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Frivilligheten har magre kår i rike
Norge, så også med oss i kirken.
Vi får riktignok gode bidrag fra stat
og kommune til lønn av stab og drift
av bygg, men det gir ikke nok
grunnlag til å drive alle de gode
tiltak og aktiviteter som etterspørres og som vi har lyst på.
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Her kommer frivilligheten inn. Uten de over
200 frivillige vi har i menigheten, hadde mye
stoppet opp. Men det koster også penger. Og nå
sliter vi med økonomien og det er en begrensning for hva vi kan få til.
Jeg husker fra dugnadsperioden da vi bygget
kirken. En dyptgripende entusiasme for prosjektet tryllet fram utallige frivillige som alle bidro med sitt. Men også penger til å holde prosessen gående uten stopp. Ikke forstår jeg hvordan det skjedde, men det skjedde.
De frivillige er vi fortsatt velsignet med, men
pengestrømmen har delvis stoppet opp. Vi tror
visst at dette nå er et offentlig ansvar. Men slik er
det ikke og vil aldri bli. Skal vi kunne drive en
aktiv menighet er vi avhengig av friville og
penger.
Hin dagen fikk jeg en god ide fra et innlegg Ingebrigt Steen Jensen hadde i en avis. Han brenner for en annen sak, fotballklubben Stabæk. De
sliter både sportslig og økonomisk, da er det
ekstra viktig med ildsjeler som Ingebrigt. Hans
forslag kaller han den magiske tier. Dersom
mange som brenner for Stabæk gir 10 kroner
dag, er det et lite og avgjørende bidrag til å få
klubben på fote økonomisk. Og etter hvert dermed også sportslig.
Her er min utfordring til alle oss som ønsker
en aktiv menighet på Bønes med gode aktiviteter for barn, unge, voksne og eldre. La oss dra i
gang aksjon Den magiske tier. Vi vil knapt merke at vi setter av 10 kroner dag, per person eller
per familie. Menigheten vil definitivt merke det
og merke mer jo flere som bidrar.
Jeg utfordrer Giverglede til å
dra dette i gang og den enkelte
av oss til å bli med.
Jeg melder meg og bidrar med
mine 10 kroner per dag . ●
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I det siste har vi hatt
mange gjester i Bønes
kirke. Søndag 28. april
hadde kirken besøk av til
sammen omkring 30
personer fra Fana
historielag og Fyllingen
historielag, som del av
deres prosjekt om
kirkeveier i Fana og
Fyllingsdalen.

Maite og Alfonso fra Spania er to frivillige som

TEKST OG FOTO: LISE OPDAHL

Den søndagen var historielagsfolkene
først på Kyrkjetangen, gikk deretter fra
Lyshovden skole i Fyllingsdalen over
Bønestoppen, og avsluttet turen med
besøk i Bønes kirke. Denne turen har
historisk basis, for i gammel tid hørte
folk som bodde i Fyllingsdalen og på
Bønes til en kirke som var på Kirkebirkeland i Fana. Kyrkjetangen er dermed
ikke et sted der det lå en kirke, men et
sted der folk hadde båtene sine som de
brukte når de skulle komme seg over
Nordåsvannet til Kirkebirkeland. Folk
fra de to historielagene gikk altså deler
av en gammel kirkevei.

Første besøk
Mange av historielagsfolkene hadde
ikke vært i Bønes kirke før, og besøk i

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Karl Johan Kirkebø, Stein
Rune Risa og Sven-Ove Rostrup
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

denne kirken ble derfor lagt inn i turen.
Bønes kirkes kulturutvalg var vertskap
for besøket. I kirken fikk de først høre
musikk spilt på orgelet av dagens organist, Helge Berset, som også gav en kort
orientering om dette instrumentet - før
tidligere menighetsrådsleder Karl Johan Kirkebø orienterte om hvordan
kirken var blitt til gjennom enestående
innsats fra folk på Bønes. Etter en kort
omvisning i kirkens underetasje samlet
alle gjestene seg i kirkestuen til kaffe og
noe å bite i. Der var det tid til korte, men
interessante innlegg om kirkeveier i
gamle dager ved Oddvar Skre fra Fana
historielag og Kjell Sælensminde fra
Fyllingen, mens Lise Opdahl fra Bønes
menighets kulturutvalg fortalte og viste
bilder fra en lang kirkevandring som
ble foretatt over Bønes i 1986.

Fornøyde gjester
Våre gjester ga uttrykk for at besøket i

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Kontakt lokalredaksjonen.
Ø M E R KE
T
ILJ
M
Utgivelsesdag neste nummer:
Tirsdag 27. august
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
Trykksak 6
menighetsblader Fana prosti»
24

Bønesbladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle
hjem i 3enigheten. 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@bergen.kirken.no.

Kirkebesøk
fra fjern
og nær
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Babysang i Bønes kirke
Hver tirsdag møtes foreldre med sine små til
samvær med andre i samme situasjon.
TEKST OG FOTO: CATHRINE FOSSE

Vi begynner med sang i kirkerommet på ca. en halv time.
Deretter fortsetter vi med lunsj
i kirkestuen. Samlingen er et
åpent tilbud, varer fra kl.11.00
– 13.00 og koster 20 kr pr. gang.
Ta med niste så ordner vi noe å
bite i til kaffe/te. Velkommen!

2 på babysang
- Hvilke tanker gjør du deg
om babysang?

m

har blitt kjent med frivillighetsarbeidet i Bønes kirke.

