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Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Et fint konfirmasjonsår ble avsluttet med hele ti konfirmasjons-
gudstjenester i Storetveit og Bønes. Det gode været var med på 
å skape en ekstra fin ramme, og på Bønes fikk vi storfint besøk. 
Ikke bare var Sissel Kyrkjebø med på gudstjenesten, hun sang
også sammen med konfirmant og TenSing'er Thea Emilie
Haaland Wang.                                                                   Side 14-15

Ti konfirmant-
gudstjenester

Nå er det klart for
byggetrinn 2! 
Vel ti år etter at første del

av kirken ble reist etter

stor dugnadsinnsats blir

det igjen byggeaktivitet.

Byggetrinn 2 er så godt

som «i boks», kun den

siste fliken av finansie-

ringsplanen må på plass.

Side 2-3

Sparer penger på
vakante stillinger 
Ledige stillinger i prostiet

står vakante. - Dette 

skyldes delvis mangel 

på arbeidskraft, men er

også et resultat av inn-

sparingskrav, innrømmer

stiftsdirektør Helge Tar-

anrød (bildet). Side 6-7
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Bønes kirke sier vi stolt er
bygget av bydelen for bydelen.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Det var en enorm giv i hele lokalmiljøet når vi sam-
men mot mange odds fikk reist Bønes kirke på 90-
tallet. Dette sterke engasjementet har vi til en stor
grad klart å beholde og det er fortsatt over 200 fri-
villige som påtar seg små og store oppgaver og er
viktige brikker i det etterhvert store hjulet som hete
Bønes Menighet. Alle er like viktige for at Bønes
kirke er den elvende menigheten vi vil den skal
være.

I fjor feiret vi 10-års jubileum en hel uke til ende.
Mange fine og ikke minst godt besøkte arrange-
menter viser at det fotsatt er mange som føler for
kirken vår. Og mange ledende lokalpolitikere stilte
også opp. Det er lagt godt merke til hva som har
skjedd og skjer på Bønes.

Nå står vi foran en ny milepel. I juni skal spaden
etter palnen stikkes i jorden for Byggetrinn 2. Da får
vi en fullverdig kirke med rom til de mange aktivite-
ter vi har og som vi drømer om å få til. Vi kan også i
enda større grad være den storstuen for Bønes som
vi også har lyst å være. Vi ønsker alle velkommen til
Bønes kirke. Her er terskelen lav og takhøyden stor.
Med byggetrinn 2 ferdig har vi bede plass. Da kan vi
også åpne dørene for enda flere. Ta kontakt om du
har ideer eller behov.

Men Bønes kirke er mer enn kirkebygget. Det er
også det levende fellesskapet mellom alle oss som
har funnet vår plass der. Og dette må vi også ta vare
på og videreutvikle på samme måte som vi nå skal
bygge huset større. For huset er bare et verktøy.
Det er hva vi kan fylle det med og hva vi kan bety for
enkeltmennesker som gir det verdi.

I det periodevis intense arbeidet med å få på plass
byggetrinn 2, har jeg reflektert litt over hva kirken
betyr for meg. Det er en god hobby, jeg treffer gode
venner og opplever et trygt og godt fellesskap. Noen
ganger er kirkekaffien vel så givende som selve
gudstjenesten. For meg er det greit, den gode sam-
tale er bra for alle. Liturgi, preken og salmesang er
viktige delelementer som jeg setter pris på. Og så
det litt mer ulne. Jeg føler noen ganger at jeg møter
noe større, noe jeg tør kalle Gud. Disse øyeblikkene
er vel den store motivasjonen for alt det andre.

Vi skal fylle den nye og større kirken med mange
gode aktiviteter. Håpet er at de kan være med og
bety noe for de som deltar. Og kanskje at de en gang
i blant får møte Gud. Det er jo i Hans hus vi møtes. ●

Hva betyr kirken for meg?

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Vel 10 år etter at første del ble reist et-
ter en massiv dugnadsinnsats fra hele
bydelen, kan vi igjen få byggeaktivitet.
Vi gleder oss til kaoset fordi vi vet hva
som kommer.

Vi var veldig spente på hva anbu-
dene ville vise og om budsjettram-
mene var tilstrekkelige. Det viste seg
at prisene i hovedsak lå innenfor bud-
sjettrammene og dermed er vi et stort
steg nærmere byggestart.  Men det er
en overskridelse og med nødvendige
reserver som må legges inn i ethvert
prosjekt er den så stor at det er behov
for en ekstra runde før man kan ta be-
slutningen om byggestart. Det jobbes
nå på spreng mot kommunen og by-
styret for å få på plass den siste biten
av finansieringen slik at vi kan få
startet byggeprosessen. 

Mange gode krefter 
Det er mange som har arbeidet hardt
for dette og mange gode krefter har
gått sammen for å få det til. Lokalt har
både frivillige og stab jobbet hardt
med politikerne for å skape forståelse
for hva et slikt bygg betyr. Jubiletet
hjalp oss litt og vi fikk tverrpolitisk
gehør for prosjektet. Det bidrog igjen
til at administrasjonen i BKF viste
kreativitet og fant en utradisjonell
løsning for å få kommet raskt i gang

med byggingen. Det har brakt oss dit
vi er i dag og nesten i mål. Vi bare tak-
ker.

Bønesbladet har tatt en liten prat
med Kristin Moen, som er prosjektle-
der for byggingen:

- Hva er status?
Akurat nå holder vi på med siste

gjennomgang av detaljanbudene.
Prisene er bedre enn fryktet, men li-
kevel med en viss overskridelse. Det
må klarerres før vi kan gå videre.

- Og hvordan ser økonomien ut?
I hovedsak er tilbudene i tråd med

budsjettet, med en del avvik innenfor
de enkelte fagområdene. Når vi tar
høyde for prisøkning i byggeperio-
den og andre nødvendige reserver,
betyr det at vi får en kostnadssprekk.
Hvordan den skal håndteres jobber vi
på spreng med nå

- Hva er fremdriftsplanen?
- Det jobbes på spreng med de nød-

vendige avklaringer og saken har topp
prioritet i BKF. Vi er litt forsinket,
men det er fotsatt ambisjonen at gra-
ving skal starte så fort som mulig. Det
er planlagt en byggeperiode på 13
måneder. Det vil si at vi satser på å  ha
hele kirken klar til høstsemesteret
2009. ●

Kristin Moen, prosjektleder

for Byggetrinn 2.

Endelig opps
for byggetrin
Som de fleste nå etterhvert vel har fått med seg, blir det
snart oppstart på Byggetrinn 2 av Bønes kirke og bydelen
vil få den fullverdige sognekirken og storstuen vi så sårt
ønsker oss. 
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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 

Våkleiva 43, 5155 Bønes

Hjelp til Minising
Bønes menighet har et flott tilbud til
barn mellom 3-6 år: Minising. 

