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Minneverdig 
Gitarvirtuos Knut 
Reiersrud var igjen
en perfekt makker for
organist Iver Kleive.
Sammen innviet duoen
det nye orgelet i Bønes
kirke.  Side 10-11

Olsokfest
Bli med på Olsok-feiring
torsdag 29. juli, med pro-
gram både i Fana kyrkje,
på Hordamuseet og ved
Fanafjorden. Side 7

Sandvolleyball
En sandvolleyballbane
til fri bruk for alle er nå
anlagt ved kirken. 

Side 2-3

1000besøkte
Bønesdagen
Sommeren kom på tidlig besøk da Bønesdag nummer 17

ble arrangert 9. april. Bortimot tusen Bønes-boere møtte

opp til aktiviteter både inne og ute under denne nå meget

tradisjonsrike allaktivitetsdagen. Side 14-15
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Sandvolley-

ball på kirke-

bakken!

Vi sier ofte at dugnads-

kirken på Bønes er

bygget av bydelen for

bydelen. Som menighet

har vi forsøkt å holde på

denne tette kontakten,

noe som også reflekteres

i vår visjon: Åpen, synlig

og tilstede. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

For oss har Bønesdagen vært det gode
eksempelet på hva vi vil være. En sam-
lingsplass for hele bydelen. Det er en
opplevelse å være i og rundt kirken den-
ne dagen, det yrer av folk og det meste av
idrett og kultur på Bønes er represen-
tert.

Med byggetrinn 2 på plass, har vi bedre
plass til mer aktiviteter og tilbud. Noen
er alt på plass og andre kommer. Men vi
har også plass til at andre kan bruke lo-
kalene, det være seg til øving, møter,
konserter eller annet. Bønes kirke vil all-
tid være bydelens kirke og åpen og tilste-
de for de som ønsker å bruke den.

Sandvolleyballbane
Siste tilvekst er, som mange sikkert alt
har sett, en sandvolleyballbane. Den vil
selvsagt bli brukt til noen av kirkens egne
aktiviteter, men det meste av tiden vil
den være fritt tilgjengelig for alle. Banen
er bygget etter råd fra eksperter og skal
ha topp standard. Det er brukt beste kva-
litet sand og Svein Boason har sikret
grundig grunnarbeid. 

Når dette leses håper jeg gresset rundt
banen er på plass slik at vi kan ta den or-
dentlig i bruk. Da inviterer vi alle til å

komme. Vi ber om at tiden for Gudstje-
nester og begravelser respekteres, ellers er
banen tilgjengelig.

Viser tilhørighet
For Bønes kirke er dette, som Bønesfon-
det, en måte å vise både vår tilhørighet til
Bønes og nærmiljøet og en liten takk for
all den støtte vi har fått og fortsatt får. Vi
håper at denne siste tilveksten også blir
til felles glede og et nytt bidrag til bomil-
jøet på Bønes. 

Og så vil vi takke Lions Løvstakken for
deres støtte også denne gang, de har gitt
mange gode bidrag til både kirken og by-
delen. 

2 mai 2011                        

Bønesbladet nr 3, 2011 utgis av menighetsrådet i sam-
arbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot
artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: bones.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Helge Kolstad, Sigmud Austrheim,
Karl Johan Kirkebø og Stein Rune Risa, 
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 15. august
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 30. august
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

Kjærligheten seirer -

«Love wins» 
Denne gang trår jeg til med en

bokanbefaling. Jeg holder for

tiden på å lese boken «Love

wins» av den amerikanske

pastoren Rob Bell. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Jeg er fortsatt bare halvveis i
boken, men den har alt satt
mange gode tanker i sving i
hodet mitt. Noen tanker til
trøst og noen som er svært så
utfordrende.

Pastorer i store amerikanske menigheter
står vanligvis ikke øverst på min leseliste.
Normalt er de veldig konservative og med
en teologi som jeg ikke helt føler meg hjem-
me i. Denne boken leste jeg en stor anmel-
delse av i Vårt Land og den fristet. Dermed
ble boken bestilt på Amazon. Så langt er for-
ventningene innfridd.

Bell skriver om sentrale tema som livet et-
ter døden og Guds kjærlighet. Han reiser
blant annet spørsmålet om det stemmer
med vårt bilde av en kjærlig gud at han har
skapt millioner til evig fortapelse. Hans svar
er et klart nei og det er dette boken henter
sin tittel fra. «Love wins» – Guds kjærlighet
seirer. Dette reiser selvsagt mange nye spørs-
mål, men det er også en stor trøst og håp i
det.

Han skriver videre om himmel og helvete
og livet etter døden. Hans tese er at livet etter
døden starter her og at det er vår oppgave
som hans disipler å bidra til at så skjer. Litt
forenklet sier han at vi har ansvar for å ta
vare på hverandre og på kloden vi bor på slik
at det kan bli en god plass å bo på. 

Han utfordrer på mange måter den tradi-
sjonelle forkynning om Himmel og Helvete,
evig liv eller evig fortapelse og mener det
ikke er i tråd med Bibelen. Utfordrende tan-
ker og det virker som om han belegger det
ganske godt. Ikke alt er like lett å få med seg
og ikke alt er like lett å ta inn over seg og være
enig i. Men det setter tanker i gang og gir
noen spennende perspektiver.

God sommer til dere alle. 

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Gave til Bønes fra kirken: 

Sandvolleyballbanen! 

FOTO: STEIN RUNE RISA
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Benytt deg av Bønes menighets SMS-tjeneste

Det er mange spennende arrangementer i Bønes kirke og nå kan du få

vite om arrangementene direkte til deg i en sms. Kontakt oss slik at 

vi får notert ditt nummer og vi sender deg sms’er om det som foregår. 

Send navn og mobilnummer til: bones.menighet@bkf.no eller

ring oss på 55 30 81 02. Vi sees i Bønes kirke! 

Besøker – 
noe for deg?
I Storetveit og Bønes jobber vi med å få en
større besøkstjeneste. Har du noe tid du kan
tenke deg å bruke som besøker? 

Som besøker får du en fast person du besø-
ker jevnlig etter avtale, og det kan innebære å
gå tur, bare prate sammen, følge til lege og
liknende. 

Det vanlige er 1-2 timer i uken/ annenhver
uke. Du vil få veiledning og kurs underveis,
og treffpunkter med andre besøkere. Liker
du å glede en annen? Da kan dette være en
tjeneste for deg! 

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

Hyggetreff for
pensjonister
Første fredag i måneden arrangeres det hyg-
getreff for pensjonister i Bønes kirke fra 11.30
– 13.30. Vi samles til fellesskap, en matbit
med medbrakt niste, litt frukt og kaker og va-
riert program. Hjertelig velkommen!

Høstens datoer er: 
• 2. september • 7. oktober 
• 4. november • 2. desember 

Den 2. september får vi besøk av menighets-
barnehagen. Mer detaljer om høstens pro-
gram kommer i neste menighetsblad i sep-
tember. Følg ellers med på oppslag. 

Vennlig hilsen komitéen
v/diakon Linda Bårdsen
55 30 81 17 / linda.bardsen@bkf.no

Til Bønes 
f ra kirken 
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Hver onsdag i sommer holder
vi sommeråpent i Bønes kirke,
fra kl. 11.30-13.30. Da kan du
komme innom for en kopp kaf-
fe/te, et glass saft, en vaffel og en
prat, eller for å leke. Dette er et
åpent tilbud til alle i – og uten-
for – menigheten, uansett alder.
Ta med deg naboen, et barne-

barn – hvem du vil - og kom!