Hege Wingaard:
- Jeg synes det er et kjekt tiltak.
Babysang er en fin oppfølging
fra dåpen. Barna får stimulering i fellesskap med andre. Vi
lærer fine barnesanger, og jeg
merker at gutten min kjenner

igjen sangene nå som vi har
gått en stund. Han får også
møte andre på samme alder.
For meg er det kjekt å treffe
andre mødre, og på den måten
knytte nye kontakter.
Silje Håhjem:
- Det finnes ikke så mange tiltak for så små barn som jeg vet
om. Derfor synes jeg det er et
fint tiltak. Jenta mi får kommer
i kontakt med andre babyer.
Det er heller ikke det samme å
synge alene til barnet som det å
synge i fellesskap.
Det er sosialt og kjekt både
for barna og for oss voksne. Vi
utvider nettverket vårt. Vi deler også erfaringer om det å ha
barn. Det blir nesten som ei
barselgruppe. ●

Babysang er kjekt både for barna og de voksne!

Bønes kirke hadde vært både
interessant og hyggelig, og vi på
Bønes ønsket dem velkommen
tilbake en annen gang!

Spania-visitt
Onsdag 15. mai var det tid for
et annet besøk i Bønes kirke,
denne gang fra både Spania og
Gullstølstunet. Foranledningen var to spanske frivillige, som
skulle arbeide på Gullstølstunet i noen uker i forbindelse
med en europeisk utveksling.
Fordi Gullstølstunet ikke har
frivillige, ønsket denne institusjonen kontakt med Bønes menighet, som jo har godt over
hundre slike. Det var avtalt at
spanjolene skulle være med på
aktiviteter i Bønes kirke, og besøket 15. mai var en introduksjon til kirken og det som fore-

går der. Sammen med de to
spanske frivillige kom også
noen ansatte på Gullstølstunet
samt to beboere der. De fikk
hilse på staben i kirken og var
blant annet litt med på småbarnstreffet som var i underetasjen før det var smørelunsj i
kirkestuen.

Film og informasjon
Under besøket ble det vist bilder og en kort film fra aktiviteter i Bønes menighet, samt gitt
en orientering om kirkens bakgrunn og det betydelige arbeidet som i dag utføres av frivillige der. Det ble også tid til å
synge litt sammen.
De spanske frivillige skal etter
planen senere delta blant annet
både på seniordans og formiddagstreff. ●

Våkleiva 43, 5155 Bønes

MINNYS NATURTERAPI
Naturmedisinsk behandling og forebygging av
fysiske og psykiske sykdomstilstander.
NB:GRATIS BEHANDLING TILBYS TIL 1/1-13.
Timebestilling: 909 37 487 - minnydale@hotmail.com
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Besøker - noe for deg?
Storetveit og Bønes jobber med å få en større besøkstjeneste i samarbeid med de andre Fana-menighetene.
Har du noe tid du kan tenke deg å bruke som besøker? Som besøker får du en fast person du besøker 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 menighetskontoret 55 30 81 02. ●

Flott resultat for Speideraksjonen
Bønes Speidergruppe deltok også i år i Speideraksjonen.
Dette er et felles prosjekt for alle
speidere i Norge i samarbeid
med Flyktninghjelpen. Formålet i 2013 var å samle inn penger
til barn og ungdom i Myanmar,
hvor pengene skal brukes til å
bygge og drive skoler.
Bønes Speidergrupe hadde
stor aktivitet i uke 17. Speiderne og småspeiderne hadde

kombinert flaske- og bøsseinnsamling på Bønes og Kråkenes, mens beverkolonien
hadde bøsseinnsamling utenfor butikkene i lokalmiljøet.
Til sammen samlet vi inn
nærmere kr. 25.000,- inkludert
kollekten fra gudstjenesten i
Bønes Kirke.
Tusen takk til alle som var

Vi takker
og ber

for lærere, for elever og foreldre. - Vi ber for Ungdomsklubben sin fottur og for breturen til
lederkurset.

tUke 23: - 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 24: - Vi takker for misjonens arbeid i inn og utland. - Vi
ber for menighetens misjonsprosjekt i Brasil. - Vi ber for vår
menighet at de må være opptatt
av å bringe det glade budskap
videre.
Uke 25: - Vi takker for skolene
våre og for alt arbeid som gjøres
til beste for våre barns framtid.
- Vi ber for skolene og deres siste skoledager før ferien. - Vi ber

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 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 ensomme.
Uke 27: - Vi takker for dem
som er på arbeid i våre pleie- og
sykehjem i sommer. - Vi ber om
at beboerne må kjenne seg
trygge og få den omsorgen og
pleien de trenger.
Uke 28: - Vi ber for dem som
ferdes på land og sjø. Bevar dem
fra ulykker og la dem komme
trygt frem til reisemålene.

med på aksjonen og takk til ale
husstander som tok godt i mot

speiderne når de ringte på dørene! ●

Uke 29: - Vi takker for vårt
menighetsråd og det arbeidet
de gjør, og ber om at vår menighet må oppleves som åpen,
synlig og tilstede.

ingen må føle seg krenket av
andre.