Annenhver torsdag kl.1715-18 samles
40 barn til sang i kirken. Etter mange år
med flott innsats slutter to av våre le-
dere. Vi trenger nye medhjelpere som
kan være sammen med barna på korø-
vingene. Vi har både pianist og dirigent,
det vi trenger er noen som kan være til
stede på øvelsene og hjelpe til. Og ellers
bidra med litt administrasjon ved behov. 
Har du lyst å hjelpe oss? Kontakt
Therese Mokkelbost, tlf 55 30 81 02 
eller bones.menighet@bkf.no

Høstinnsamling
Mange av oss husker tiden da vi var en
del av Storetveit menighet og Høst- og
vårinnsamling var en sentral del av fi-
nansieringen av arbeidet i menigheten. 

Etter det store løftet med å bygge Bø-
nes kirke har vi klart å unngå det for å
holde hjulene i gang i Bønes Menighet.
Nå velger menighetsrådet å gjeninnfø-
re denne tradisjonen.

Om 1 år er Byggetrinn ferdigstilt og vi
har en fullverdig sognekirke. Da treng-
er vi midler både til å utstyre kirken slik
vi ønsker og til å drive de aktivitetene vi
har lyst skal fylle kirken. Kommunen
tar seg heldigvis av selve byggdriften.
Det koster å drive menighet og tislkud-
dene fra det offentlige er akkutrat det,
et tilskudd til driften. Men det meste
må vi skaffe selv. Her har vi en rekke
trofaste givere, noe egenbetaling og et
økende offer på Gudstjenestene. Men
det strekker ikke til det ambisjonsnivå-
et vi synes Bønes fortjener.

Til høsten tar vi derfor beina og bøs-
sene fatt og vi vil på ny ringe på de flese
dørene i bydelen og be om et tilskudd.
Vi håper mange vil være like positive
denne gangen som da vi bygde første
byggetrinn. Da kan den nye og fulle kir-
ken bli det kraftsentret for bydelen vi
alle ønsker at den skal være. ●

pstart
nn 2

Slik ser planene for
uteområdet ut ette at

Bønes kirke er 
ferdigstilt.
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Det er SÅ mye som er
spennende. SÅ mye man har
lyst til å gjøre og oppleve!

AV FRITHJOF WILBORN

Bare se rundt deg. Om du ikke forlengst
har gjort det. Tilværelsen er full av både
fristelser og muligheter. Det være seg fritid,
fest og gøy, guttestreker/jentestreker, jobb
og generelt ting å ta seg til. Tilværelsens ut-
holdelige letthet.....eller uutholdelige lett-
het??! Uansett så er det jo for sent.

Hvorfor skal det være slik at det vi kan opp-
fatte som spennende og moro ikke er til-
gjengelig eller mulig lenger fordi man er
blitt for gammel?

Hvorfor skal det være slik at det som er fris-
tende ikke er en barnlig eller ungdommelig
greie, men et livslangt slit å måtte forholde

seg til fordi man mister jo ikke lysten til å
være litt rampete innimellom. For å være
ærlig så er det slik! 

Som voksen liker vi å gi inntrykk av at livet
som ung innebærer tabber og dumskap.
Når vi omsider blir voksne skjønner vi så
meget mer, Gjør vi det? På et vis ja..., men
livet blir ikke enklere av den grunn. Snarer
tvert i mot for vi klarer ikke alltid å være så
forstandige som er forventet av oss!

Alt var så mye enklere før....da vi var unge.
Min mor sa alltid; Det er forsåvidt greit det,
Frithjof....som ung kan du begå feil. Men
etter at du er 25

blir du ikke lenger tilgitt. Da regnes du som
voksen....bare din nære familie vil alltid
være der....! Og hun hadde rett. Man utfor-
sket og våget. Utfordret og opponerte. tøy-
et og overskred grenser og ble tilgitt. Men
SÅ kom tiden da man måtte «legge inn
årene». Og det gjorde man; skjønt bare til
en viss grad, men ikke helt. 
Man ble bare «smartere».

Så blir man oppdaget eller oppdager seg
selv. Det kan være tøft, men vanskeligere er
det å vite at noen slipper unna og klarer å
skjule falskhet og urett de begår. Urettfer-
dighet er like sviende for voksen som for
barn. 

Men som voksen hjelper det ikke fordi
man er over 25 og må bære ansvaret.

Enten for egen eller andres feil. El-
ler begges!!

Da er det godt, iallefall inn-
imellom, å vite at man
IKKE er alene. For vi vet jo
hvem som var den første
til å bære byrden og tok på
seg ansvaret for mennes-
kers svakhet og dumskap.

Måtte vi andre være like
sterke og bære både egen
og andres byrde. Også vet

vi hvor og til hvem vi kan gå
for å finne styrke. 

«Gå i fred og tjen Herren med
glede». Det er de vakreste ord jeg

kjenner, sa Per Otto. Min lærerkol-
lega og gode venn på Lillehammer. 

Han hadde helt rett. ●

4 april 2008

Besøk oss på nettet
Gå inn på bergen.kirken.no/bones • Der finner dere infor-

masjon om ulike grupper og aktiviteter i Bønes menighet 
• informasjon om ting som skjer som gudstjenester, kon-

serter, kulturkvelder, fellesturer etter gudstjenesten m.m.

GJESTESKRIBENTEN: Et liv

Steimler Shipbrokers

Okeanos AS

Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS
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KOMMENTAR AV IVAR BRAUT, 

SOKNEPREST I BIRKELAND

Regjeringen har lagt fram forslag til ny ek-
teskapslov. 11.juni skal Stortinget behand-
le forslaget. Det har fått mye oppmerk-
somhet at en så følsom sak er blitt uvanlig
lite utredet før den legges fram til vedtak.
Det er i seg selv kritikkverdig. Men innhol-
det er naturligvis viktigere: Heretter skal
også mennesker av samme kjønn kunne
gifte seg med hverandre og inngå ekteskap.
Det er ikke tvil om at en slik lov vil innebæ-
re et kulturskifte. Fra kirkens side vil en
ikke kunne akseptere likekjønnet samliv
som ekteskap. Stortinget har naturligvis
rett til å vedta hva det vil, men kirken vil i
sin undervisning, liturgi og forkynnelse
måtte underkjenne denne forståelsen av
hva ekteskap er. I kirkens forståelse og li-
turgi kan ekteskapet bare inngås av én
kvinne og én mann. 

Slik blir det fortsatt uansett hva Storting-
et vedtar.

Så kan en jo spørre seg om det i framti-
den skal være tillatt å snakke om «mor og
far» eller om det i skolens lærebøker, i
sanger og fortellinger og TV-program skal
rettes etter «offisiell politikk». Samfunnet
gjør klokt i å holde seg til det naturen selv
forteller er det vanlige. Da vil vi også i fort-

settelsen snakke om «mor og far» uten å
være det grann redd for å bli irettesatt med
paragrafer. Og barn må få lære først om det
vanlige. Først da kan både barn og voksne
lære seg respekt for annerledes valg.