Datoene i sommer: 
29. juni – 6. juli – 13. juli – 20.
juli – 27. juli – 3. august – 10.
august – 17. august 

Hilsen diakoniutvalget i Bønes

+ frivillige medarbeidere

4 mai 2011                        

Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

SAMDALS
           BYRÅ AS V/J. TEIGLAND 

og ARVE LØVENHOLDT
JONSVOLLSGATEN 1 - 5011 BERGEN

Vi kan hjelpe med alt det praktiske  
og bidra til en verdig seremoni.

RING: 55 90 19 80 HELE DØGNET! 

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

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

Torsdager 
kl 12.30 - 14.30 
i Bønes kirke
Oppstart torsdag 

18.august

Sommeråpent i kirken
Når de faste aktivitetene i menigheten tar 

ferie, «alle» er bortreiste og tiden faller lang

for noen og enhver, nettopp da skjer det noe:
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AV PROST PER BARSNES

Ofte skriv dei om tomme kyrkjebenkar. Vi
som er der regelmessig kjenner oss ikkje
att. Likevel må vi medgi at vi godt kunne
ha vore fleire. Det bør vere ein tankevekkar
for alle fråverande som har ei kristentru at
dei blir tekne til inntekt for ei negativ hald-
ning til kyrkja som dei slett ikkje vil ved-
kjenne seg! Men dette er ei utfordring det
lett kan gjerast noko med. Det er berre å
bestemme seg for å møte opp!

På den andre sida er det veldig einøygd å
trekke bastante konklusjonar om delta-
kinga i kyrkjelydslivet ut frå talet på delta-
karar i høgmessa søndag føremiddag. Den
som gjer det, blindar att augo for det store
mangfald som lever under «kyrkjekvel-
ven» kvar dag gjennom heile veka. Stadig
er kyrkjerommet i bruk til gravferd. Over
nitti prosent av alle gravferder skjer i regi
av Den norske kyrkja, og er eit veldig sterkt

barometer på berande haldningar som le-
ver i folkedjupet. 

Stadig er det store gledesstunder i kyr-
kjerommet når folk giftar seg, eller ber sine
nyfødde til dåpen. Og ikkje sjeldan er det
dåp av store born som av ulike grunnar
ikkje vart døypte som speborn. For ikkje å
snakke om dei store familiefestane knytte
til konfirmasjon. Kyrkjerommet er også eit
ettertrakta konsertlokale med stor spenn-
vidde frå Ten Sing til klassiske konsertar av
ulikt slag.

I kyrkjene er det eit yrande barne- og
ungdomsarbeid. På Gospelnight fyller
ungdommen kyrkjebenkane til siste plass,
og køen av ungdomar på veg til nattverd er
ei gripande oppleving (men søndag kl.
11.00 søv dei). Vidare kan nemnast bibelti-
mar, songøvingar, klubbkveldar, kultur-
kveldar og så bortetter. Alt dette vitnar om
eit godt fotfeste i breie lag av folket. Og det
er det vi vil vere: Ei folkekyrkje. 

Difor byggjer vi arbeidskyrkjer i vår tid,
eller vi satsar på kyrkjelydshus ved sida av
dei gamle kyrkjene. Gjennom samspel av
bygningar i eit kyrkjetun får vi tilsvarande
lokale til ulike aktivitetar som arbeidskyr-
kja gjev under eitt tak. Sjølvsagt har vi
mange utfordringar, men mitt ærend den-
ne gongen var eit lite oppgjer med eit for-
enkla og einøygd bilete av livet i kyrkja. Det
er kjekt å gjere teneste i ei vital kyrkje.●

Kulturkalender
Ytrebygda tensing 
Årskonsert på Skranevannet
skole, søndag 5. juni kl. 19.00

Søreide tensing
Årskonsert på Aurdalslia skole,
søndag 5. juni kl. 18.00

Orgelkonsert
Natalia Medvedeva spiller.
Fana kirke, søndag 5. juni kl
19.00. Gratis adgang/kollekt.

Teaterstykket «Ordet» 
Samtale med dramaturg og to
skuespillere på scenekanten
etter forestillingen. DNS, man-
dag 6. juni kl.19.00. Bill. Kr.
200,- fra Bønes menighet.

Jazzkvartett
Konsert med Carsten Dynge-
land (flygel), Thomas Nøkling
(sax), Sigurd Ulveseth (bass) 
og Stian Villanger (trommer).
Bønes kirke, tirsdag 7. juni 
kl. 21.

Extasis tensing
Konsert i Skjold kirke, fredag
17. juni kl 19. 

Korsang til kvelds
Choral Evensong ved Birke-
land kantori, dir. Harald Holtet
og organist John William Kay.
Birkeland kirke, lørdag 18.
juni kl. 19.00.

Sommer i stavkirken
Kantor Ruth Bakke inviterer til
sommerkonserter sammen

med Chris André Lund (sang)
og Ingvill Morlandstø (sax).
NB! Husk varme klær! 
Fantoft stavkirke, onsdag 
29. juni kl. 18.30 og onsdag 
10. august kl. 18.30. Bill. ved
inngangen, kr 150,-

Orgelmester til Fana
Konsert med organist Hayo
Boerema. Fana kirke, søndag
21. august kl 19.00. Bill. kr.
100,- ved inngangen.

Ei levande kyrkje
Gudstenesta søndag kl. 11.00 har hatt, og har, ein sentral plass i

kyrkjebiletet. Det er difor ikkje så rart at journalistar som vil måle

styrken i den kyrkjelege oppslutninga oppsøker kyrkjene for å sjå

kor mange som er til stades.

Laksevåg prostikontor legges i

disse dager ned. De fire ansatte

ved kontoret flyttes over i andre

stillinger ved Arna/Åsane og Fana

prostikontor. 

AV PROSTILEDER EDVIN STENHJEM BRATLI

Det var i februar Bergen kirkelige felles-

råd vedtok å legge ned kontoret i Lakse-

våg, som et ledd i innsparinger på bud-

sjettet for 2011. Sælen og Fyllingsdalen

menigheter vil derfor fra nå bli betjent av

prostikontoret på Fana, mens Olsvik,

Loddefjord, Nygård og Laksevåg menig-

heter vil bli betjent av Bergen domprosti.

Departementet avgjør
Bjørgvin bispedømmeråd har lagt frem en

sak om å legge ned Laksevåg prosti, og

overføre menighetene til Fana og Bergen

domprosti. Denne har nå vært ute på hø-

ring i alle menighetsråd. I slutten av mai

vil bispedømmerådet behandle saken, og

går rådet inn for å avvikle prostiet, vil sa-

ken bli sendt til departementet for endelig

vedtak. Fremtiden til Laksevåg prosti er

ennå ikke avgjort, men prostiet har ikke

lenger eget prostikontor. Vi går en spen-

nende tid i møte, med tanke på hvilken av-

gjørelse bispedømmerådet og departe-

mentet vil komme til å lande på. ●

GLEDE I KYRKJEROMMET: «Stadig er det

store gledesstunder i kyrkjerommet»

skriv prost Per Barsnes, som meinar at

talet på deltakarar i høgmessa søndag

føremiddag ikkje gjev noko godt bilete på

all aktiviteten som gjeng føre seg i folke-

kyrkja vår. ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Laksevåg prostikontor legges ned
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Tirsdagskonsertene i Bønes kirke er blitt
rene publikumsmagneter, og det var ikke et
ledig sete å oppdrive da kantor Carsten
Dyngeland denne gangen inviterte til et
møte med to av sine tidligere musikalske
sparringpartnere, Tor Endresen og bassist
Lasse Fjellbirkeland. På programmet stod
gospelsanger, poplåter og countrysvisker,
med alt fra Vince Gill sin gripende Go Rest
High on that Mountain, In the Ghetto («min
favorittsang», sier Endresen), If I Had A
Hammer, You’ll Never Walk Alone, Bridge
over Troubled Water og to av hans egne store
norske hits: Radio Lux Radio Lux og Ingen er
så nydelig («den handler om at skjønnheten
kommer innenfra», forklarer han). Finale-
nummeret er Anthem fra Chess, der Endre-
sen virkelig gir alt. Han står som en korgutt,
mens Carsten Dyngeland hamrer på piano-
et, for så trekke seg litt mer tilbake igjen. Det-
te er musikk som bølger frem og tilbake. Alle
de tre musikerne får komme til sin rett, og
det er tydelig at de trives sammen. 