Uke 30: - Vi takker for sommeren, for alt som spirer 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 levende i vårt samfunn.
Uke 32: - Vi takker for
menneskeverd og menneskerettigheter. - Vi ber om at
menneskeverdet må holdes
høyt i ære og at menneskerettighetene må bli respektert i
vårt samfunn. - Vi ber om at

DEN BESTE TIDEN
ER DEN DU DELER
MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no
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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
foreldre.
Uke 34: - Vi takker for skoler,
barnehager og aktiviteter som
nå kommer i gang igjen. - Vi
ber for skoler, søndagskoler,
barnekor, speidere og alle andre
aktiviteter for unge og eldre
som starter nytt arbeidsår.
Uke 35: - Vi takker for nye og
«gamle» medarbeidere i menigheten og for de ansatte - Vi
ber for medarbeiderne, for
planlegging og arbeid i de ulike
gruppene. - Vi ber om visdom
til å satse på de riktige tiltak, slik
at menighetens visjon om å
være åpen, synlig og tilstede
mer og mer kan realiseres. ●

Steimler
Shipbrokers
Tlf. 55 56 00 00

Bergen

Okeanos AS
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Norges
første
feminist
«Hva hadde jeg gjort om jeg
levde i dag?» spør Camilla
Collett i den dramatiserte
forestillingen om hennes liv.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Her møter vi Camilla Collett, 200 år etter at
hun ble født. Hun var født Wergeland, og
vokste opp i en tid der det ikke var selvsagt
at kvinner jobbet utenfor hjemmet, hadde
stemmerett på lik linje med menn eller tok
utdannelse.

Tro mot seg selv
Camilla selv fikk en god utdannelse, og ble
etter hvert forfatter med diktergasje fra
Stortinget. Dramatiker Trine Vollan viser
oss mennesket Camilla Collett, blant annet
gjennom skolegang på Jomfru Pharos pikeinstitutt i Christiania og hos herrnhuterne i Danmark. Via brevskriving og dagboksnotater trer hun frem som en kvinne
som, tross motgang fra familie og samfunn,

URFEMINIST: Det at kvinner ikke fikk ta egne selvstendige valg førte til katastrofe både for
kvinnen og mannen, hevdet Camilla Collett, 25 år før Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie tok for
seg borgerskapet, kirken og samfunnets undertrykkelse. UKJENT FOTOGRAF, KØBENHAVN, 1860

er tro mot seg selv. Vi får oppleve hvordan
hun kommer frem til at hun ikke kan godta,
på egne og medsøstres vegne, at kvinnens
eneste oppgave her i livet er å bli gift.

Stiller spørsmål
Camilla Collett tar til orde for at kvinner
og menn skal være likeverdige. Slik blir
hun vår første feminist. Monologen viser
elevene at det er gjennom spørsmålene
Camilla Collett hele tiden stiller til seg
selv, sine medsøstre og sin samtid, og svarene hun kommer frem til, som gjør Camilla Collett til den hun er/vil være: forfatter. Men før dette møter vi også den lekne Camilla Wergeland på prestegården på
Eidsvoll, som gjør spillopper og pek om

Jubileumsfakta

• Eidsvoll kirke markerte kvinnedagen
med premiere på monologen «Camilla
Collett» av Trine Vollan. Produksjonen er
et samarbeid mellom Den norske kirke og

Kampen for likeverd
– Prestedatteren fra Eidsvoll var Norges
første feminist, sier Kirkerådets mangeårige rådgiver i kvinne- og likestillingsspørsmål Synnøve Hinnaland Stendal.
– Kampen for et likhets- og gjensidighetsforhold mellom kvinner og menn hadde
utgangspunkt i hennes kristne livsanskuelse.
Siden Colletts tid har mange kamper blitt
utkjempet for kvinners likestilling både i
kirken og i samfunnet for øvrig, blant annet
retten til vigslede stillinger i kirken. Det kan
du lese mer om på neste side. ●
Eidsvoll 1814, og fremføres av skuespiller
Marianne Mørk Larsen. Forestillingen,
som er støttet av Eckbos legater og Fritt
Ord, tilbys i år og neste år i Den kulturelle
skolesekken for videregående skole.

• 23. januar var det 200 år siden Camilla
Collett ble født, og 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
• Kirken markerer de to begivenhetene
på ulike måter og steder. Kvinnedagen 8.
mars ble markert med egne gudstjenester, blant annet i Bergen Domkirke.

ikke mot lensmannen, så i hvert fall mot
gamlepresten.

MONOLOG OM CAMILLA COLLETT: Fra
venstre: Pernille Nonås Mogensen (produsent), Trine Vollan (dramatiker), Marianne
Mørk Larsen (skuespiller), Mari Moen
(dramaturg og instruktør) og Trude Bergh
(kostymedesign).

• Foruten Camilla Collett (1813-1895) har
Stemmerettskomiteen valgt ut Fredrikke
Marie Qvam (1843-1938), Gina Krog
(1847-1916) og Fernanda Nissen (18621920) til å forme jubileets historiske profil,
og kalt dem «de fire store kvinnesakspionerene».
• Se også www.stemmerettsjubileet.no,
www.camillacollett.no og www.kirken.no

Menighetsbladet retter: I billedteksten til forsiden av forrige utgave av menighetsbladene (med unntak for
God Helg i Fana menighet) gikk det frem at den viste et bilde laget av kunstneren Arne Rygg. Dette er feil. Den vakre billedveven er derimot laget av Else Marie Jakobsen, som for øvrig døde like før jul. Tittelen er «Ordet ble kjød»,
og kunstverket henger bak alteret i Olsvik kirke. Menighetsbladet beklager feilen, samtidig som vi gleder oss over
nok en anledning til å sette det vakre bildet på trykk. ● FOTO: ØYVIND SUNDFØR STOKKE-ZAHL
juni 2013
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Kvinnenes kamp i kirken
– Historiens kvern maler langsomt, sier Berit Andersen (71), som sammen med tre
andre kvinneprester møter menighetsbladet til en samtale om stemmerettsjubileet og
kvinnenes kamp i kirken.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Da Berit Andersen ble ansatt som sykehusprest på Haraldsplass i 1976, ble hun den
første kvinnelige presten i Bjørgvin. Dette
gikk ikke upåaktet hen blant hennes mannlige prestekollegaer, og ti av dem ga beskjed
til biskopen om at de ikke kunne være med
på prestesamlinger med henne.

