta miljøsteget elektronisk på
kyrkja.no/miljo Der kan du også
tinge miljøsteget i papirform G

Kirkekonsert
Siste høydepunkt som nevnes skal: Kirkekonserten til Sola
Fide i en liten, landsens kirke utenfor Lausanne. Virkelig
langt ute på landet. Kirken var bygget på ruinene til et gammelt kloster, og var en severdighet i seg selv. Før konserten
ble vi tatt imot av lokalmenigheten. Det var en skikkelig
økumenisk menighet, med katolsk og reformert samspill.
De hadde både kirke og menighetshus sammen! Og de hadde laget til et lekkert, hjemmelaget måltid for oss med lokale
spesialiteter, snitter, salater, posteier og kaker. Vi merket at
det var gjort med omtanke og kjærlighet, og tror at Sola Fide
klarte å gjengjelde denne gjestfriheten med sin flotte kirkekonsert. Det ble lovsang og jubel og herlig glede. G
Om vi kan anbefale Sveits som ferieland? Uten tvil.

Naturskjønne omgivelser ved
Genevesjøen.
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Velkomen til Olsokfest

Kulturparkens dag,

Ssøndag 29. juli. blir det Olsokfest i Fana.

Program:
11.00 Blomstergudsteneste, Fana amfi
(familiegudstj.) Med prestane i
Fana kyrkjelyd, Fana kyrkjekor
og kantor Jostein Aarvik.
12.00 Kyrkjekaffi. Elevar frå Sandsli
vidaregåande skole med Stig
Hammersland er ansvarlege for
servering av kaker og kaffi.

Program:
I kl 18.00: Fana kyrkje

Olsokmesse v/prost
Per Barsnes m/fl.
Song av Olsokkoret.

I Leik og dans på vollen.
I Korgafest og hyggeleg
prat.

I flukt med gudstenesta er
det folkefest på Hordamuséet:

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.

I Festtale v/direktør på

I Olsokbål ved Fana-

Hordamuseet Therese
Hauger.

Hvordan har du det

EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

fjorden.
ARR: FANA PROSTI

Tlf.:
Fax:
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I flukt med kaffikos og matprat: Song av
stemmene frå Stend og informasjon om
Fana kulturpark, status og framtidsvisjon. I tilfelle regn blir heile arrangementet flytta til Fana kyrkje og Fana
menighetssenter. G
Hjarteleg vel møtt!
Arbeidsgruppa for Fana kulturpark
Venneforeningen for Fana kulturpark
Fana kyrkjelyd

Velkommen til

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Direktør på
Hordamuseet,
Therese Hauger er
festtalar på
Oslokfesten år.

søndag 10. juni

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
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 Helge Berset
telefon . . . . . . . . . . . . . 93451462
e-post: . . . . . . . . berset@start.no
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

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

Konsulent Therese N. Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
e-post . . . bones.menighet@bkf.no
Privat . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

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

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 hjemme med barn på dagen. Møtes hver
onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes kirke,
for aktiviteter og sosialt samvær.
Kontakt Bodil Bredholt .. 55 30 81 18

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 Bønes 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. Kontaktperson for disse felles aktiviteter:
Diakon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Klubben
Jenny Austrheim
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil . . . . . . . . . . . . . 924 66 652
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon . . . . 55 30 81 15/55 30 81 03
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . . 3416 20 00464
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 staben eller diakoniutvalget tilstede.

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

FAGERNES YACHT CLUB
Straumevegen 168
N-5151 Straumsgrend

Tlf. : +47 55125080
Fax : +47 55122303

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Tor-fre 12-19 • Lør 9-15
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Vi takker og ber
Uke 23. Vi takker for skolene våre og det
arbeidet de gjør. Vi ber for våre ungdommer som er i ferd med eksamen.
Uke 24. Vi takker for Ungdomsklubben
som har vært i virksomhet i 50 år. Vi takker for alt det den har betydd for mange
mennesker. Vi ber for dagens klubbledere, at de må kunne drive det gode arbeidet videre. Vi ber for alle klubbens
medlemmer, og at klubben gir dem varige verdier for livet..
Uke 25. Vi takker for alle gode hjem. Vi
ber for dem som inngår ekteskap og
stifter nye hjem.
Uke 26. Vi takker for sommer, for ferie
og hvile. Vi ber for sommerferien at den
blir god og til hvile, glede og oppmuntring. Vi ber også for dem som blir alene
fordi familiemedlemmer drar på ferie.
Vi ber om hjelp til å se hverandre og til å
ta vare på hverandre.
Uke 27. Vi takker for dem som arbeider
mens andre har ferie. Vi ber for sommerens gudstjenester og for menighetene
våre. Måtte alle finne fram til gudstjenestefellesskap, også når vi bare har
gudstjeneste hver annen søndag.
Uke 28. Vi takker for de frivillige medarbeiderne i våre menigheter. Vi ber om
flere villige mennesker til å dele på oppgaver og utfordringer og gleder . Vi ber
om styrke, frimodighet og glede for dem
som er aktive i menighetsarbeidet og
annet frivillig arbeid i nærmiljøet.
Uke 29. Vi takker for all glede. Vi ber for
alle som ikke opplever glede, men som