Holder tonen
Der og da går det opp for meg hvilken stor
sanger Tor Endresen egentlig er. «Synd at
han alltid assosieres med det lettbente» ten-
ker jeg i det stille. For han har en kraftig og

flott stemme, og jeg skulle gjerne hørt ham i
litt mer utfordrende repertoar. «How can I
leave her? Where would I start?» synger han,
og høres ut som han mener det. «Let man's
petty nations tear themselves apart. My land's
only borders lie around my hea-a-a-a-a-a-
rt», avslutter han, slår ut med armene og
holder tonen lenger enn du ville trodd det
var mulig. Applausen etterpå varer enda
lenger. Alle reiser seg, og det er tydelig at
ingen ennå er klar for å gå hjem. Det må bli
ekstranummer. Dette blir med «Eg har ein
engel», en av visene etter Johannes Kleppe-
vik.

Eg har ein engel
Dyngeland innleder med noen fallende kla-
verdråper, mens Tor Endresen med stor inn-
levelse og på prikkfritt nynorsk synger den
gripende enkle, salmelignende teksten: «Eg
har ein engel med meg på vegen. Han var der
frå fyrste stund. Frå vogge til grav han lyser til
slutt i min siste blund». Utrolig bra, og nok en
stående applaus. Jeg er gammel nok til å ha
motforestillinger mot Melodi Grand Prix-
artister, men dette var praktfullt. Med dette
som åpningsord innleder jeg til en liten sam-
tale med de tre musikerne like etter konser-
ten. 

– Takk for det, smiler Endresen. 
– Vi musikere har kjent til talentet hans si-

den dag en, supplerer Dyngeland.
– Tor kunne gjøre hva som helst.

«Dyngis Khan»
De tre musikerne har spilt mye sammen, og
husker tilbake til et 80-tall da det var nok av
jobber og mange muligheter for sjangerblan-
dinger.

– Det er 30 år siden sist jeg spilte med Car-
sten, forteller Lasse Fjellbirkeland. 

Dette var i et band som het Groove. Reper-
toaret deres bestod av rhythm’n blues og
soul, med sanger gjort kjent av artister som
Aretha Franklin og James Ingram. 

– Vi hadde mørke solbriller og stripete
dresser fra Fretex, husker Dyngeland. 

– Og du kalte deg for Dr. Dyngis Khan, fli-
rer Endresen.

– Det var tider. 
– Lasse og de spilte He’s Got the Whole

World i konfirmasjonen min, sier Dynge-
land. 

– Jeg tror det var der det begynte. Noen år
senere lot jeg meg døpe i pinsemenigheten
Sion. Der var det musikk hele tiden. 

Syngende bartender
– De fleste jeg spiller med har fortid i noe
slikt, mener Endresen, som selv forteller at
han har vært triangelgutt i Landås menighet.
Siden gjorde han karriere i flere lokale dan-

–Skjønnheten
kommer innenfra

Solistparet gleder seg til igjen å få

synge i Fana kirkes utmerkede

akustikk og atmosfære og til et nytt

samarbeid med pianisten Ingunn

Ådland, kveldens akkompagnatør.

Sammen vil de fremføre en blanding

av sanger, arier og kirkemusikalske

verk med stort spenn i klangbilde og

innhold - med musikk av både Schu-

bert, Dvorak, Bizet, Saint-Saëns, 

Peterson-Berger, Fauré, Händel,

Massenet, Lloyd-Webber og Haydn. 

Fana kirke, søndag 

4. september kl. 19.00.

Arr: Jan Erik Endresen og 

Åse Solvi. 

Inngang kr. 150,-. ●

Klassisk i kirken
Flotte arier og sanger står på programmet når Åse Solvi (sopran) og

Jan Erik Endresen (tenor) inviterer til klassisk aften i Fana kirke. 

«Ingen er så nydelig som du» synger Tor Endresen, og får hele kirken med på refrenget. Så hen-

vender han seg til pianist Carsten Dyngeland. – Du spiller så fint, sier han. – Spill litt for oss.
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seband (White Rock og Salex), fortsatte som
sanger på to plater med Pål Thowsen, før han
endte opp som både Melodi Grand Prix-
sanger (åtte norske finaler, en internasjonal)
og fast syngende bartender i Rune Larsen sin
tv-serie Lollipop.  

– Det ble litt stigmatiserende. Spesielt Lol-

lipop, der innpakningen var så søt, innrøm-
mer Endresen. 

– Prøver du å frigjøre deg fra Lollipop-ti-
den?

– Absolutt ikke. Lollipop var det mest
kommuniserende musikalske uttrykket jeg
har vært borte i. Det favnet så bredt. Alle al-
dre sang med på de samme sangene. 

Sjalu på musikerne
I seg selv var «lollipop» bare et ord som be-
skrev musikkepoken fra 1955 og ti år frem. Så
her var det plass til både rock’n roll, soul og
country. Dette var på begynnelsen av 90-tal-
let. På den tiden var det et yrende klubbliv i
Bergen, og mange yrkesmusikere krysset
gjerne sjangergrenser fra en jobb til en annen. 

– Vi ville ikke snyte oss for kickene, så vi var
mer opptatt av hva vi likte enn hva vi ikke lik-
te. Jeg var alltid sjalu på musikerne, som fikk
smake på alt. Det ville jeg også. 

– Er det fortsatt slik?

– Det har forandret seg. I dag føler jeg meg
mer som en musiker selv. Du kan si at jeg er
blitt mer opptatt av innholdet. Det er vel så
viktig å levere teksten som musikken. 

«Endresen steady komp»
– Du fanget hele salen da du sang Bridge
over Troubled Water i kveld. Hva er hem-
meligheten bak en god tolkning?

– Måten du gir de to første linjene på er vik-
tig. Gjør du det riktig, får du folk til å lytte,
sier han, og synger: «When you're weary, fee-
ling small. When tears are in your eyes, I will
dry them all». Hårene reiser seg på armene
mine, uten at jeg kan forklare det. 

– Du er også en gitarist av høy klasse, legger
Fjellbirkeland til.

– Publikum flest skjønner ikke det, men vi
som spiller med deg merker det. «Her skulle
vi hatt litt Endresen steady komp» sier Svein
Dag Hauge av og til. Da skjønner alle hva han
mener.  ●

Olsokfest
Også i år blir det olsokmesse i

Fana, med program både i

kyrkja, Hordamuseet, og 

ved Fanafjorden. 

I flukt med gudstenesta blir det olsokfest i
uteområdet ved Hordamuseet. Årets kåsør
er Norvall Skreien, som vil fortelja om song-
pedagogen, kordirigenten, organisten og
komponisten Lars Søraas (1862-1925) -
blant anna kjend for melodien til Den fyrste

song. Etter kåseriet blir det opna for allsong
frå Lars Søraas si songbok for folkeskulen,
før olsokfesten held fram med leik og dans
på vollen (om det blir regn, vert denne delen
av arrangementet flytta innandørs på låven i
den store Tøsdalsløa) og olsokbål ved Fana-

fjorden. Arrangementet er gratis, men alle
tek med seg ei korg med mat og drikke til seg
og sine. Ta med litt ekstra så ein kan dele
med andre om nokon har gløymt seg. Vel-
komen!