Møtte motstand
Også syv år senere, da hun ble ansatt som
kapellan i Biskopshavn menighet, møtte
hun motstand. Ikke fra kollegaer eller menighet, men fra daværende biskop Thor
With, som nektet å gi henne anbefalingsbrev. Dette fikk hun først etter at Per Lønning overtok som biskop i Bjørgvin. Siden
reiste hun til Stavanger, der hun ble landets
første kvinnelige domprost; en stilling hun
hadde frem til hun ble pensjonist for to år siden. Nå er hun tilbake i Biskopshavn menighet, denne gangen som vikarierende sokneprest, og blir gjerne med på en rundebordssamtale om kvinners stemmerett og kvinnekamp i Den norske kirken. Mye vann har
rent i sjøen på disse årene, og i år har Den
norske kirke endatil valgt å markere at det er
200 år siden Camilla Collett ble født og 100
år siden kvinner fikk stemmerett.
Fikk tidlig stemmerett
– Pionerer som Camilla Collett, Gina Krog
og Ingrid Bjerkås opplevde mye motstand,
men vant frem til slutt, slår Andersen fast.
– De var veldig modige, og så ting som andre ikke fikk øye på.
Jeg treffer henne på menighetskontoret i
Slettebakken kirke, der sokneprest Jorunn
Johnsen (62) varter opp med kirkekaffe og
kirkete. Sokneprest Kirsten Lind (53) fra
Åsane menighet og kapellan Gunn-Frøydis
Unneland (31) fra menighetene Bønes og
Storetveit benker seg også rundt bordet.
Det norske misjonsselskap (NMS) var
tidlig ute med å gi kvinner stemmerett. De
innførte dette allerede i 1904, ni år før
kvinner fikk stemmerett ved politiske valg i
Norge.
– Men kvinner kunne fortsatt ikke være
ledere, legger Andersen til, som minnes
hvordan hun en gang ble nektet å være med
på Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Korskirken.
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Ble nektet på bønnedag
Dette var på 70-tallet, og begrunnelsen var
at hun var ordinert.
– De som stod bak var imot kvinnelige
prester, forteller hun.
– Tenk på det. Året før var du kjempebrukbar, sier Kirsten Lind.
– Kvinner kunne jo gjerne reise som misjonær, og stå alene i arbeidet.
I 1989 vedtok NMS at kvinnelige prester
kunne ansettes i organisasjonen, og ledelsen er i senere år blitt mindre mannsdominert. Alle offentlige virksomheter er i
dag lovpålagt å jobbe aktivt for likestilling.
Noe av det første den nye NLA Høgskolen
gjorde etter fusjonen ved årsskiftet (NLA
Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og
Mediehøgskolen Gimlekollen gikk sammen til NLA Høgskolen), var derfor å få på
plass en handlingsplan for likestilling og
mangfold.
Reaksjonen kom senere
Slik har det ikke alltid vært. En gang på 80tallet hadde NLA søkt om offer fra Biskopshavn. Ordningen er da gjerne at søker stiller
med egen predikant, mens presten tar seg
av liturgien.
– Da NLA fikk se at jeg skulle ha liturgien,
spurte de om vi kunne bytte på tjenesteordningen, husker Andersen.
– Heldigvis svarte soknepresten nei.
– Hva gjør slike opplevelser med deg?
– I begynnelsen var jeg så innstilt på at det
kom til å skje, sier hun.
– Reaksjonen kom først senere, da jeg så
at tiden gikk uten at holdningene forandret
seg. Se hva som skjedde for to år siden, da
Anna Bæckström Hovda ble ansatt i Johanneskirken. Det er ganske voldsomt å stille
seg opp foran en som ble ordinert før en selv
ble født, og fortelle henne at hun ikke kan
være prest.
Gikk foran
– Jeg ble ordinert i 2010, og er rimelig fersk i
forhold til mange andre, sier Gunn-Frøydis
Unneland.
– Så langt har jeg aldri opplevd at noen
har sagt at min stemme er uønsket. Jeg har
mange mannlige kollegaer, og har aldri hørt
et negativt ord om min tjeneste; heller ikke i
menighetssammenheng. Så jeg tror at noe
har skjedd.

– Min opplevelse har også vært positiv,
sier Kirsten Lind, som kom til Bergen og
daværende Laksevåg prosti i 2009.
– Jeg har blitt mottatt som prest på lik linje med andre, og aldri møtt de negative
holdningene. Tvert imot opplever jeg konkrete henvendelser fra andre som ønsker å
samarbeide med meg, og som viser takknemlighet for akkurat det.