Når Kirkemøtet sist høst avviste forsla-
get til ny ekteskapslov ble det understreket
at kirken respekterer den enkeltes valg av
samlivsform. I kirken er det også ulike syn
på hvordan en ser på samliv mellom to av
samme kjønn. I spørsmålet om ny ekte-
skapslov stemte imidlertid Kirkemøtet nei
med stort flertall. Også langt de fleste av de
som har et liberalt syn på homofilt samliv
stemte imot ekteskapsloven.

Dette grunngir Kirkemøtet blant annet
slik (forkortet utdrag, se også kirken.no):

• Kirkemøtet vil fastholde at ekteskapsbegre-
pet fortsatt skal forbeholdes det offisielt inn-

gåtte og forpliktende samlivet mellom mann
og kvinne. 

• Ekteskapet er en samfunnsordning som
gjenfinnes i ulike kulturer. (...) 

• Ekteskap er mer enn en kontrakt mellom
mannen og kvinnen. Det er en institusjon
med viktige funksjoner (...) 

• Kristen tro og livstolkning bekrefter ekteska-
pet mellom mann og kvinne som en universelt
utbredt samfunnsordning (...) 

• Det er uheldig å fremme et forslag som ska-
per uklarhet ved å innføre en så dyptgripende
endring i den grunnleggende forståelsen av
hva ekteskapet er. Ekteskapet mellom mann
og kvinne er begrunnet i kristen tradisjon og
tenkning og er en felles verdi i vår kulturtradi-
sjon i vid forstand .●

Kultur-

Troldhaugen, torsdag 5. juni

Sola Fides sommerkonsert i
Troldsalen på Troldhaugen,
kl. 20.00. Det blir ikke Grieg på
programmet, men derimot en
lett blanding fra bl.a. The Real
Group, Mozart, Stevie Wonder
Ephemera og Jan Eggum.
www.solafide.no

Sola Fide. FOTO: JAN M. LILLEBØ-

Birkeland, lørdag 

14. juni kl. 18.00. 

Oratoriet «Skapelsen» av Jo-
seph Haydn. Konsert med Bir-
keland kantori, Fana Kyrkje-
kor og Slettebakken Motett-
kor m.fl. Se side 10-11

Fana kirke, søndag 

15. juni kl. 19.

Oratoriet «Skapelsen» av Jo-
seph Haydn. Konsert med Bir-
keland kantori, Fana Kyrkje-
kor og Slettebakken Motett-
kor m.fl. Se side 10-11.

Fantoft stavkirke,

onsdag 25. juni kl 18.30:

«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.-
Konserten er støttet av 
Bergen kommune

Bergenshallen, 13. juli kl.11

Stor misjonsgudstjeneste i
Bergenshallen (v. Slettebak-
ken kirke) i forbindelse med
Misjonsselskapets general-
forsamling. Tema: Guds
draum gir kraft. Preken ved
biskop Mano Rumalshah fra
Pakistan og liturgi ved biskop
Ole D. Hagesæther. 

Fana kyrkje/Hordamuseet,

tysdag 29. juli: Olsokfest

Kl. 18.00: Fana kyrkje:
Olsokmesse v/prost Per Bars-
nes og sokneprest Gunnar
Nesse. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta:
Folkefest på Hordamuséet:
Festtale v/rektor emeritus
Gyri Skre. Leik og dans på 
vollen. Korgafest og hyggeleg
prat. Olsokbål ved Fanafjor-
den. Arr: Fana prosti. 

Fantoft stavkirke,

onsdag 6. august kl 18.30:

«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.-
Konserten er støttet av 
Bergen kommune

Ny ekteskapslov - nei takk
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Vi hadde planlagt å presentere den nye
presten i denne utgaven av menighetsbla-
det, sier den engasjerte medarbeideren vår.
– Men da jeg spurte prost Per Barsnes om
det var kommet noe navn på bordet, svarte
han at det ikke skal tilsettes i fast stilling før
til årsskiftet. Det har bispedømmekonto-
ret bestemt. 

Brobygger
– Og dette reagerer du på?

– Jeg må si jeg blir litt skeptisk, ja, sier
Skre.

– Dette handler om å ta vare på et arbeid
som er påbegynt. Like før Eirik Mills slut-
tet, startet han opp to SFO-kor. Disse står
nå helt i startgropen uten leder. Eirik Mills
har vært en brobygger mellom kirke og
skole, og det er synd dersom dette nå ikke
blir fulgt opp – ikke minst fordi skillet
mellom skole og kirke i vår tid er i ferd med
å bli stort. Mills etterlater seg et tomrom,
og det haster med å få noen til å gå inn i
jobben etter ham. 

Konfirmanter
Vel så viktig er det å ta vare på den store
konfirmantgruppen som har fått hele sin
konfirmasjonsforberedelse sammen med
Eirik Mills.

– De burde få bli kjent med den som skal

konfirmere dem til høsten, sier Skre, og pe-
ker på at en viktig oppgave for den nye
presten skulle vært å fullføre konfirma-
sjonsforberedelsene med dem frem til ok-
tober. 

– Hvem får denne oppgaven nå?
– Jeg vet ikke. Det er det som er spørsmå-

let!

Ingen vikarprest
Nå ser det ut som ungdommene ikke en
gang vil få en vikarprest til å lede dem frem
mot den store dagen.

– Prosten sier at den vikaren som han
trodde skulle komme, skal fortsette i det
vikariatet hun allerede har, sier Skre. 

– Og det er ikke kommet frem noe nytt
navn etter det. 

– Er det for å spare penger at dette skjer?
– Trolig er det det, men den siden burde

ikke være den viktigste her. Når man har
startet opp et arbeid i en menighet, må man
også sørge for at det arbeidet fortsetter. 

Ambulerende prester
Tilfeldighetene vil det slik
at frivillighetskoordinator
i Fana menighet Anne Brit
Lauvsnes slutter samtidig.
Heller ikke i den stillingen
blir det ansatt noen ny. 

– Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli sier at de

– Vi er kommet i en veldig kjedelig
situasjon, sier stiftsdirektør Helge
Taranrød. – Det er riktig at vakansen
er blitt lengre for å spare penger,
men det viktigste nå er at vi rett og
slett mangler folk å sette inn i
denne stillingen. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Stillingen skal lyses ut før sommeren og til-
setting er planlagt innen 26. september, med
forventet tiltredelse ved årsskiftet. I mellom-

tiden arbeider vi med en vikarløsning, sier
Taranrød.
– Er det vanskelig å rekruttere prester?

– Det må vi nok virkelig erkjenne – selv til
en så attraktiv plass som Fana menighet. Vi
hadde en målsetting om å bruke en av våre
faste vikarprester frem til tiltredelse. Det har
vi dessverre ikke fått til så langt.

– Så dere har ikke noen politikk om å la
stillinger stå tomme av budsjetthensyn?

– Vi har mangel på penger. Men problemet
er like mye at det enkelte plasser er mangel
på folk. I denne saken er dette dessverre blitt
ekstra tydelig.