Olsokmesse ved prost Per Barsnes, sokneprest
Gunnar Nesse og kantor Jostein Aarvik. Song
ved Olsokkoret. Fana kyrkje, torsdag 29. juli
kl. 18/Hordamuseet ca. kl. 19.30. Arr: Fana
prosti med støtte frå Fana folkeakademi. ●

OLSOKFEIRING: Sverre Trætteberg under-

heldt med saksofonspel og muntert kåseri i

det vakre sommarveret på olsokafta i fjor

sommar. FOTO: ODDVAR SKRE 

GLAD I BØNES: 
– Det er helt an-
nerledes å synge
populærmusikk i
en kirke. Rommet
forsterker alt, sier
Tor Endresen,
som er spesielt
glad for å synge i
Bønes kirke. På
nittitallet deltok
han i en støttekon-
sert for denne kir-
ken sammen med
Rune Larsen og
Helge Nilsen. – Vi
fikk inn 50.000
kroner, husker
han. 

«INGEN ER SÅ NYDELIG»: – Tor Endresen
sang ved St. Hansbålet på Laksevåg i 1991. To
dager senere traff vi hverandre, forteller ekte-
paret Anita og Stig Ersvær, som fikk sin favo-
rittsang dedikert til seg.
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Foreldrenes første møte med trosopplæring-
en i Søreide skjer i dåpssamtalen. For å knyt-
te personlig kontakt, er det den av prestene
som skal døpe barnet som har samtalen,
vanligvis i hjemmet. Da forteller de også om
trosopplæringen og hvordan kirken vil hjel-
pe foreldrene med oppdrageransvaret.

Babysang
Trosopplæringen  involverer hele staben og
mange frivillige. Alle døpte barn får invita-
sjon til babysang. Her er det kantor Eli-Jo-
hanne Rønnekleiv som bruker både sine
musikalske og menneskelige egenskaper.
Hver torsdag formiddag invaderes kirken av
rundt 30 bittesmå og litt større babysangere
med mødre (og noen modige fedre). Stem-
ningen er på topp, og barna blir både rolige
og tilfredse av en musikkstund med påføl-
gende fellesmåltid. Selve babysangen foregår
i kirkerommet, og lyset i globen er tent slik at
det er mulighet for å tenne et lys for de som
ønsker det. Det er nesten alltid noen som be-
nytter seg av den muligheten. 

Høsttakkefest
Jungeltelegrafen har gått, og tilstrømningen
til babysang er blitt så stor at Eli-Johanne har
måttet dele gruppen. Når de små sangerne
fyller to år, inviteres de til gudstjeneste der de
får en cd med sentrale kristne barnesanger
på. Dette skjer to ganger årlig. I høst kombi-
nerte vi dette med høsttakkefest. Det å undre
seg over skaperverket og takke for det er noe
både barn og voksne kan forstå. Menighets-
barnehagen har fast tradisjon med å delta på
høsttakkefesten. Sist hadde barna derfra lært
seg en ny salme om skapelsen. Denne var

skrevet av kapellan Sindre Skeie, og hadde
fått skikkelig profesjonelt komp på cd. 

Juleverksted
Barna hadde også laget kulisser og kledd seg
ut som ulike dyr for å illustrere skapelsesfor-
tellingen. Og ut fra det gikk budskapet om
vårt ansvar for å ta vare på skaperverket.
Gudstjenesten med høsttakkefest samlet
stappfull kirke, og flere foreldre fikk her en
aha-opplevelse av at kirken både kan være
aktuell og livsnær. Andre søndag i advent er
det også et yrende liv i kirken vår. Da samles
små og store til juleverksted. Det klippes og
limes, hekles, lages perlearbeider og konfekt
i stor stil. I menighetssalen er det kafe og ut-
lodning. Femåringene får spesiell invitasjon
til dette arrangementet, og vi legger vekt på å
fortelle dem om hvorfor vi pynter med stjer-
ner, hjerter og juletre til jul, og hvorfor vi gir
hverandre gaver.

Aktivitet året rundt
Som de fleste andre menigheter deler også vi
ut kirkebok til fireåringene. Men vi vil gjerne
«lose» dem videre inn i det kontinuerlige ar-
beidet, så derfor får alle samtidig invitasjon
til Familiekoret. Dette er et kor for familier
med (hovedsakelig) barn under skolealder.
Menighetspedagog Rikke Bergflødt er for ti-
den dirigent, mens Sindre Skeie er pianist.
Øvelsene består av sang, andakt, leker og fel-
les kveldsmat til slutt. Her er det stor innsats
enten det gjelder å synge av full hals eller å
løpe kjempefort i gangen i pausen. Etter som
barna blir eldre, kan de være med på søn-
dagsskolen og senere Søndagsringen. De
som vokser ut av Familiekoret kan fortsette i
barnekoret, og de som vil være i barneklubb
kan bli med i Kula og Myggen.

Til tårnets topp
Tårnagentene er et nytt, landsomfattende til-
tak i samarbeid med søndagsskoleforbundet
og NRK. 35 spente tårnagenter møtte opp
siste lørdag i januar for å avsløre noen av
hemmelighetene i kirken. Utstyrt med
agentbevis bega de seg inn til kommando-
sentralen og begynte å løse oppgaver. Etter
en stund kom det også en «ekte» detektiv på
besøk. Dette var en pensjonert politimann,
og han kunne fortelle mye – blant annet om å
ta fingeravtrykk. Men vi hadde et dilemma:
hvordan skal vi komme opp i tårnet i en ar-
beidskirke med tårn på utsiden? Med fantasi
og gode hjelpere løste vi det også. En lift ble
skaffet til veie, og under betryggende oppsyn
av flere voksne fikk agentene komme opp i
tårnet og se kirkeklokkene på nært hold. 

Juniorkonfirmanter
Trosopplæring skal først og fremst være det
ordet sier: opplæring. 10-11-åringene er i en
vitebegjærlig alder, og liker å bli tatt på alvor.
Sokneprest Hans Jørgen Morvik har sett
hvordan en arbeider med denne i Danmark,
og ut fra det laget et eget opplegg med junior-
konfirmanter for oss. I perioden fra advent
til etter påske samles 11-åringene syv ganger
etter skoletid. Da får de først litt mat, og så
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Livet er mer!
Hvert tredje medlem av Søreide menighet er mellom null og 18 år. Det betyr 3000 barn og unge som

vi har ansvar for å lære hva det vil si å tilhøre kirken, være en kristen og leve under Guds omsorg. 

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

Dette er andre del i en serie,

der vi  presenterer trosopplæ-

ringen i alle de syv menighe-

tene i Fana prosti. Tanken er at

dette skal være både til inspi-

rasjon og informasjon for

hverandre. Sist møtte vi Fana

menighet, denne gangen er

det Søreide som står for tur.

Stafetten går deretter videre

til (i følgende rekkefølge) Bir-

keland, Skjold, Bønes, Slette-

bakken og Storetveit. 

Søreide 
menighet:

SØREIDE

BABYTROMMING: Tromme er spennende for de små. Eli-Johanne

Rønnekleiv lar alle som vil få prøve. FOTO: RIKKE BERGFLØDT

VARIASJON OG

BREDDE: – Det er

viktig med faste til-

bud i tillegg til bred-

demarkeringene i

trosopplæringen,

sier menighetskon-

sulent Elisabeth 

R. Andersen. FOTO:

MAGNE FONN HAFSKOR
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går det slag i slag med undervisning, lek og
formingsaktiviteter. De lærer å bruke Kris-
tuskransen, og får grunnleggende kunn-
skap om trosbekjennelsen, Fader vår og sa-
kramentene.