Nektet å samarbeide
Berit Andersen vil gjerne nyansere bildet:
– Menighetene har alltid vært støttende
til kvinnelige prester, sier hun.
– Det er de som har hjulpet meg å holde
ut. Motstanden har først og fremst kommet
fra teologer og kirkens ledere.
Da hun kom til Biskopshavn i 1983, var
hun innstilt som nr. 2 til en stilling som kapellan. Hun fikk likevel stillingen, etter at
Kirkedepartementet grep inn.
Daværende biskop Thor With var som
nevnt tidligere imot ansettelsen, og stilte
ikke til hennes innsettelse slik skikken var.
– Det er på sin plass å minne om at dette
ikke er fortid. 1983 ligger ikke langt tilbake i
tid, sier Johnsen.
– Mye har skjedd på hundre år, men vi
kvinner har fortsatt en jobb å gjøre som ledere både i kirke og samfunn.
Livgiver
– Kvinnesak er også å kjempe for menneskeverd og menneskerettigheter, mener Andersen.
– Jeg tenker at det er viktig å ha fokus på
Jesus i stedet for mannen eller kvinnen, sier
Lind.
– Ja, men vi må konkretisere det, sier Andersen.
– Som kvinne og prest synes jeg det er viktig å være bevisst på å bruke et inkluderende språk, sier Johnsen.
– Jeg er forsiktig med å bruke mannsbeskrivelser i liturgien. Ved å bruke et alternativt språk, kan vi synliggjøre uttrykkene vi
bruker.
Et eksempel på dette er å bruke «livgiver»
i stedet for «far», et annet er «hønemor»
som bilde på Gud (Luk. 13:34).
Behov for aksept
– Språket gjør noe med identiteten vår, og
forteller hvem vi er, sier Unneland, og
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KAMPEN FOR MENNESKEVERDET: – Dette er ikke en kamp som er vunnet en gang for alle. Vi
må alltid være våken for de som vil ta menneskeverdet fra andre, sier Berit Andersen. Fra venstre: Kirsten Lind, Berit Andersen, Gunn-Frøydis Unneland og Jorunn Johnsen.
Pionerene: Valborg Lerche og Ingrid
Bjerkås. FOTO: OSLO MUSEUM/RIKSARKIVET

Fakta: En lang kamp
• Den første norske kvinne som tok teologisk embetseksamen, var Valborg Lerche, i 1899.
• Kvinner fikk adgang til presteembetet i
1938, men loven sa at de ikke bør utnevnes om menigheten av prinsipielle grunner er imot deres tjeneste.
• Ingrid Bjerkås (1901-1980) ble i 1961,
som den første kvinnen, ordinert til prest
i Den norske kirke.
• I dag er tre av de 11 norske biskopene
kvinner: Solveig Fiske (Hamar), Laila
Riksaasen Dahl (Tunsberg) og Ingeborg
Synøve Midttømme (Møre).
• Nesten hver tredje norske prest er nå
kvinne, men andelen svinger litt fra
landsdel til landsdel.
• Så sent som i 2010 måtte Bjørgvin bispedømmeråd trosse protester fra kvinneprestmotstandere da de ansatte Anna
Bæckström Hovda som ny sentrumsprest i Johanneskirken.

fortsetter med en refleksjon rundt det
med stemmerett.
– Jeg tenker at det dypest sett handler om
at du blir akseptert som et fullverdig menneske, at din stemme teller med. Dersom du
blir fratatt den, blir du også fratatt en side
ved din eksistens. Stemmeretten sier noe
om at du er anerkjent på lik linje med alle
andre.
Gunn-Frøydis Unneland lever med cerebral parese (CP), og mener at hun derfor har
et godt grunnlag, basert på egne erfaringer,
til å si noe om hvor viktig det er å bli akseptert på lik linje med alle andre.
– Stemmeretten handler om å bli sett og
oppleve en aksept for sin eksistens. Noe annet er å bli destruert. Vi har behov for å bli
akseptert både som individ og som del av en
gruppe.

Gamle grensesteiner
– Samtidig er vi nødt til å reflektere litt over
hvordan vi forholder oss, sier Johnsen.
– Et eksempel er transseksuelle, som også
vil kreve sin plass.
Verden forandrer seg, og kirken skal være
kirke i den tiden vi lever i.
– «Du skal ikke flytte på de gamle grenseseinene» sa en gammel venn en gang. Gren-

ser kan tøyes, men vi må tenke over hva som
er akseptabelt. Det er ikke slik at individet
bare kan si «slik er jeg, godta meg»; som et
fait accompli, mener hun.
– Jeg tenker at det uansett blir feil å frata et
annet menneske stemme og myndighet,
sier Andersen.
– Når man kjemper for sin egen gruppes
menneskeverd og stemmerett, kjemper
man samtidig for alle grupper som er
undertrykket. Det blir som en sak i saken.

Retten til en stemme
– Ja, og vi må tenke over hvilke andre grupper som blir holdt nede, legger Johnsen til.
– Det er ikke slik at kvinnelige teologer er
mer radikale enn andre. Men vi måtte kjempe for oss selv og andre. Det ligger noe der.
– Jeg husker hvordan jeg måtte sette
spørsmålstegn foran andres forståelse av
Bibelen, sier Andersen.
– Da blir du mer radikal. Det går på å
finne en kontekst der du selv må lete etter
svar. Sannheten er ikke funnet en gang for
alle.
– Det tenker jeg også, sier Unneland.
– Vi er ikke ferdige og blir det aldri heller.
Samfunnet forandrer seg, og det dukker stadig opp nye problemstillinger. ●
juni 2013
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I Guds
hånd
Vi ønsker at alle barn på
Slettebakken skal få kjenne
at de er elsket av Gud, og
har en plass i Guds hånd og i
kirken vår.
TROSOPPLÆRING
AV KRISTIN TRÆTTEBERG

i Fana prosti

Har du vært i Slettebakken kirke noen
gang? Har du merket hvordan blikket ditt
trekkes mot taket, den store hvelvingen der
oppe? Da har du nok også lagt merke til
den massive betongsøylen som strekker
seg som en lang arm fra kirkens spir og ned
bak alteret? Vi kan da tenke oss at kirkerommet blir håndflaten der hele menigheten er samlet. Dette bilde har gitt oss inspirasjon til tittelen på trosopplæringsarbeidet vårt: «I Guds hånd».