synes dagene er vanskelige å komme
gjennom.
Uke 30. Vi takker for vårt helsestell og
for all omsorg. Vi ber for ferieavviklingen på sykehus og andre helse-og omsorgsinstitusjoner. Vi ber at omsorgen
for den enkelte ikke må lide av at de ansatte får sin feriehvile.
Uke 31. Vi takker for menighetsrådet og
det arbeidet de gjør. Vi ber for menighetsrådets arbeid med å fremme det
kristne livet i menigheten.
Uke 32. Vi takker for politikerne våre, og
for den innsatsen det sittende bystyret
har gjort. Vi ber for de som har stilt seg
villig til å bli valgt til nytt bystyre. Vi ber
for valgkampen, at den blir saklig og
opplysende for alle.
Uke 33. Vi takker for barnehager og
skoler og de som arbeider der. Vi ber for
barna som skal begynne i første klasse
og for familiene deres. Måtte overgangen til skole gå greit. Vi ber også for barna som for første gang skal begynne i
barnehage.
Uke 34. Vi takker for en stor gruppe nye
konfirmanter. Vi ber for konfirmantene
og for deres ledere. Måtte de få et konfirmantår som gir dem verdier for livet.
Uke 35. Vi takker for alt barne- og ungdomsarbeid som nå starter opp igjen på
et nytt semester. Vi takker for ledere og
deltakere. Vi ber for vårt barne- og ungdomsarbeid, at det gjør våre barn og
ungdommer bedre kjent med Kristus, og
at de får en tilhørighet til menigheten. G
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Speider

AV KARI VATNE

Bønes speidergruppe/
Bergen og Hordaland)
feiret dobbelt jubileum
i pinsehelgen.
AV TOR MARTIN JENSEN

Da ble det virkelig markert og feiret at
det i år er 25 år siden speidergruppen
ble stiftet. Det at det i år også er 100 år
siden den første speiderleiren på
Brownsea Island la ikke en demper på
feiringen. Gruppen har utviklet seg
fra en sped start med en patrulje og 45 medlemmer for 25 år siden til over
80 medlemmer nå.

Jubileumsleir
Feiringen foregikk på ekte speidervis
med stor jubileumsleir for alle gruppens medlemmer og venner på Småbrekke i Bergsdalen i Vaksdal kommune. For småspeidere, speidere og
rovere ble en i utgangspunktet tradisjonell pinseleir som spekkes med
spennende aktiviteter. Det går rykter
om speiderne fikk prøve seg på primitiv mat, fjellklatring, gps-orientering med innlagt seilbane, presenningsbåter, kanorebus, bading, vannsklie, aketur og snøballkrig.
I alt deltok over 40 småspeidere,
speidere, rovere og ledere på leiren.
Markering
Speidergruppens 25-års jubileum og

ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

Konsert i Slettebakken kirke
Tirsdag 3. juli kl. 19.30: Besøk fra Lubbock, Texas. Kirsten Yon, gift med
Sigurd Melvær Øgaard, er nå «Assistant Professor of Violin» ved Texas
Tech University i Lubbock. Sigurd er «Assistant Music Director» i First
United Methodist Church i Lubbock. I forbindelse med Kirstens doktorgrad vil de gi en konsert i Slettebakken kirke 3. juli. Velkommen!

rne fyller 25 år

Kjære konfirmanter!
Vi har lagt bak oss en konfirmasjonstid som
oppleves forskjellig. Noen har hatt det strålende og fått nye og flere tanker rundt dette
med Gud og Jesus.
Andre har kanskje fått nye venner eller en ny aktivitet å engasjere seg i. En del av dere syns kanskje
det var lite kult og veldig kjedelig…?
Men nå er alt over – eller? Et lite spørsmål helt på
tampen: Hva sitter du egentlig igjen med av tanker,
inntrykk og følelser? Mye har vært sagt om tro og
tvil dette året. En del har nok gått inn det ene øret
og ut det andre, men noe har forhåpentligvis bidratt til nye spørsmål og kanskje en del svar også?
Vi har alle et forhold til Gud. For mange er dette
forholdet både utydelig og uavklart. Vi tror og vi tviler enten vi er kateket, prest eller konfirmant. Gud
gir oss lov til å tenke og frihet til å velge.