«Vi er kirken»
Sjetteklassingene feirer starten på nytt kir-
keår med overnattingstur i kirken. Dette er
et både spennende og krevende prosjekt
hvor vi har hatt som tema «våken for Gud,
våken for hverandre og våken for skaper-
verket». I slike anledninger har det sine for-
deler med en relativt ny arbeidskirke; både
Rikke og de andre lederne var takknemlige
for varme gulv i novemberkulden. De unge
innprentes gjerne med ordene «vi er kir-
ken». Slik også med konfirmantene. Det er
fremdeles i konfirmasjonstiden vi når flest,
og vi vil så gjerne at de skal oppleve at kir-
ken er deres, og at det er like naturlig for

dem å være der som for de som går til guds-
tjeneste hver søndag. 

Lederkurs
Mange av konfirmantene deltar i Tensing
eller KRIK, hvor de er velkommen til å fort-
sette også etter konfirmasjonstiden. Året et-
ter konfirmasjonen får alle tilbud om leder-
kurs. Menighetsprest Lars Martin Hol har
med seg noen av de eldre ungdomslederne
som lærere. Kursdeltakerne samles til
undervisning i høstsemesteret, og i vårse-
mesteret er det tid for å praktisere lærdom-
men. Noen er ledere på konfirmantleir,
noen i Ten Sing og noen i barneklubb. 

Dermed sluttes ringen. Unge som nær-
mer seg enden på sitt trosopplæringsløp (i
den grad man noen gang blir ferdig), står
klare til å gi videre til dem som kommer et-
ter. Den store utfordringen er bare å få med
enda flere av de 3000 som hører til her! ●

Trosopplæring 
for voksne
– Folk blir inspirert når de ser

og hører hva som skjer i andre

land, sier Dag Kjær Smemo,

som i slutten av august besøker

Bibeltimen i Birkeland

menighetshus. 

AV IVAR BRAUT

Dag Kjær Smemo er utdannet prest, og
har arbeidet de siste 25 årene i Det nor-
ske bibelselskap - blant annet som bibel-
misjonsleder. Han hadde mye av sin
oppvekst i Bergen, med nær kontakt
blant annet i Birkeland og Skjold me-
nighet. 

Sammen om Bibelen
Bibeltimen i Birkeland menighetshus
(Øvsttunveien 29) arrangeres som fire
kveldssamlinger den siste tirsdagen i
hver måned fra og med august. Høstens
program innledes med Smemo, som vil
vise bilder og fortelle under overskriften
Sammen om Bibelen i Norge og verden.
Neste ut er seniorprest Rune Joar Kys-
nes, som kommer for å fortelle om hvor-
dan Bibelen ble til. Temaet i oktober blir
Kong Salomo, der Knut Sørum fra
Skjold menighet vil fortelle om hvem
han var, før stafetten avsluttes med et
besøk fra tidligere biskop Ole D. Hage-
sæther i slutten av november. Han vil
snakke om Medarbeiderskap til glede. 

Birkeland menighetshus (Øvsttunveien
29), tirsdag 30.august / 27.september /
25. oktober / 29. november. Samlingene
begynner kl. 19.30.  ●

DAG KJÆR SMEMO: Prest, fotograf og

prosjektleder. FOTO: BIBELSELSKAPET

TÅRNAGENTER: Pensjonert politimann Roald

Sæterdal er «hemmelig agent». FOTO: PRIVAT

LEK OG LÆR: Deltagerne på lederkurset har

«praksis» i Kula og Myggen.  FOTO: JENS Z. MEYER

KULA OG MYGGEN: Annenhver onsdag samler en gruppe barn seg til Kula og Myggen barne-

klubb i Eldshovden barnehage. Klubbkveldene slutter alltid med en matbit. Denne kvelden var

det vafler som stod på menyen. FOTO: JENS Z MEYER
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– Det står i en lov at en me-
nighetskirke skal ha et orgel.
Det er nok grunnen til at Ber-
gen kommune har gitt oss
dette, spøkte menighetsråd-
sleder Lise Opdahl i sin åp-
ningstale, der hun rettet en
spesiell takk til arkitekt Helge
Hjertholm.

Bestemors hender
Resten av kvelden var dedi-
kert til gnistrende samspill
mellom de to musikerne,
som tok de fremmøtte langt
bort fra hverdagens trivialite-
ter gjennom musikk der
menneskelig varme og kjær-
lighet var budskapet. Iver
Kleive åpner forsiktig med en
gjenkjennelig folketone, slik
folketoner gjerne er. Denne
er fra Setesdalen, slik folketo-
ner også gjerne er. Knut Rei-
ersrud tar opp tonen på en

sølvglitrende akustisk gitar.
En dyp basstone henger i luf-
ten, mens Reiersrud synger
en gammel soulklassiker:
Granma’s Hands av Bill Wit-
hers. Iført bowlerhatt, dress
og bunadssko fremfører han
den gospelaktige hyllesten til
bestemors hender. «If I get to
heaven, I’ll look for granma’s
hands» avslutter han, og lar
Iver Kleive overta med litt
syngende fuglekvitter høyt
oppe i registeret. 

– Fin klapping
Så kommer orgelet inn med
full tyngde, mens Reiersrud
lar sin grønne elgitar gråte
høylytt ut melodien til What
a Wonderful World. Han løf-
ter gitaren, peker oppover
med fingeren, gir et lite nikk
til Gud, og skifter om til noen
dempede lyriske jazztoner.
Så braker det løs igjen. Publi-
kum er helt med, og gir svært
entusiastisk applaus allerede

etter tre numre. «Takk, takk,
veldig fin klapping», smiler
Reiersrud, og fortsetter med
nok en melodiskatt fra Setes-
dalen. Nå spiller han på en
vanlig brun kassegitar, uten
at det hindrer ham i å få den
til å låte mer som en harding-
fele. Et «yeah!» unnslipper fra
leppene hans, mens fingrene
går av seg selv. 

Elefant i kirken
Tonen er veldig klar, uansett
hvilken gitar han plukker
opp. Så er han også en type
musiker med en lett gjen-
kjennelig stemme, nærmest
som en signatur. Det vrenges,
slites, ristes, strykes og ban-
kes på gitaren. Tonene slippes
ned i basskjelleren, for så å gli
langsomt opp igjen. Akkurat
det høres ut som om en irri-
tert elefant er kommet tram-
pende inn i kirkerommet.
Folk ler. «Den har vært i Dan-
mark», sier han, og mener gi-
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Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

–Budskapet er  
– Dette var helt etter mitt hjerte, sier kantor Carsten Dyngeland, etter      a

Bønes kirke med en konsert som fikk frem både spennvidden i det nye      i

kirkerommet. 

KONSENTRERT: – Vi ser på musikk som en mulighet til å formidle kjærlighetsbudska-

pet, sier Knut Reiersrud. Sammen med makker Iver Kleive holdt han temperaturen

oppe i to timer da det nye orgelet i Bønes kirke ble innviet 27. mars.
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Blandakoret Sola Fide

fra Fana kommer til

høsten med sin tredje

cd. Platen er spilt inn i

Eidsvåg kirke, og har

hovedfokus på

religiøse folketoner.

Flere av sangene er

arrangert for koret.

AV METTE SVANES

Alle som har gitt ut en cd-plate
vet at dette tar tid. Først skal
idéen fødes og interessen
fanges. Repertoar skal finnes,
innøves og terpes på og kan-
skje til og med forkastes for å
bli erstattet av noe nytt.  Så
kommer selve innspillingen,
der førti glade amatører skal
treffe sine toner til rett tid og
med den riktige klang og ba-
lanse,   om igjen om igjen til di-
rigent, produsent og lydtekni-
ker er fornøyd. Og når koret
har gjort sitt, skal solister og
musikere på banen. Deretter
skal det hele mikses og klang-
settes. Coveret skal designes,
rettigheter avklares, detaljene
avstemmes. Det kan bli mye
for en utålmodig korist og
amatør. Men nå nærmer vi oss
altså, for innspillingene er fer-
dige og bare miksing og pro-
duksjon gjenstår.