Får julebok
Døpefonten er plassert i sentrum av kirkerommet. De små babyene som blir båret til
dåpen der, forstår ikke mye av det som
skjer. Men når de blir holdt tett, vugget og
sunget for, får de en opplevelse av både
trygghet og kjærlighet. Dette er noe av det
vi ønsker å formidle gjennom babysang,
som er menighetens første tilbud til de
yngste. Treåringen har gjort litt flere erfaringer med livet. Når han kommer på juletrefest, og får sin julebok, vet han godt hva
en bursdagsfest er - og denne gangen er det
Jesus sin bursdag vi feirer!
«Hjelpeprest»
Kirken ønsker å være tilstede i viktige overganger i livet. Skolestart er en slik begivenhet. Det feirer vi med skolestartgudstjeneste. Stolte seksåringer toger inn i kirken, og
får sine seksårsbøker oppi de nye ranslene.
Som tiåringer lager barna selv gudstjenes-

Klimadialogkveld
Fana prosti inviterer til Klimadialogkveld. Innledning v/Eyvind Jansen, ledende klimafor-
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SLETTEBAKKEN

0-1 år: Babysang
2 år: Sansegudstjeneste
3 år: Julefest!
4 år: Samling og gudstjeneste, fireårsbok
5 år: Søndagsskolesamling.
6 år: Skolestartgudstjeneste
1. kl: Påskevandring

2.kl: Karneval
3. kl: Tårnagenter
4. kl: Gudstjenesteverksted
5. kl.: Juniorkonfirmanter
6. klasse: «Lys våken!»
7. og 8. klasse: «Tweens» leir og konsert
14- 18 år: eget opplegg m/
konfirmasjon, ungdomsarbeid, turer og X-messe

TRE FINE JENTER: Selma, Emilie og Leah
Aurora er klar for å spille.

VED DØPEFONTEN: Jorunn prest forteller
om dåpen.

ten. De tar bilder, maler, synger og dramatiserer. Det er spesielt populært å få være
«hjelpeprest» under dåpen. I de fleste menigheter er «Lys våken» et av de mest populære tilbudene. Så også i Slettebakken. «Er
det sant av vi får godteri til kvelds?» spør de.
«Vekker dere oss med orgelmusikk?»

ken. Her bruker vi virkemidler som film,
musikk, dans, drama – og selvsagt magi!
Magikeren Ruben Gazki er alltid med. Dette var bare noen små glimt fra trosopplæringen i Slettebakken. Tilbudet omfatter
årlige «I Guds hånd»- samlinger med et variert og spennende program.
Ønsker du mer informasjon om trosopplæringen, kan du besøke vår hjemmeside
www.slettebakken-kirke.no eller kontakte
menighetspedagog Kristin Trætteberg,
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no ●

Magisk X-messe
For de litt større har vi X-messe, som er et
populært tiltak for ungdom Dette er en eksperimentell messe som er laget i Slettebak-

sker og leder for Bjerknessenteret. Paneldebatt med stortingskandidater fra de forskjellige partiene – flere allerede
bekreftet. Vær med og sett klima på dagsorden ved årets
valg. Kom og still viktige

spørsmål til partiene! Storetveit menighetshus, onsdag
21. august kl. 20.00-21.30. ●
KLIMA I ENDRING: Minimumsnivå for iskappen på Arktis i
2012. (Ill: Jesse Allen/NASA)
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Historiespel vest i havet
Kinn Sokneråd og Sogn og Fjordane Teater ønskjer
også i år velkomen til nye framsyningar 22. og 23.
juni ved den gamle middelalderkyrkja på øya Kinn
vest for Florø.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Songen ved det store djup», som
spelet heiter, blir i år vist for 29.
gong på rad, og er skrive av Rolf
Losnegård. Musikken er laga av
Per Janke Jørgensen. Handlinga
er henta frå sommaren 1537.
Den danske futen kjem til øya
med bod frå Kong Christian av
Danmark-Noreg om at den katolske presten på Kinn må vike
sin plass for protestantismen.
Det er Seljumannamesse denne dagen, og bygda har førebudd eit kyrkjespel om St. Sunniva som dei skal framføre i det
futen kjem. Futen i stykket blir i
år spela av Lars Sørbø, medan
Idun Losnegård skal spele Margrete prestefrille. Kyrre Eikås
Ottersen har også i år rolla som
prest, likeså Lars Berge som Tarve og vikinghovding Ramn.
Oda Alisøy spelar Borni for tre-

Til sommerstevnet kommer
blant annet musikkduoen Garness, som består av tvillingene
Ingelin og Hildegunn fra Holsnøy nord for Bergen, Rolf
Ekenes, og Tore Thomassen. HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) har som mål om å være et
redskap for Guds kjærlighet i
Himalaya-regionen, og arbeider

Gud bles livspust inn i mannen sin nase, så han
skulle bli ein levande skapning (1. Mos 2.7).
REFLEKSJON
AV PROST PER
BARSNES

PÅ FLUKT: Sunniva ber Gud om
hjelp til å flykte frå vikingkongen
Ramn.
FOTO: AUD NORDSET ISENE

dje året på rad. Saman med dei
på scena er 155 lokale aktørar og
koristar. ●
Kinnaspelet blir vist 22. og 23.
juni. Til premieren er det sett opp
direktebåt tur/retur frå Strandkaiterminalen i Bergen til kaia på
Kinn. Båten går frå Bergen kl.
08.00 laurdag 22. juni og er tilbake i Bergen kl. 20.00. Reiseleiarar
Ragnhild og Per Barsnes. Meir informasjon: www.kinnaspelet.no

Guds redskap i Himalaya
HimalPartners sommerstevne
blir i år arrangert på Nordhordland folkehøgskole på
Frekhaug i slutten av juli. Det
er både mulig å stikke innom
på enkelte biter av programmet, eller delta på hele stevnet.