100-års jubileet
for speiding ble så
ordentlig markert
søndag 1. pinsedag. Da kommer
gruppens yngste
medlemmer – beverne, foreldre og
søsken samt andre
venner av speidergruppen pÅ det store jubileumsarrangementet. Her får alle prøve seg i aktivitetsløype med aktiviteter som er
planlagt av de fem patruljene i troppen.

Jubileumsmiddag
Høydepunktet ble selve jubileumsmiddagen. Gruppen fikk her hjelp
fra egen kokk som serverte et festmåltid rett fra grillen. Dessert og kakebordet ikke stod tilbake for hva den beste

Nå er konfirmasjonstiden over, men det er en ting
vi vil utfordre deg til: Fortsett å tenk!. Ikke legg alt
du har hørt om Jesus igjen i kirken, men ta Han
med ut av konfirmasjonstiden og inn i hverdagen.
Kanskje oppdager du at Jesus er mer enn en teori,
en historie eller et sunt ideal. Vårt ønske er rett og
slett at du gjennom dette året og videre vil erfare at
Jesus har med virkeligheten å gjøre - at vi tror på
en som er engasjert i vår hverdag - som ikke deler
noen inn i kul, kulere, kulest, som ikke ser på karakterer, utseende og fasade.
God stemning på 25-års-jubileet.

restaurant kan tilby en søndag ettermiddag i pinsen. I alt er det påmeldt
150 deltakere på festmiddagen som
selvsagt gjennomføres utendørs uten
værforbehold.
På ekte speidervis vil jubileumsmarkeringene avsluttes med leirbål
for alle festdeltakerne.

Vi tror på en som oppfordrer oss til å være oss selv
og til å sørge for at alle rundt oss får et godt liv. Han
kort og godt bryr seg og vil at vi skal bry oss om
hverandre! Ikke vær likegyldig!
Konfirmasjonstiden er over, men det betyr altså
ikke at du må si takk og farvel til kirken. Det er din
kirke - også etter året som konfirmant!
HILSEN BODIL DYRØY BREDHOLT OG INGE HØYLAND

Konfirmantfamilie 2007/2008?
Innskrivning av nye konfirmanter i Bønes og
Storetveit kirke tirsdag 19 juni kl.17.00.
Ta med deg
- registreringsskjema
- kopi av dåpsattest
- To passfoto av nyere dato
Vi setter av tid til informasjon om de ulike alternativene og til eventuelle spørsmål rundt konfirmasjonstiden. VELKOMMEN!
Hilsen Bodil og Inge

Kirkeskyss
Det blir arrangert kirkeskyss søndag 17.
juni. Da går det minibuss fra Gullstøltunet
kl. 10.15, og sjåfører i privatbiler henter folk
hjemme.
Dette er et tilbud til alle som trenger

det- men det er ikke alle dere vi kjenner!
Ta kontakt med diakon Linda Bårdsen (55
30 81 17), så kan vi ordne skyss til de ovennevnte datoer, eller på andre søndager hvis
det skulle passe bedre. G
juni 2007

15

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

Øystein Krohn-Hansen Tuntland
Susanne Jensen
Tor Lavik Nygård
Olav Andreas Natvik Rong
Raphaël Donnadieu Lindstad
Eldar Holm
Christiane Lindland
Emma Aasheim Drejer
Martin Naterstad
Magnus Bergstrøm Mjelde
Jens-Victor Mørk Sandtorv
Sondre Kolstad Jacobsen
Jens Sundal
David Skumsnes Garfors
Dan Erik Linde
Rebekka Hoel Barstad
Camilla Skauge
Kjetil Oeding Amundstad
Ida Marie Meyer-Moe
Nikolai Nilsen
Victoria Elise Nedrebø
Oda Margrethe Sæther
Sigurd Lygren Børresen

døde
Mentz Emil Hauge
Leif Einar Høyven
Svanaug Haugland
Liv Margrethe Ludvigsen
Ingleif Andreas Monsen
Oddny Svanhild Havre
Eli Klingenberg Falch

gudstjenester
Bønes menighet
2. s. e. pinse, 10. juni
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Luk 16,1931 5 Mos 15,7-8.10-11; 1 Joh
3,13-18. Kirkekaffe.
3. s. e. pinse, 17. juni
11.00 Gudstjeneste v/kap.

I.Høyland. Nattverd, offer: menighetsarbeidet. Luk 14,16-24
Jes 25,6-7; Åp 19,5-9. Kirkekaffe
5. s. e. pinse, 1. juli
11.00 Gudstjeneste v/vikarprest Mehren. Nattverd, dåp,
offer. Matt 7,1-5 1 Mos 4,8-15;
Rom 14,7-13
7. s. e. pinse, 15. juli
11.00 Gudstjeneste v/ kap.
I.Høyland. Dåp, nattverd, offer:
menighetsarbeidet. Matt 5,2024[25-26] 5 Mos 30,11-16; Fil
3,3b-11
Olavsdagen (Olsok)/
9. s. e. pinse, 29. juli
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. * Sal 33,1222 Ef 2,11-14; Luk 22,24-27
18.00 Fana kirke. Olsokmesse v/ prost Per Barsnes. Fellesgudstjeneste for Fana prosti.
Takkoffer til fellesoppgaver i
prostiet. Korgafest i Hordamuseet etter gudstjenesten.
Kirkestyret foreslår at denne
dagen i år brukes som Olavsdagen med tilhørende kollektbønn og tekster.