– God Helgs redaktør er bekymret for
oppfølging av konfirmantene og to nystar-
tede SFO-kor. Hva tenker du om det?

– Jeg har stor forståelse for dette, og deler
langt på vei hennes bekymring. Det er svært
uheldig at dette skjer. Men jeg tror og håper
at de som blir berørt av dette, vil forstå at
ikke alt kan være optimalt i mellomfasen
frem til ny prest er på plass.

– Det snakkes om å innføre en ordning
med ambulerende prester i prostiet. Hvor-
dan skal dette organiseres?

– Jeg kjenner ikke til dette, hvis ikke det er
prostiprest du mener – som betyr at en prest

Stiftsdirektør Helge Taranrød: – Veldig kjedelig situasjon

– Hva med konfi
– Når man har startet opp et arbeid i en menighet, må man også
sørge for at det arbeidet fortsetter, sier lokalredaktør for God Helg
(Fana menighet) Gyri Skre (64), tydelig opprørt over at ansettelsen
av ny prest trekker ut etter at populære Eirik Mills sluttet.

Vakante preste-
stillinger:

SKUFFET: - Eirik Mills

(t.v) har vært en bro-

bygger mellom kirke og

skole, og det er synd

dersom dette nå ikke

blir fulgt opp, sier Gyri

Skre (over). – Det er

menigheten som lider

under dette. 
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Lyden var dessverre ikke god
nok på åpningsgudstjenesten.
I forbindelse med restaure-
ringen ble høyttalerne tatt
ned, men de kan ikke skrues
opp igjen der de stod før grun-
net manglende godkjenning.
Mens det arbeides med å finne
en alternativ løsning for høyt-
talere i kirken, må vi derfor
improvisere noe på lydfron-
ten. 

Nytt kororgel
Arbeidet på galleriet gjenstår
også, og i den forbindelse blir
kirkeorgelet ute av drift en
periode. Da er det hyggelig at
vi kan innvie et nytt kororgel
som plasseres foran i kirken.
Derfra vil organisten få en
større mulighet for direkte
kontakt med menighet og
prest. I tillegg vil menigheten

få se vårt kjære kirkekor og
forsangerne når de kan stå fo-
ran i kirken i stedet for oppe
på galleriet. Det nye orgelet
vil også fungere som en god
erstatning for hovedorgelet
til galleriet er ferdig restau-
rert. 

Mørkere skifer
Utvendig er arbeidet med leg-
ging av ny skifer godt i gang,
og allerede 1. mai fikk vi et
godt inntrykk av hvordan det
nye taket blir seende ut. Stei-
nen er en god del mørkere
enn den gamle, men dette vil
endres når tidens tann fin-
pusser overflaten. Målset-
ningen er å bli kvitt den be-
rømte gangtunnelen langs
kirkeveggen i løpet av som-
meren. En gang tidlig på høs-
ten kan vi bruke en velholdt
og flott kirke alle ukedager til
alle kirkelige handlinger. ●

BLENDENDE: Middelalderkirken var ekstra lys og flott på åpnings-

gudstjenesten etter et omfattende arbeid med kalking og maling.

Det gjenstår fortsatt en del arbeider både innvendig og utvendig, så

kirken vil være stengt på hverdager frem til etter sommeren.

Stillferdig gjenåpning
av Fana kirke
1. mai ble Fana kirke gjenåpnet for gudstjenester, etter 
å ha vært stengt siden nyttår grunnet restaurering. Selv
om kapellsal-gudstjenestene har vært hyggelige og
intime, var menigheten glad for å kunne ta plass på
kirkebenkene igjen. 

kan ha tjeneste i flere menigheter.
Prestene i Fana har etterspurt en slik
ordning, blant annet for å kunne
dekke inn ved sykdom og ved pres-
tenes frihelger. Prost Per Barsnes og
prestene i Fanamenighetene er nå i
dialog på hvordan dette skal kunne
organiseres. ●

MANGLER VIKAr: – Vi hadde en mål-

setting om å bruke en av våre faste vi-

karprester frem til tiltredelse, sier

stiftsdirektør Helge Taranrød. – Det

har vi ikke fått til. FOTO: JENS Z. MEYER

firmantene?

må lyse den stillingen ut på nytt
grunnet mangel på kvalifiserte sø-
kere, sier Skre oppgitt. 

– Så der står vi.
– Det er snakk om å innføre en

ordning med ambulerende pres-
ter, der de kan ha ansvar for flere
menigheter. Hva tenker du om
det?

– Jeg har ikke gått inn i den pro-
blemstillingen, men ser dette
fra menighetens ståsted. Der-
fra er vi blitt vant til å ha prester
som med gode kvalifikasjoner
gjør at folk knytter seg til dem
på en personlig måte. Det tror
jeg blir vanskelig med en slik
ordning. ●
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- Hvis jeg viser en elefant til en
blind, vil han kanskje kjenne på
snabelen og tro at det er hele
dyret, sier imam i Bergen
moské Azeem Mohammed (34)
til Åsane Tidende for å forklare
hvor vanskelig det er å finne
frem til Gud uten en profet som
viser vei. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Muslimer sier at vi kristne er blinde som
bare har fått tak i snabelen, og ikke ser hele
bildet, svarer kapellan i Åsane kirke Lars Er-
ling Bjåstad Hovlid (34). 
– Men det samme bildet kan også brukes an-
dre veien. 

Guds ord
– Kanskje vi kan møtes på snabelen? 

– Det tror jeg er mulig, svarer Hovlid.
– Begge tror på en Gud. Røttene og mye av

innholdet i de to religionene er det samme.
– Jesus var Guds ord, sier imam Moham-

med, og understreker dette ved å gjøre en
håndbevegelse fra munnen og ut i luften for
hvert av de to ordene. Han er åndelig leder for
2000 muslimer i Bergen fra 35 nasjoner, og
kom til Bergen for 12 år siden fra Gojrat i Pa-
kistan.

– Muslim betyr «den som sier ja til Gud»,
fortsetter han.

– Alle profetene er muslimer. Abraham,
Moses – alle fra den tiden. Vi tror ikke at Jesus
var Gud, men at han var en stor profet. Profe-
ten Muhammed ligner seg selv med sin bror
Jesus. Maria, mor til Jesus, er høyt respektert
i Islam – og er viet et eget kapittel i Koranen. 

Sameksistens i Tanzania
Kapellan Lars Erling Bjåstad Hovlid er opp-
rinnelig fra Hareide på Sunnmøre, og var ka-
pellan i Storetveit menighet inntil for noen
år siden – før han fikk tjeneste i Åsane me-
nighet. Til høsten begynner han i ny jobb
som senterleder ved Sunnmøre Folkehøy-
skole. Han har god kjennskap til Islam, ikke
minst etter å ha bodd mange år i Tanzania. 

– Det er mange forskjeller mellom de to re-
ligionene, sier Hovlid.