Prostikor
Fra før har prostikoret Sola
Fide gitt ut to cd-er. Først kom
Mixtum Compositum, som
ble spilt inn i Sund kyrkje i fe-
bruar/mars 2002. Tittelen
gjenspeiler den stor variasjo-
nen i repertoaret, som spenner
fra Pie Jesu til A Nightingale
Sang in Berkeley Square. Tre år
senere kom juleplaten Him-
meldiamanten, som ble spilt
inn hos NRK Produksjon vå-
ren 2005. Den nye cd-en ble
spilt inn i Eidsvåg kirke på tre
helger, spredt over et helt år.
Det betyr at innøving av reper-
toar er fordelt over tid, og ko-

ret har kunnet gjøre andre
prosjekter innimellom. Den
nye platen vil ta lytterne med
til det innerste av Sola Fides
«sjel», båret frem av religiøse
folketoner ispedd noen ameri-
kanske gospellåter.

Folketoner og gospel
Gjennom over tyve år har ko-
ret holdt fast ved disse sang-
skattene som religiøse folketo-
ner er, og vi finner stadig flere.
Mange av sangene som pre-
senteres på platen er dessuten
arrangert spesielt for Sola
Fide, blant annet av Anders
Edenroth Frank Havrøy og
Oddvar Tveiten. Vår egen Rolf
Stewart har arrangert Herre,
jeg hjertelig ønsker å fremme
din ære spesielt til oss. Sola
Fide har som motto at vi vil gi
publikum en opplevelse. Det
er imidlertid noe helt annet å
formidle via lydspor på en cd
enn det er å synge direkte til et
konsertpublikum. Uansett øn-
sker vi at musikken skal flyte
fra hjerte til hjerte, og slik bli
med inn i folks hverdag. 

Den nye cd-en kommer i salg til
høsten. Før det kan du se og
høre Sola Fide på korets som-
merkonsert i Søreide kirke lør-
dag 18. juni kl 19.00. ●

Kulturtipset: 

Musikk fra hjertet

FRA HJERTE TIL HJERTE: «Vi

ønsker at musikken skal flyte

fra hjerte til hjerte, og slik bli

med inn i folks hverdag», skri-

ver Mette Svanes. 

ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

taren. Så slår han løs på den
igjen, mens Kleive hamrer løs på
orgeltangentene. En egen bass-
melodi legger seg som en under-
strøm til de elektriske skumtop-
pene over, og vi får virkelig føle
lyden fra det nye orgelet. 

Bach og Hendrix
Mot slutten av konserten blir vi
presentert for en liten avdeling
med improvisasjoner over et
knippe folketoner. Her virker
det som Reiersrud legger seg litt
etter rytmen, nærmest som en
slags kommentar til Kleive sine
temaer. Fra gitaren hans kom-
mer det forsiktige små toner
over en dyp bassmelodi fra Klei-
ve som nok en gang stiger til
fulltonende orgelbrus. Reier-
srud henter nå frem en fiolin-
bue, fukter fingrene på venstre-
hånden og får frem en utrolig
spesiell lyd fra gitarstrengene.
Det høres ut som et såret dyr. Bi-
ter av lyden loopes gjennom en
effektpedal, mens Reiersrud fy-

rer av bomber og granater fra gi-
tarkroppen. Hendrix er i rom-
met. Det blåser. Nesten som et
apropos til vår tid fletter Kleive
inn et lite Bach-tema. Der har
du ytterpunktene, det som gjør
musikken deres til en helt sære-
gen opplevelse. 

Kirkeklokker
Kveldens siste låt er salmetonen
«Overmåde full av nåde». Reier-
srud lager her togrytme på gita-
ren, mens Kleive virkelig får or-
gelet til å synge. Klokken er
20.43 når musikken toner ut.
Applausen er stående og langva-
rig, og det er nødt til å bli ekstra-
nummer. Vi får nok en salmeto-
ne, «Velt alle dine veie», en lav-
mælt avslutning der Reiersrud
viser seg fra sin aller mest poetis-
ke og undrende side. Helt til slutt
henter han frem kirkeklokkek-
lang fra strengene, omtrent som
om det ringes ut fra gudstjenes-
te. Det er et godt bilde på hva
musikk kan gjøre med oss. ●

 kjærlighet 
     at duoen Reiersrud/Kleive innviet det nye orgelet i

e      instrumentet og den kraftfulle klangen i det flotte

FLOTT INSTRUMENT: – Orgelet har gode kvaliteter, og funge-
rer veldig bra til dette rommet, sier Iver Kleive, som virkelig fikk
prøvd ut det flotte instrumentet under konserten i Bønes kirke.  
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

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

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

- vi u
nde som ønerrerrpforr 

ak alt det prraerr tførre- vi u  

    
    

 

e noe selv å gjørrenskerr 
eleggerttteetilrrektiske ellerr  

    
    

 

Tlf: 55 21Tlf: 55 21

genogwww.ber

, 53, 53Sartorartorrr,
2.etg på2.etg på
AVD. AVD. 

Tlf: 55 21 44 50Tlf: 55 21 44 50
gengen5010 Be5010 Ber

eatergt. 20eatergt. 20TT
AVD. BERGENAVD. BERGEN

PoldenPoldenPoldenPolden
EspenEspeHelgeHelgeKnut Knut 

 

    
    

 

44 5044 50

gomegn.no

353 Straume 353 Straume 
å Shellstasjonenå Shellstasjonen
BERGEN VESTBERGEN VEST

PoldenilsonW
HeineomT

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

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

������� � �� �� �� ��

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . bones.menighet@bkf.no
Kontonummer; 3416 20 00464

Adresse: 
Øvre Kråkenes 250
5849 Bergen 

ANSATTE I BØNES MENIGHET 
Sokneprest Gunn Kongsvik 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 13
privat  . . . . . . . . . . . 55 69 34 16 
mobil  . . . . . . . . . . . . 970 04 967 
e-post  . . . gunn.kongsvik@bkf.no

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

Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 06
mobil  . . . . . . . . . . . . 480 41 867
gunn-frøydis.unneland@bkf.no

Menighetskonsulent (vikar)
Hilde Kayser Rohde  . . 55 30 81 02
e-post: bones.menighet@bkf.no
mobil  . . . . . . . . . . . . 988 86 428

Trosopplæringsmedarbeider og 
frivillighetskoordinator (vikar)
Lindis Aldal Sætre
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 03 
e-post  . . . . lindis.saetre@bkf.no 
mobil  . . . . . . . . . . . . 993 84 885

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

Kirketjener Geir Møller 
telefon  . . . . . . . . . . .55 30 81 03 
mobil  . . . . . . . . . . . . 454 76 996

Organist Carsten Dyngeland 
e-post . carsten.dyngeland@bkf.no

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

Bønes menighetsråd
Leder Lise Opdahl . . . . 55 12 05 71
Nestleder: Inger-Johanne H. Wang

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i

Bønes kirke. Kontaktperson:
Ingun Risa  . . . . . . . . 907 63 607

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er 
hjemme med barn på dagen. 
Hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes 
kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær. Lindis Aldal Sætre 
mobil . . . . . . . . . . . . . . 993 84 885

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
e-post . . . trine.lohne@gmail.com 

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

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.
Kontakt menighetskont. 55 30 81 02 

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke

Inger-Johanne Haaland Wang
telefon  . . . . . . . . . . 55 12 55 69

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

Babysang
Tirsdager kl.1030. Kontaktperson:
Lindis Aldal Sætre  . . . 55 30 81 03

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Besøkstjeneste: For den som øn-
sker besøk eller å bli besøker. Sorg-
gruppe ved skilsmisse/dødsfall.
Kontakt diakon  . . . . . 55 30 81 17

Klubben
Tor Haakon Bakke . . . . 900 97 766 

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret 
telefon  . . . . . . . . . . 55 30 81 02
e-post  . . bones.menighet@bkf.no 

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

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . 3411.26.3600406

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

Tlf. 55 27 28 29

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Bøker
Musikk
Filmer
Gaveartikler

Credokirken Bokshophskson BkirkedoCre

rkeøB
ikkusM

rilmeF
rtiklevearrtGaav

po

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 

bønes 3-11.qxp:bønes  25-05-11  16:47  Side 13



14 mai 2011                        

De første søndagene i mai

ble preget av mange kon-

firmasjonsgudstjenester i

Bønes kirke.