11. s. e. pinse, 12. august
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Luk 19,4148 Jer 18,1-10; Rom 9,1-5 og
10,1-4
12. s. e. pinse, 19. august
11.00 Familiegudstj. v/ s.pr.
B.Holme. Dåp, offer: menighetsarbeidet. Luk 18,9-14 Jes
2,12-17; Rom 3,21-26. 1.klassene er inviterte.Kirkekaffe.
13. s. e. pinse, 26. august
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Nattv., dåp, offer: me-

nighetsarb. Mark 7,31-37 1 Sam
3,1-10; 2 Kor 3,4-6. Kirkekaffe
14. s. e. pinse, 2. september
19.00 G2 v/ kap. I.Høyland
Luk 10,25-37 3 Mos 19,16-18; 1
Joh 4,7-10
Storetveit menighet
2. s. e. pinse, 10. juni
11.00 Høymesse v/ s.pr. K.Vatne. Nattv., offer: menighetsarb.
Luk 16,19-31 5 Mos 15,7-8.10-11;
1 Joh 3,13-18.Kirkekaffe.
3. s. e. pinse, 17. juni
11.00 Høymesse v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Luk 14,1624 Jes 25,6-7; Åp 19,5-9. Kirkekaffe

gudstjeneste for Fana prosti.
Takkoffer til fellesoppgaver i
prostiet. Korgafest i Hordamuseet etter gudstjenesten.
10. s. e. pinse, 5. august
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Nattverd, offer: menighetsarbeidet. Matt 25,14-30
Ordsp 2,1-6; 1 Kor 3,10-17
12. s. e. pinse, 19. august
11.00 Høymesse v/ s.pr. K.Vatne. Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet. Luk 18,9-14 Jes
2,12-17; Rom 3,21-26.Kirkekaffe
13. s. e. pinse, 26. august
11.00 Høymesse v/ kap. I. Høyland. Nattverd, offer: menighetsarb. Mark 7,31-37 1 Sam
3,1-10; 2 Kor 3,4-6. Kirkekaffe.

Sankthans (Jonsok)/
4. s. e. pinse, 24. juni
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. * Luk 1,5766 Mal 4,5-6; Apg 19,1-6

14. s. e. pinse, 2. september
11.00 Familiegudstj. v/ s.pr.
Holme og kat. Bredholt. Dåp, offer: menighetsarb.Luk 10,25-37
3 Mos 19,16-18; 1 Joh 4,7-10.
Kirkekaffe og middagstreff.

Kirkestyret foreslår at denne
dagen i år brukes som sankthans
med tilhørende kollektbønn og
tekster, se Kirkeårets tekster,
Veiledning punkt 4a og b. Som
prekentekst er valgt en av
tilleggstekstene for sankthans.

Sommerens gudstjenester

8. s. e. pinse, 22. juli
11.00 Gudstjeneste v/ kap.
I.Høyland. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Mark 8,1-9
Sal 147,1-11; 2 Kor 9,8-12

Sommerens gudstjenesteordning blir slik den har vært de
siste somrene. Dette er ikke en
ønskelig ordning, men skyldes
ferieavvikling og de økonomiske
ressursene som er til disposisjon. Derfor blir det gudstjenester annenhver søndag i Storetveit kirke, og gudstjeneste i Bønes kirke de mellomliggende
søndagene. Det ønskelige hadde
vært gudstjenester hver søndag
i begge kirkene. Med ordningen
som har vært de siste årene, kan
det likevel sies at der er en
gudstjeneste i prestegjeldet
hver søndag.

29.juli. 9.s.e.pinse
18.00 Fana kirke. Olsokmesse v/ prost Per Barsnes. Felles-

Så er håpet at vi kan finne veien
til kirken også i sommermånedene. Vel møtt!

6. s. e. pinse (Aposteld.), 8. juli
11.00 Gudstj. v/ kap. I. Høyland. Dåp, nattverd, offer: Bjørgvin bispedømmeråd. Luk 5,1-11
1 Mos 12,1-4a; 1 Tim 1,12-17

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

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

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/Sted: ......………………….....…..….
Jeg vil gi (sett kryss)
Kvartalsvis J Halvårlig J Årlig J
Sign: ......………....................………......…