– Dette er forskjeller som vi ikke skal hop-
pe bukk over, men som vi kan leve godt med.
I Tanzania, der fordelingen mellom musli-
mer og kristne er ganske jevn, lever de to reli-
gionene i fredelig sameksistens. Jeg tror det
handler mye om en erkjennelse av at man er
både like og ulike. Når vi handler, så handler
vi som mennesker som deler de samme håp.
I et land delt på midten, ikke i en majoritet og
en minoritet, blir dette svært tydelig. 

Dialog mellom åndsbrødre: Møte

BRØDRE: – Dialog handler

ikke alltid om å bli enige,

men om å forstå hver-

andre og finne en 

løsning, sier imam 

Azeem Mohammed og

kapellan Lars Erling 

Bjåstad Hovlid. – Da kan 

vi leve sammen som 

brødre

I den nye artikkel-
serien «Kontakt» vil
vi ta opp emner
knyttet til trosdialog
og samarbeid på
tvers av både
konfesjonsgrenser
og ulike religioner. 
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Muhammedtegningene
Hovlid bodde i Tanzania da Jyllandsposten
høsten 2005 publiserte de mye omtalte Mu-
hammedtegningene.

– Da var det et stort spenningsmoment
der, minnes han.

– Muftien, lederen av det muslimske rådet
der, holdt da en tale som ble sendt på radi-
oen. «Selv om våre kristne brødre har vist
uforstand, må ikke vi være like dumme og
svare med samme mynt», sa han. For ham
handlet dette om respekt. Da er det ikke noe
poeng å svare med ikke å vise respekt. 

– De som har laget tegningene, har ingen
religion, sier Mohammed.

– I vår religion er det viktig å vise tålmo-
dighet og respekt – og svare på bedre måter. 

– Hvordan reagerte du selv på tegningene?
– Jeg tenkte at det var viktig å vise at vi ikke

ville reagere med aggresjon, svarer imamen. 
– Da vinner de som har laget tegningene.

Det var feil å protestere mot tegningene ved
å bruke vold og brenne ambassader. Da gjør
man bare det som kunstnerne ville oppnå
med tegningene. 

Salaam aleikum
Hovlid er enig.

– Jeg vet ikke om det var bevisst, sier
han.

– Men det eneste kunstnerne opp-
nådde med tegningene, var å hjelpe
frem folk som ønsker å bruke vold. Det
var ikke noe annet poeng med disse
tegningene enn å provosere.

– Islam betyr fred, sier Mohammed. 
– Når to muslimer hilser på hveran-

dre, sier de «salaam aleikum». Det be-
tyr «fred være med deg». 

– Det er et flott utgangspunkt, sier
Hovlid.

– Fred er viktig for kristendom-

men og for vårt liv – som motsetning til krig
og som fred i hjertet, sinnet og livet. Det ten-
ker jeg vi står helt sammen med våre mus-
limske brødre om. 

Korstog og hellig krig
– Når George Bush snakker om korstog,
svarer muslimske ledere med å snakke om
hellig krig. Hva tenker dere om det?

– Det er en stor, stor misforståelse, sier
Mohammed.

– Krig handler ikke om religion men om
materialisme. Det er en stor motsetning.
George Bush har en egeninteresse som poli-
tiker når han snakker. Det er også viktig å
huske på at de fleste terrorhandlingene skjer
i muslimske land, og retter seg mot andre
muslimer, sier Mohammed. 

– Samtidig kan vi ikke løsrive religionen
fra krigen, sier Hovlid. 

– Konflikten kan handle om andre ting,
men religionen blir en identitetsmarkør. Is-
lam og kristendom er begge fredelige religi-
oner, men krigsretorikken hentes fra religi-
onene. Som kristen synes jeg det er et håp-
løst utsagn når George Bush sammenligner
den moderne amerikanske krigføringen
med middelalderens korstog. Når Bush
bruker en slik retorikk, spiller han på en del
av vår kirkehistorie som vi ikke har noen
grunn til å være stolt av.

Selvmordsbomber
– I verdenssamfunnet forbindes ofte Islam
med vold og terrorisme. Hvorfor er det blitt
slik?

– For å svare godt på dette spørsmålet, må
vi se på bakgrunnen, sier Mohammed. 

– I Israel er det gjort en undersøkelse over
hvem som blir selvmordsbombere. Det vi-
ser seg at alle som har gjort en slik handling,
har mistet noen i sin nærmeste familie. Da

blir handlingen en aggressiv og fortvilet re-
aksjon på dette. 

– Jesus snakket om å tilgi sine fiender?
– Ja, det er en god tanke. Men dette hand-

ler om selvforsvar, ikke religion. Når ameri-
kanerne sender raketter inn i fattige land,
må innbyggerne forsvare seg med de våpne-
ne de har. 

– Nelson Mandela brukte ikkevold som
våpen i Sør-Afrika. Ville det ikke være mu-
lig å ta i bruk mer ikkevoldelige kampfor-
mer?

– Nelson Mandela er et godt eksempel for
alle. Men krigen i Sør-Afrika handlet om et
folk som var undertrykket. Jeg tror det er fint
å bruke ikkevoldelig strategi, men det er van-
skelig å få til når det finnes så mye aggresjon. 

Elefanten og kyllingene
– I kristendommen er verdien av tilgivelse
viktig, sier Hovlid. 

– Når folk bruker vold, handler det om det
de har opplevd, ikke religion. Dette utfordrer
oss som religiøse ledere til å være tydelige på
hva vi mener om det. Vi må fordømme Bush
– og selvmordsbomberne. Her har vi vært
unnfallende på begge sider. Jeg tror vi har
noe å lære fra eksempelet til Gandhi og Man-
dela. Det å skape forståelse gjennom dialog
er helt vesentlig. Det er viktig å få tydelig
frem at krig handler om materialisme og et
urettferdig verdenssamfunn, ikke religion. 

– Jeg er helt enig i alt du sier her, sier Mo-
hammed.

– Men det er ikke så enkelt å få til en dialog
mellom en elefant og en liten kylling. USA
og de store landene vil at alle fattige land skal
akseptere det de sier uansett. Det er viktig at
alle land som ikke deltar i krigen, hjelper til
med å balansere dette skjeve forholdet. Men
det er bare en måte å få slutt på en krig, og
det er dialog.  ●

e på elefantens snabel

BLINDE MUNKER: Lignelsen om

den blinde som blir vist en elefant

er kjent i flere kulturer og religio-

ner. Her et trykk laget av den ja-

panske kunstneren Hanabusa It-

cho i 1888.

MUHAMMEDTEGNING: Skikken

med å skjule ansiktet til Muham-

med på avbildninger har vært

vanlig i Islamsk kunst siden

1500-tallet, som i dette trykket

laget av den tyrkiske kunstneren

Nakkas Osman i 1595.
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Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Storsamling om 
misjon i Bergen
Det er ventet 1600-1800 barn, unge og
voksne til Det Norske Misjonsselskaps
generalforsamling i Bergen 9.-13.juli.
Under mottoet «Guds draum» inviteres det
til viktige og gode opplevelser.