Livspusten – på
veg mot pinse

FOTO: EINAR HORSBERG

for å gi folk mulighet til å bedre
sine egne levekår. Prosjektene er
støttet av Norad gjennom Digni
(digni.no). Organisasjonen fyller for øvrig 75 år i år, og det blir
et eget jubileumsseminar lørdag
27. juli i Centralkirken i Bergen.
Nordhordland folkehøgskole,
25.-28. juli. Mer informasjon:
www.himalpartner.no ●

Eit
dødt
menneske
pustar ikkje.
Vi kjenner replikkane når
noko livstruande har hendt:
«Er det livsteikn å spore?»
«Ja, han pustar!» Og der det
er pust er det håp!
Akkurat som lekamen har
eit livgjevande andedrag, så
har den kristne kyrkjelyd
det. Livspusten blir brukt
som bilete på Den Heilage
Ande. Både livspusten og
Den Heilage Ande har det til
felles at dei er usynlege. Men
virkningen er synleg! Trua
på Jesus Kristus lever i kraft
av Den Heilage Ande, både i
det enkelte praktiserande
kristenmenneske og i fellesskapen av kristne menn og
kvinner i kyrkjelyden.
Kyrkjelyden
blir
ofte
samanlikna med ein lekam,
og medlemene med lemene
på lekamen. Liksom ein
sunn og sterk livspust er
viktig for heile kroppens vitalitet, slik er Den Heilage
Ande alfa og omega for eit
engasjert, tenestevillig og
kjærleiksfullt trusliv.
Det hender at menneske får
pustevanskar. Det skjer til
dømes når hjarta sviktar.
Hjartesvikt fører til vatn på
lungene, som igjen gir pus-

tevanskar, og dødsfaren er
stor. Også andeleg hjartesvikt kan kvele truslivet. Difor er diagnosen «andelege
pustevanskar» også grunn
til å ta på alvor. Det er symptom på at våre andelege
hjarteslag ikkje slår i takt
med Guds.
Den Heilage Ande har som
oppgåve å hjelpe oss med vår
andelege livspust. Hjarta er i
Bibelen bilete på det sentrum som Guds kjærleik
spring ut frå. Og Guds kjærleik vil at alle menneske skal
læra sanninga å kjenne, bli
frelste, og få del i det evige livet. Difor seier Jesus med
tanke på talsmannen, Den
Heilage Ande: «Eg vil ikkje la
dykk vere att som foreldrelause born, eg kjem til dykk. Om
ei lita stund ser ikkje verda
meg lenger. Men de ser meg,
for eg lever, og de skal leva.
Den dagen skal alle skjøna at
eg er i Far min, og at de er i
meg og eg i dykk» (JOH 14.18-20).
Det andelege surstoff vi har
fått å puste i er Bibelordet,
dåpen, nattverden og det
kristne fellesskap i vidaste
forstand. Når det blir tydeleg at Jesus er i oss og vi i
han, har pinsefesten nådd
sitt mål. For når Gud ved tidene sin morgon bles livspust inn i mennesket sin
nase, så det skulle bli ein levande skapning, var det
snakk om heile mennesket
med and, sjel og lekam! ●

Velkomen til olsokfest
Olsokmesse v/domprost Halfdan Tschudi Bondevik, kapellan Eivind Kråvik, prost Per Barsnes, kantor Jan
Røshol og Olsokkoret. I flukt med gudstenesta blir det samling på/ved Hordamuseet. Her vil kantor Jan
Røshol halde eit kåseri om det musikalske liv i kyrkjelyden. Ellers blir det leik og dans på vollen (om det blir
regn vert arrangementet flytta innandørs til låven), olsokbål ved Fanafjorden, korgafest.
Arr: Fana prosti og Fana mållag i samarbeid med Hordamuseet. Fana kirke, måndag 29. juli kl. 18.00. ●
juni 2013
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Reisebrev fra Efesos:

Vandring i
apostelens by
Vi vet med stor grad av sikkerhet at apostelen Johannes
bodde i Efesos, og at også Jesu mor må ha bodd der.
TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

«Fra den stund tok disippelen henne hjem til
seg» (Joh. 19.27) sier skriften. Disippelen
var Johannes, og Johannes flyttet senere til
Efesos. Der hvor Johannes hadde sitt hus,
ble det bygget en liten kirke. Vakre grønne
trær og fargerike busker omgir den lille kirken i dag.
Krystallklart vann sildrer ut fra bergveggen, og ikke uventet regnes dette for å ha
helbredende kraft. Det hellige vannet fylles
på colaflasker, og noen vasker hender og
fjes i vanndråpene. Og om man ikke tror på
vannets helbredende kraft, kan det jo være
godt med litt friskt vann å drikke. Vår
kjennskap til Efesos har vi fra Bibelen, men
en gang var byen en av de store og kjente i
verden, med 250.000 innbyggere. Selv om
det nå er en ruinby, er det ikke vanskelig å se
tidligere storhet, der vi rusler på marmorgater sammen med tusenvis av andre turister. I dag ligger byen flere kilometer fra havet, men en gang kunne man her gå fra havnen til torget på en elleve meter bred gate
med fem meter brede fortau. Om kvelden
ble hundrevis av oljelamper tent, slik at gaten alltid var opplyst.