AV KATEKET SVEN-OVE ROSTRUP

Konfirmasjonen er et av de store høyde-
punktene i kirken, både for kirken og
for konfirmantene. Selve konfirma-

TEKST OG FOTO: STEIN RUNE RISA

Bønesdagen er et av årets store høydepunkter
og samler hele bygden i kirken. Under arran-
gementet deltar idrettslag, korps, kor, natte-
ravner og representanter for menighetens
ulike aktiviteter. I tillegg til at de som deltar
profilerer sine aktivitetstilbud i bydelen, bi-
drar også flere av dem med underholdning i
løpet av dagen.

Inntektene fra årets Bønesdag ble 44 000
kroner og overskuddet av dette blir delt
mellom Bønesfondet og Bønes menighet.
Alle lag og organisasjoner på Bønes kan hvert
år søke Bønesfondet om bidrag til sine akti-
viteter. Alle som deltar i arrangementet gjør
dette frivillig, ulønnet og til nytte for lokal-
miljøet. 

Vårens vakr

Konfirmasjon i Bønes og Storetveit: 

På bildet noen av de tilsammen 160

2011-konfirmantene.

Sommeren kom med Bø
Solen strålte og det var sommer i luften, da Bønesdag

nummer 17 ble arrangert 9. april. Nærmere tusen

mennesker hadde samlet seg i og utenfor Bønes kirke 

for å ta del i aktivitetene denne dagen.

Brannbilen kom også i år!

Grillet pinnebrød 

er alltid populært!
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Vi takker og ber 
Uke 22. - Vi takker for alle
som inngår ekteskap og
stifter familier.- Vi ber for
alle brudepar, at de må få
kjenne styrken og verdien i
løftet de har gitt hverandre
om å holde sammen i gode
og onde dager.

Uke 23. - Vi takker for at
vi lever i et land hvor vi kan
samles i en kirke i åpenhet.
- Vi ber for gudstjenestene
at de må få være samlinger
om ord og sakrament. - Vi
ber for arbeidet som gjøres
for å fornye gudstjenesten.
Vi ber for den nye liturgien
for søndagens gudstjenes-
te som skal gjennomføres i
løpet av 2011.

Uke 24: - Vi takker for mi-
sjonens arbeid i inn og ut-
land. - Vi ber for vårt mi-
sjonsprosjekt og for dem
som leder arbeidet. Vi ber
for våre menigheter at de
må være opptatt av å
bringe det glade budskap
videre. 

Uke 25: - Vi ber for sko-
lene og deres siste skoleda-
ger før ferien. Vi ber for læ-
rere, for elever og foreldre.
- Vi ber for Ungdomsklub-
ben sin fottur og lederkur-
set sin bretur. 

Uke 26: - Vi takker og ber
for alle medarbeidere som
er villige til å yte av sin tid
til arbeid for andre også
gjennom sommeren. - Vi
takker for ferie og mulig-
het 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 ensomme.

Uke 27: - Vi takker for
dem som er på arbeid i
våre pleie-og sykehjem i
sommer. 

Uke 28: - Vi ber for dem
som ferdes i trafikken på
land og sjø. Bevar dem fra
ulykker.

Uke 29: - Vi takker for våre

menighetsråd og det ar-
beidet de gjør, og ber om at
vår menighet for må opp-
leves åpen og inklude-
rende for alle som søker
Kristus.

Uke 30: - Vi takker for
sommeren, for alt som spi-
rer og gror. - Vi ber om at
vår jord må bære mat nok
til alle. - Vi ber for dem
som lider av sykdom. Vi
ber for dem som sørger, og
vi ber for dem som sliter.

Uke 31. - Vi takker for vår
kirke og for vår kristne tro.
- Vi ber om at den kristne
tro fortsatt må være le-
vende i vårt samfunn. - Vi
ber for menigheter og en-
keltmennesker. 

Uke 32: - Vi takker for
menneskeverd og men-
neskerettigheter. - Vi ber
om at menneskeverdet må
holdes høyt i ære og at
menneskerettighetene 
må bli respektert i vårt
samfunn. Vi ber om at ing-
en må føle seg krenket av
andre.

Uke 33: - Vi takker for våre
familier. - Vi ber for våre
familier og for dem som
har stiftet familie. Vi ber
for alle som er blitt forel-
dre. 

Uke 34: - Vi takker for
skoler, barnehager og akti-
viteter som nå kommer i
gang igjen. - Vi ber for sko-
ler, søndagskoler, barne-
kor, speidere og alle andre
aktiviteter for unge og el-
dre som starter nytt ar-
beidsår. 

Uke 35: - Vi takker for
nye og «gamle» medarbei-
dere i menighetene. Vi tak-
ker for ansatte og frivillige.
- Vi ber for medarbeider-
ne, for planlegging og ar-
beid 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. 

sjonsdagen er slutten på et år med
undervisning og sosiale tiltak og
markerer at konfirmasjonstiden er
til ende.

Mange konfirmanter
Bønes menighet er heldig og sam-
men med Storetveit har vi mange
konfirmanter, siste år nesten 160.
Det er en spennende jobb å gi dere
alle et godt tilbud og vi har en flott
gjeng som har stått på sammen
med dere. 

Vi håper dere har et fint år, uansett
hvilken av de mange gruppene dere

valgte å være med i. For oss har det
vært en glede å ha dere i menighe-
ten, det følger liv og glede med. Vi
håper selvsagt at det har gitt litt
mersmak og at vi ser mange av dere
igjen. Ofte.

Hektisk og givende
I år har vi hatt sju konfirmasjons-
gudstjenester fordelt på to helger.
Hektisk for prest og kateket, men
med blide konfirmanter og full kir-
ke er det vel verdt det. Takk til kon-
firmantene for en fin tid og lykke til
videre. 

kreste eventyr

Bønesdagen!

Småbildene, 

fra venstre: 

• Tor Endresen og

Carsten Dynge-

land sang og spilte

så taket løftet seg. 

• Spenningen

er til å ta og føle 

på ved lykkehjulet. 

• Solist fra Mini-

sing. • Flinke 

strykere fra Bønes

skoleorkester.
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27.03. Martin Meidell Larsen
27.03. Bror Erling Heegaard
27.03. Jonatan Falck Kleppe
27.03. Ane Hetland Børresen
27.03. Selma Tresselt Engevik
27.03. Alexander Haaland
03.04. Nora Johanne Nygaard 

Bolstad
03.04. Louise Sofie Nygaard 

Bolstad
03.04. William Eriksen-Backus
03.04. Sunniva Sundby-

Halvorsen
03.04. Sander Grindheim
10.04. Liam Skogedal
10.04. Marie Solberg
10.04. Mathias Golten-

Andersen
17.04. Martin Hack-Haldorsen
24.04. Kaare Johnsen Espnes
24.04. Marion Sleire
24.04. Heine Folkestad
01.05. Sienna Bruland

06.04. Mikal Johannes Øen
15.04. Osvald Henriksen
15.04. Rita Skjønhaug
20.04. Ruth Mathilde Bjerkan 

Rolland
06.05. Halvor Erling Høsteland
11.05. Johanne Henrikke Frich

Bønes kirke 

Søndag 5.juni kl.11 
6. søndag etter påske
Gudstjeneste v/ kap. Gunn-Frøy-
dis Unneland. Dåp, nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. Søn-
dagsskole, kirkekaffe. Tekster:
Joh 15,26-16,4a, Hag 2,3-9, 1. Pet
4,7-11 

Søndag 12.juni kl.1100 pinsedag
Gudstjeneste v/ s.pr. Gunn
Kongsvik. Dåp, nattverd, offer:
Felles diakonale tiltak i Fana pro-
sti. Kirkekaffe. Tekster: * Apg 2,1-
11, Joh 14,23-29 1, 1. Mos 11,1-9 

Mandag 13.juni kl.19, 2. pinsedag
Fellesgudstjeneste for Fana pro-
sti i Søreide kirke v/ kap. Sindre
Skeie.