Bergenshallen blir hovedarena, men general-
forsamlingen (GF) vil også sette sitt preg på an-
dre deler av byen. Det blir samlinger både på
Fløyen, i Vågsbunnen, tusenårsstedet ved Fana
kirke og i Johanneskirken.

- Dette er en storhending i byen og en inspira-
sjon for hele bispedømmet. Misjonsfolket har
varme hjerter, et tydelig oppdrag og en grense-
løs erfaring fra det kulturelle og religiøse vrim-
letorget, sier biskop Ole D. Hagesæther.

I forhandlingsmøtene skal en rekke aktuelle
saker drøftes. Homofili, samboerskap, region-
inndeling, åpenhetskultur og endring av formål-
sparagraf er blant temaene som NMS regner
med kommer til å skape mest debatt.

Generalforsamlingen legger opp til at hele fa-
milien kan delta. Det blir et spennende pro-
gramtilbud også for barna og de unge.

«Malaïka», et prosjektkor satt sammen av stu-
denter fra Collège Protestant i Ngaoundéré i Ka-
merun, er invitert til Norge i forbindelse med ge-
neralforsamlingen. Koret synger spennede va-
riert, tradisjonell afrikansk musikk.

I disse miljøtider er det også verdt å legge
merke at GF blir et «grønt arrangement». En øn-
sker å ha Miljøfyrtårn-modellen som mål for de
ulike sidene ved storsamlingen.

- Vi synes temaet «Guds draum» er spen-
nende, sier lederen i hovedkomiteen, Kari Sør-
heim.- Gjennom forkynnelse, innslag fra vår
verdensvide kirke, enkeltmennesker som deler
sitt møte med Gud, god sang og musikk og kul-
tur, håper vi deltakerne får et nytt innblikk i Guds
drøm for oss og den jorda vi lever på, sier hun.

- Nå kommer påmeldinger fra hele landet. Vi
ønsker at flest mulig gjør dette via internett
www.nms.no/gf - men man kan også rette
spørsmål om til tlf. 51 51 61 00, eller e-post:
gf2008@nms.no

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Vårens musikalske storsatsing fra Fana
kammerorkester, Fana kyrkjekor, Bir-
keland kantori og Slettebakken motett-
kor blir to oppførelser av nettopp «Ska-
pelsen» av den østerrikske komponis-
ten Joseph Haydn (1732-1809), og det-
te var også foranledningen til å invitere
Lorentz Reitan til å holde foredrag om
det store oratoriet. 

Korgutt
– Joseph Haydn kom fra enkle kår som
sønn av en hjulmaker, fortalte Reitan. 

– Han var en landsens gutt med en
utrolig sangstemme. Allerede som sek-
såring kom han i sanglære hos Hain-
burg kirkekor, og måtte flytte hjemme-
fra. Han kom aldri mer tilbake til hjem-
byen.

Åtte år gammel ble han ansatt som
korgutt i Stephansdomen i Wien, og
fikk der både vanlig skolegang og musi-
kalsk utdannelse. Da han kom i stem-
meskiftet som 17-åring, ble han nær-
mest satt på gaten, og måtte livnære seg
selv. Han begynte å undervise i sang og
klaver, og kom slik inn i betydningsfulle
kretser. 

Messias
I 1761 ble han ansatt hos den opplyste
og velstående ungarske fyrsten Niko-
laus Esterházy (1714-1790), og ble etter

hvert utnevnt til kapellmester med rå-
dighet over et stort orkester og kor. Ta-
lentet hans blomstret i denne perioden,
og han ble værende ved hoffet frem til
fyrstens død i 1790. Samme året mottok
han en invitasjon til å komme til Lon-
don, og ankom dit første nyttårsdag
1791. Her gjorde han stor suksess, og
ble blant annet utnevnt til æresdoktor
ved Universitetet i Oxford. Det var også

Vårens storsatsing: Haydns «Skapelsen»

–– MMuussiikkkk ttiill
GGuuddss æærree

– Haydn sa selv at han aldri var så from som da han skrev
«Skapelsen», fortalte tidligere festspill- og Harmonien-
direktør Lorentz Reitan (62) til rundt 40 fremmøtte fanabuer
en tidlig maikveld i Fana menighetssenter.

HØYMESSE: – Dette er en høymesse!

sier en begeistret Lorentz Reitan om

oratoriet «Skapelsen», som han mener

er musikk egnet til å viske ut skillet

mellom kunst, religion og filosofi. 
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Ny diktsamling
Inge Mannsåker har verkeleg
slått til med fleire verdfulle bøker
bare dei siste fem åra. 

AV IVAR BRAUT

Det må ha vore inspirerande for den
kjende presten, sjelesørgjaren og teo-
logen å koma til Nesttun! Vel er han
vestlending av opphav, men det meste
av yrkeslivet sitt har han hatt austpå
og nordpå. Godt passert dei åtti gjev
han seg altså til å gje ut av det rike til-
fanget han har hatt med seg gjennom
livet, og mykje nytt er kome til i alders
år. Det er inspirerande å sjå og høyra! 

No er det ”Opna hjartans dør” (Kolo-
fon forlag) som er komen. – Dikt og
meditasjoner, gjerne til høgtlesing,
men helst til ettertanke, heiter det på
tittelsida. Her er både ei diktbok og her
er meditasjonar. Han har noko på
hjartet som gjer at folk seier: - Du finn
ord for mine eigne kjensler og tankar.
Men Mannsåker vil ikkje at nokon skal
tenkja at «her kjem ein som trur han
er ekspert på Gud og himmelen». Di-
for er det ei open, personleg og lei-
tande samling vi har fått i hendene. 

Eit av dikta eg vart svak for er eit
kjærleiksdikt: Den førsta gong jag såg
dig; der det heiter i sluttakkorden:

No er dagen 
for Bjørnabykset 
og Himmelspranget
No er stunda 
for å skyva båten frå land
No er havet ope
for dei som vil sigla

www.hundrearsmalene.no
Invitasjon til 
«dugnad»
På 100 år har Noreg gått
frå materiell fattigdom til 
materiell rikdom. Kva skal vi bruke
dei neste 100 åra til? Det norske folk
har alt starta å orientere seg mot nye
mål. Norsk Monitor, som har kartlagd
haldningane våre i 20 år, viser at ho-
vudtrenden har snudd. Ei gruppe en-
keltpersonar har tatt initiativ til nett-
staden «100-årsmålene» og ein
landsomfattande dugnad fram til va-
let i 2009. Ei rekkje store organisasjo-
nar oppmoder til å delta, Miljørørsla,
Kyrkja og mange andre. Sjå

www.hundrearsmalene.no

her han ble kjent med musikken til Georg
Friedrich Händel (1685-1759), ikke minst
oratoriet «Messias» – med det praktfulle
Hallelujakoret. Det sies at Haydn gråt da han
hørte det for første gang.

Tapt paradis
– Haydn ble overveldet av Händels verker,
fortalte Reitan.

– Impresarioen Salomon utfordret ham til
å skrive et stort oratorium selv, og gav ham et
manuskript som het «The Creation of the
World». Teksten var bygget på Bibelens ska-
pelsesberetning og utdrag fra «Paradise
Lost» – et 12 bind stort diktverk om synde-
fallet skrevet av John Milton (1608-1674).
Hjemme i Wien fikk Haydn sin nære venn
baron Gottfried van Swieten til å gjendikte
manuskriptet til tysk. «Dette er ditt», skal ba-
ronen ha uttalt. «Dette kan du få til noe stort
av». 

Hør lyset
«Skapelsen» ble fremført for første gang i
Wien ved påsketider i 1798. Det ble en stor
suksess, og stykket ble snart satt opp i Berlin,
London, Paris, Praha og Stockholm. Haydn
selv skal ha sagt at han først ble klar over hva
han hadde skrevet da han overvar den første
fremførelsen av verket – ikke minst den be-
rømte C-durakkorden som har fylt alle kon-
sertsaler verden over med lys og spontan
applaus siden urfremførelsen for 210 år si-
den. «Den beste musikalske fremstillingen
av Big Bang jeg vet om», sier den rullestols-
bundne britiske fysikeren Stephen Hawkins. 

Vi anbefaler at du prøver dette selv – ved å
lukke øynene til linjene «Und Gott sprach: Es
werde Licht!/Und es ward Licht!» («Da sa
Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys» -
1.Mos.1:3) midt i første korsatsen. Så kan du
åpne øynene igjen – og høre lyset. ●

INNSPILLINGER: «Dette er Skapelsen til Fritz
Wunderlich, Gundula Janowitz og Dietrich
Fischer-Dieskau», skriver Gramophone om
den 40 år gamle innspillingen med Berlinerfil-
harmonikerne og von Karajan. 30 år senere
fikk J.E. Gardiner, The English Baroque So-
loists (på originalinstrumenter) og Montever-
dikoret stor suksess med sin versjon av verket. 

Birkeland kirke, lørdag 14. juni kl. 18. • Fana kirke, søndag 15. juni kl. 19. 

Medvirkende: Fana kyrkjekor, Birkeland kantori, Slettebakken motettkor,
Fana kammerorkester. Solister: Hilde Veslemøy Hagen – sopran
Harald Bjørkøy – tenor, Øystein Skre – bass. Dirigent: Jostein Aarvik
Billetter: Kr 180,- kan kjøpes fra kor- og orkestermedlemmene, på 
telefon 55 59 71 83 (Fana prostikontor) eller ved inngangen.

DE TRE KANTORER: – Haydns begeistring over skjønnheten i skaperverket er enorm, sier Jo-

stein Aarvik, som skal dirigere begge fremførelsene av «Skapelsen». Verket fremføres i Birke-

land og Fana kirke denne måneden. Fra venstre: Kantor Harald Jacob Holtet (Birkeland menig-

het), kantor Olav Øgaard (Slettebakken menighet) og kantor Jostein Aarvik (Fana menighet).
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikon-

sulent Liv Bente Nilsen

Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.

Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret

utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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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

Vikarprest Per-Arne Mehren
telefon  . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil . . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post  . . . . . . pampam@online.no

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

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

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02 
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 
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 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
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  . . . . . . . . 3411.26.36406

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 hjerte-
lig velkommen. Det vil være noen fra
staben 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

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 
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Uke 23 - Vi takker for våre ungdommer, for
våre familier og for våre naboer. - Vi ber får vår
nabo. Vi ber også for dem som stifter familie
og for alle brudepar.

Uke 24- Vi takker for våren, for alt som spirer
og gror.  - Vi ber for skolene og deres siste sko-
ledager før ferien. Vi ber for lærere, for elever
og foreldre.

Uke 25. - Vi takker for alle medarbeidere som
er villige til å yte av sin tid til arbeid for andre. -
Vi ber for Ungdomsklubben sin fottur og leder-
kurset sin bretur. 

Uke 26. - Vi takker for ferie og mulighet til å
hente nye krefter i gode feriedager. - Vi ber for
alle som blir alene mens deres nærmeste er
på ferie. Vi ber for dem som føler seg en-
somme.

Uke 27. - Vi takker for dem som er på arbeid i
våre pleie-og sykehjem i sommer.  - Vi ber for
dem som ferdes i trafikken på land og sjø. Be-
var dem fra ulykker.

Uke 28. - Vi takker for misjonens arbeid i inn
og utland. - Vi ber for våre menigheter at de
må være opptatt av å bringe det glade budskap
videre. - Vi ber også for NMS sin generalfor-
samling som foregår i Bergen.

Uke 29. - Vi takker for våre menighetsråd og
det arbeidet de gjør. - Vi ber for menighetsrå-
dene, at de har sitt blikk rettet mot kirkens
oppgave men enn på alle de forskjellige opp-
gavene.

Uke 30. - Vi takker for sommeren. - Vi ber for
de som lider av sykdom. Vi ber for dem som
sørger, og vi ber for de som sliter.

Uke 31. - Vi takker for vår kirke og for vår krist-
ne tro. - Vi ber om at den kristne tro fortsatt må
være levende i vårt samfunn. Vi ber for menig-
heter og enkeltmennesker. 

Uke 32 - Vi takker for menneskeverd og men-
neskerettigheter. - Vi ber om at menneskever-
det må holdes høyt i ære og at menneskeret-
tighetene må bli respektert i vårt samfunn. Vi
ber om at ingen må føle seg krenket av andre.

Uke 33. - Vi takker for våre familier. - Vi ber for
våre familier og for dem som har stiftet fami-
lie. Vi ber for alle som er blitt foreldre. 

Uke 34. - Vi takker for skoler, barnehager og
aktiviteter som nå kommer i gang igjen. - Vi
ber for skoler, søndagskoler, barnekor, spei-
dere og alle andre aktiviteter for unge og eldre
som starter nytt arbeidsår. 

Uke 35. - Vi takker for nye og «gamle» medar-
beidere i menighetene. Vi takker for ansatte og
frivillige. - Vi ber for medarbeiderne, for plan-
legging og arbeid i de ulike gruppene. Vi ber
om visdom til å satse på de riktige tiltak, slik at
mennesker kan finne et hjem i sin kirke og
menighet. VED KARI VATNE

Vi takker og ber

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Konfirmantene har vært med på å sette
farge både på Gudstjenestene og på
menighetslivet vårt her på Bønes. Vi
har sett dem i kirken både hverdag og
helg. Og det er vi glade for.Vi håper
konfirmanttiden har vært en fin og in-
spirerende tid for alle sammen og vi
håper å se så mange som mulig igjen i
kirken.

Jeg har lyst til å dele en liten historie
med dere. Det er jo knapt til å unngå at
når det er mange ungdommer sammen
i kirken blir det ofte litt uro. På en gud-
steneste der det var ekstra mange, var

det mye liv rundt ungdomsbenkene. På
kirkekaffien rett etterpå kom en menig-
hetens godt voksne (90+) bort til meg
og kommenterte: 

- Var det ikke flott i dag. Det er så kjekt
med alle disse ungdommene.