Søndag 26.juni kl.1100, 
2. søndag etter pinse
Gudstjeneste v/ kap. Gunn-Frøy-
dis Unneland. Dåp, nattverd, of-

fer. menighetsarbeidet. Tekster:
Luk 16,19-31, 5.Mos 15,7-8.10-
11, 1. Joh 3,13-18 

Søndag 10.juli kl.1100, 
4. søndag etter pinse
Gudstjeneste v/ kap. Gunn-Frøy-
dis Unneland. Dåp, nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. Tekster:
Luk 15,1-10, Mi 7,18-19, Ef 2,1-10 

Søndag 24.juli kl.1100, 6. søndag
etter pinse (Aposteldagen)
Gudstjeneste v/ kap. Gunn-Frøy-
dis Unneland. Dåp, nattverd, of-
fer. menighetsarbeidet. Tekster:
Luk 5,1-11, 1. Mos 12,1-4a, 1. Tim
1,12-17 

29. juli, Olavsdagen (Olsok)
Fana kyrkje kl.1800
Se side 7.

Søndag 7.august kl.1100, 
8. søndag etter pinse
Gudstjeneste v/ sokneprest Bjar-
te Holme. Dåp, nattverd, offer:
menighetsarbeidet. Tekster:
Mark 8,1-9, Sal 147,1-11, 2. Kor
9,8-12 

Søndag 14.august kl.1100, 
9. søndag etter pinse
Gudstjeneste v/ sokneprest Gunn
Kongsvik. Dåp, nattverd, offer:
menighetsarbeidet. Tekster:
Matt 7,15-20, Mi 3,5-7, Gal 1,6-9 

Søndag 21.august kl.1100,
10. søndag etter pinse
Gudstjeneste v/ sokneprest 
Bjarte Holme. Dåp, nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. Tekster:
* 1 Kor 3,10-17, Ordsp 2,1-6, Matt
25,14-30 

Søndag 28.august kl.1100, 
11. søndag etter pinse
Familiegudstjeneste v/ sokne-
prest Gunn Kongsvik. Menighe-
tens 6 åringer er spesielt inviter-
te. Dåp, offer: menighetsarbeidet
Spill & lek etter gudstjenesten +
kirkekaffe. Tekster: Luk 19,41-48,
Jer 18,1-10, Rom 9,1-5 og 10,1-4 

Storetveit kirke

12. juni. Pinsedag kl.0900 
Fantoft stavkirke. Morgensang
v/Gunn Frøydis Unneland. * Apg
2,1-11 Joh 14,23-29 1 1. Mos
11,1-9

12. juni kl.1100
Høymesse v/Gunn Frøydis Unne-
land. Nattverd. Dåp. Offer til
Norsk kirke i utlandet. Kirkekaffe

13. juni, andre pinsedag kl.1900
Søreide kirke. Prostigudstje-
neste v/Sindre Skeie. Joh 3,16-
21 Jes 44,2-6 Apg 10,42-48a 

19.juni. Treenighetssøndag 
(1. s. e. pinse) kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Joh 3,1-15 5. Mos
6,4-7 Rom 11,33-36 

3. juli 3. søndag etter 
pinse kl.1100
Høymesse v/Gunn Kongsvik
Nattverd. Dåp. Offer til Fana
prosti. Luk 14,16-24 Jes 25,6-7
Åp 19,5-9 

17.juli, 5. søndag etter 
pinse kl.1100
Høymesse v/Gunn Frøydis Un-
neland. Nattverd. Dåp. Offer til
Bjørgvin Bispedømeråd. Matt
7,1-5 1. Mos 4,8-15 Rom 14,7-13 

29. juli, Olavsdagen (Olsok)
Fana kyrkje kl.1800
Olsokmesse kl 1800 v/Per Bars-
nes, Gunnar Nesse, Jostein Aar-
vik, Olsokkoret. Arr. på Horda-
musèet etter gudstjenesten. Luk
22,24-27 Sal 33,12-22 Ef 2,11-14 

31. juli, 7. søndag etter pinse
kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. * 5. Mos 30,11-16
Fil 3,3b-11 Matt 5,20-24[25-26] 

14. august, 9. søndag etter 
pinse kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Matt 7,15-20 Mi
3,5-7 Gal 1,6-9 

21. august, 10. søndag etter 
pinse kl.1100
Høymesse v/Gunn Kongsvik
Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe. * 1 Kor 3,10-
17 Ordsp 2,1-6 Matt 25,14-30 

28. august. 11. søndag etter
pinse kl.1100
Høymesse v/Gunn-Frøydis Un-
neland. Nattverd. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe
Luk 19,41-48 Jer 18,1-10 Rom
9,1-5 og 10,1-4 

Kveldstoner i en Åpen Kirke.
Før ferien: 8., 15. og 22.juni.
Sang: Barbro Husdal, Orgel:
Carsten Dyngeland. Starter 
etter sommerferien: 17.august

■ 6. juni kl.19. «Ordet» på 
DNS. Samtale med dramaturg
og to skuespillere på scenekan-
ten etter forestillingen. 
Bill. Kr. 200,- kan kjøpes på 
menighetskontoret.

■ 7. juni kl. 21. Tirsdagskons. 
Carsten Dyngeland Quartet:
Carsten Dyngeland, flygel, 
Thomas Nøkling, saks, 
Sigurd Ulveseth, bass og 
Stian Villanger, trommer

■ 16. juni. Seniorbusstur til 
Nordhordaland, Tjorehagen,
Vestnorsk utvandringssenter,
emigrantkirken, middag. Pris 
kr. 500,- pr pers. For mer 
informasjon, se side 4. 

Kirkeskyss 
Under finner dere vårens siste
dato for kirkeskyss. Dere ringer
selv til sjåføren - gjerne en dag
eller to på forhånd. 
12/6: Risa – 917 17 655

Sommerfest i kirken 
Velkommen til familiegudstje-
neste 29. mai kl.11 i Bønes kirke.
Etter gudstjenesten blir grilling
og uteleker for barna. Hvis fint
vær setter vi opp en vannsklie (ta
med håndkle). Kanskje vi får til
en volleyballturnering på den nye
sandvolleyballbanen? Inviter
med deg naboen på sommerfest!
Ps: husk penger til grillmaten.

Aktiv Fritid - for 
aktive pensjonister
Storetveit menighetshus annen-
hver tirsdag kl. 11.00-13.30:

Program høsten 2011:
23. august: Grupper – oppstart
6. september: Grupper
20. september: Fellesmøte:
4. oktober: Grupper
18. oktober: Grupper
1. november: Fellesmøte:
15. november: Grupper
29. november Grupper
13. desember: Juleavslutning

Kontaktklubben 
Vi starter opp igjen med Kontakt-
klubben i Storetveit torsdag 25.
august kl 18.30-20.30 på menig-
hetshuset, Kirkeveien 27. Vi mø-
tes annenhver torsdag hele se-
mesteret. Se neste menighets-
blad for hele høstens program.

             kalender

døde

             gudstjenester

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU
LLD

IS
TR
IB
U
S
JO
N
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