Jeg tror han kan stå som talsmann for
de fleste av oss. Det er flott med levende
ungdommer som fyller kirken. Det hå-
per vi dere fortsetter med.

Her er noen bilder fra den siste hel-
gen. Mange flotte ungdommer. I kap-
per som de av en eller annen grunn
måtte ta på bak-fram. Men konfirmert
ble de. ●

Flotte konf

Sogneprest Bjarte Holme først i Prosesjonen av vakre konfirmanter.

Et år med forberedelser er over og punktum er satt med
noen flotte konfirmasjonsgudstjenester. At vi også ble
velsignet med strålende vær var med på å skape en ekstra
fin ramme rundt seremonien. Det fortelles om godt besøkte
Gudstjenester og mange blide mennesker.
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ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

firmasjonshelger

Denne flotte gjengen fikk avslutte
en hektisk gudstjenesteserie
søndag 11. mai. 08

Fin stemning på
konfirmasjonsda-
gen både ute og
inne.
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B F
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Takk til alle glade givere. Endelig får vi
bruke innsamlete midler til det vi har
lovet. To messehakler er nå levert og
tatt i bruk. De to neste er bestilt for le-
vering i løpet av 2008.

Starten på neste byggetrinn av kirken
nærmer seg med alle de behov utover

selve byggingen som dette medfører.
Vi må prøve å være i forkant og trenger
derfor glade givere.

Har du lyst til å melde deg som fast gi-
ver kan du bruke denne på meldings -
slippen. Du vil så få tilsendt giroblan-
kett fra oss.
Svarslippen sendes Givertjenesten 
v/P. Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: .........……………………......…..…….

Adresse: .........…………………......…..…….

Postnr/Sted: ......………………….....…..….

Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig

Sign: ......………....................………......…

Giverglede ...

Kalender

Sofie Bødtker-Rein
Emil Kristoffer Tellnes Monsen
Felix Andreas Mørch Hobæk

Anders Helletun
Tonny Marie Woldseth
Kirsten Emilie Sletten
Kate Lillian Frimanslund
Kjell Tombra
Svein Åge Berg
Håkon Skjønhaug

Gudstjenester i Bønes kirke

4. s. e. pinse, 8. juni kl.1100

Gudstjeneste v/ kap. I.Høyland
Dåp, nattverd, offer: menighets-
arbeidet. Luk 15,11-32; Jes 65,1-
2; 1 Pet 5,5b-11. Søndagsskole,
kirkekaffe

5. s. e. pinse, 15. juni kl.1100

Familiegudstjeneste/ sommer-
fest v/ s.pr. B.Holme. Offer: me-
nighetsarbeid. Joh 8,2-11; Sak
7,8-12a; Rom 2,1-4. Grilling og
aktiviteter etter gudstjenesten.

7. s. e. pinse, 29. juni kl.1100

Gudstjeneste v/ vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp, nattverd, 
offer: Menighetsarbeidet. * T 1
Tess 4,2-9; Jos 24,19-24; Matt
16,24-27

9. s. e. pinse, 13. juli kl.1100

Gudstjeneste v/ kap.I.Høyland
Dåp, nattverd, offer: menighets-
arbeidet. Matt 7,21-29; Jer 23,16-
24; 1 Joh 4,1-6
11. s. e. pinse, 27. juli kl.1100

Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. Joh 6,66-69; Jes 5,1-7;
Rom 11,25-32

13. s. e. pinse, 10. august kl.1100

Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. * Sal 40,2-6; Jak 3,8-12;
Matt 12,33-37

14. s. e. pinse, 17. august kl.1100

Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. Matt 5,43-48; 5 Mos
10,17-21; Rom 13,8-10

15. s. e. pinse, 24. august kl.1100

Familiegudstjeneste v/ kap.I.
Høyland og kat.B.Bredholt
1.klassinger er spesielt inviterte
Joh 5,1-15; Sal 103,1-6; Ef 5,15-
20. Kirkekaffe, spill/aktiviteter
etter gudstjenesten

16. s. e. pinse, 31. august kl.1100

Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. * T Matt 6,19-24; 5 Mos
4,29-31; Fil 4,10-13. Søndags-
skole, kirkekaffe

17. s. e. pinse, 7. sept. kl.1100

Gudstjeneste v/kap.I.Høyland
Nattverd, offer: KFUK/M. Luk
7,11-17; Job 19,25-27; Rom 8,18-
23. Kirkekaffe, søndagsskole

Gudstjenester i 

Storetveit kirke

4. s. e. pinse, 8. juni 2008:

Høymesse v/vikarpr. P-A. Meh-
ren. Nattverd. Offer: Menighets-
arbeidet.  Luk 15,11-32; Jes
65,1-2; 1 Pet 5,5b-11

5. s. e. pinse, 15. juni 2008:

Høymesse v/s.pr. K. Vatne. Dåp.
Offer: Fana Prosti. 
Joh 8,2-11; Sak 7,8-12a; Rom
2,1-4

6. s. e. pinse (Aposteldagen),

22. juni 2008:

Høymesse v/s.pr. K. Vatne. Natt-
verd, dåp. Offer: Menighetsar-
beidet. Matt 16,13-20; Jer 1,4-
10; 1 Pet 2,4-10

8. s. e. pinse, 6. juli 2008:

Høymesse v/kap. I.Høyland.
Nattverd, dåp. Offer: Menighets-
arbeidet. Matt 10,28-31; Jes
49,13-16; 2 Tess 3,6-12

10. s. e. pinse, 20. juli 2008:

Høymesse v/kap.I.Høyland.
Nattverd, dåp. Offer: Bjørgvin
Bispedømmeråd. Luk 12,42-48;
Jes 10,1-3; Apg 20,17-24

12. s. e. pinse, 3. august 2008:

Høymesse v/s.pr.B.Holme.
Nattverd,dåp. Offer: Menighets-
arbeidet. Matt 21,28-31; Sal
32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2

14. s. e. pinse, 17. august 2008:

Høymesse v/vikarpr. P-A. Meh-
ren, Nattverd, dåp. Offer: 

Menighetsarbeidet. Matt 5,43-
48; 5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-
10

15. s. e. pinse, 24. august 2008:

Høymesse v/s.pr. B.Holme.
Nattverd. Offer: Menighets-
arbeidet. Joh 5,1-15; Sal 103,1-
6; Ef 5,15-20

Onsdag 25. juni kl 18.30:

Fantoft stavkirke
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang
Ingvill Morlandstø - 
saksofoner
Ruth Bakke Haug - 
orgel/keyboards
Bill. v/inng. kr 100.-

Onsdag 6. august kl 18.30:

Fantoft stavkirke
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang
Ingvill Morlandstø - 
saksofoner
Ruth Bakke Haug - orgel/ 
keyboards
Bill. v/inng. kr 100.-

Konsertene er støttet
av Bergen kommune

 kultur

gudstjenester

døde

døpte
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