Verdensby
Mens Bergen for et par hundre år siden var
plaget av åpne kloakkgrøfter, hadde Efesos
latrine med vannklosett og lukket avløp for
over 2000 år siden. Det sier litt. I tillegg hadde de et amfiteater med plass til 25.000, verdens tredje største bibliotek og et offentlig
bordell. Byens tempel var større enn en fotballbane, og regnes som et av antikkens sju
underverk. Tempelet ble dedikert til Artemis, Zevs datter. Efesos sin utgave av
Champs-Élysées er fremdeles en travel gate,
omkranset av søyler.
En gang var det hundrevis av butikker på
hver side av gaten. Nederst finner vi apoteket med verdens eldste logo, en buktende
slange, som fortsatt brukes av apoteker verden over. Bakgrunnen for dette symbolet
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ARTEMISTEMPELET: Bare noen søylerester er igjen av den en gang så praktfulle bygningen. (Foto: Adam Carr)

CELSUS-BIBLIOTEKET: En gang verdens tredje største bibliotek, bygget som en monumental grav for senatoren Celsus (ca. 45-120).

HADRIANS TEMPEL: Dette tempelet ble
reist til ære for keiser Hadrian (76-138) i
løpet av det andre århundret etter Kristus.

SEIERSGUDINNE: Den greske seiersgudinnen Nike ble tilbedt i Efesos. I dag hylles
hun av joggere og sprintere over hele verden.

finner vi i 4. Mos 21:9: «Moses laget en kobberslange og satte den på en stang». De som
ble bitt av slanger reddet livet med å se på
kobberslangen.

kom til Efesos (se Apg. kap. 19). Han ble årsak til store opptøyer, siden han forkynte Jesus framfor Artemis. Hans preken kostet
ham nesten livet. Efesos nevnes også i Johannes åpenbaring (Åp. 2:1-7), samt nabobyen Smyrna (Åp. 2:8-11).
De fleste som besøker Efesos i dag, kommer i land i Smyrna, nå Izmir. Herfra går det
buss til Efesos. Landskapet er overraskende
grønt og fruktbart og gir et godt inntrykk av
denne delen av Tyrkia. Det er lite ved Izmir
som minner om oldtidens Smyrna. ●

Handel og turisme
Den gang byen blomstret, var den et knutepunkt for handel og turisme. Kjente «turister» som Aleksander den store, Aristoteles
og dronning Kleopatra besøkte byen. Store
religiøse fester samlet folk flere ganger i året
fra hele den kjente verden. Også Paulus
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Bærekraft i menighetslivet
Bærekraft og økologi er ord som brukes mye i
forbindelse med naturvern. Men har vi bærekraft
i menighetslivet?
AV SVERRE JOHAN
NÆRHEIM, MISJONSSEKRETÆR I DEN

meninger

• På Jesu tid var Efesos en
viktig havneby på Lilleasias
vestkyst (dagens Tyrkia),
med rundt 250.000 innbyggere.
• Flere av apostelen Paulus’
første gjerninger finner
sted i Efesos. Se blant annet
Apgj. 18:24-28 og Apgj.
19:23-40.

• Et av verdens syv underverker, Artemistempelet,
ble reist av grekerne da de
etablerte seg i byen. Dyrkingen av den lokale modergudinnen Kybele ble da

MISJON

Har vi organisert oss slik at det
går rundt i menighet og organisasjonsliv som helhet, i de mindre enhetene i menigheter og organisasjoner, og når det gjelder
det enkelte menneske? Er det
slik at menighetslivet, livet i menighetsrådet eller i søndagsskolen, og livet for den enkelte henger sammen og går rundt?
Mennesket er naturens krone,
og har ansvar når vi driver rovdrift på naturen. Vi tapper mer
ressurser ut av naturen enn det
naturen klarer å kompensere for
– og vi skaper ubalanse. Tar du
en tilstrekkelig stor del bort fra
et rundt hjul (tilsvarende et kakestykke i et kakediagram) vil
hjulet ikke lenger kunne gå
rundt. Det er viktig med natur,
men i denne teksten er poenget
et annet; nemlig den menneskelige økologi og den menneskelige bærekraft. Varer de frivillige
og ansatte lenge, eller er det et
stort forbruk av ansatte og frivillige? Har vi bærekraft i menighetslivet? Føler du deg lurt når
du ser hva det egentlig er du har
takket ja til, eller er du glad for å
kunne bidra til et viktig arbeid?
De som har passert femti år
kjenner kanskje bedre til begrepet plikt, enn det de under femti
gjør: Man gjør sin plikt, man
sttiller opp, man tar sin tørn – og

Fakta: Efesos

• Byen var økonomisk sentrum for
den joniske delen av
det gamle Hellas, og
ble senere en av Det romerske imperiets viktigste storbyer.

INDRE SJØMANNS-

gjør det med glede (om så). For
oss andre handler det mer om
nytte. Hva er nyttig for meg? Hva
kan jeg ha glede av å delta i? Hvilke oppgaver kunne jeg tenke
meg? Det er en mentalitetsforandring på gang. Denne endringen vil få store konsekvenser for frivillig arbeid, og har
allerede fått det. Vi må rekruttere
frivillige på en annen måte og til
andre oppgaver enn før. Mange
nye aktiviteter for barn og unge i
alderen 0-18 år skal startes opp i
forbindelse med trosopplæringsreformen.
Aktivitetene skal skje utenom
skoletid, altså på ettermiddagsog kveldstid, i helger, ferier og
skolefri-perioder. Hvert barn
skal få tilbud om minimum 315
timers spesialdesignet aktivitetskontakt
(aldersspesifikk
dåpsopplæring) fra den lokale
menighet. Så kommer det «økologiske» spørsmålet: Hvem skal
gjøre hva, hvordan og når, og hva
med frivillighet? Hvordan skaffer vi og tar vare på de ansatte og
frivillige? Disse problemstillingene må tenkes gjennom. Skal det
ryktes at de frivillige får vokse og
blomstre i gode rammer og
strukturer som er bærekraftige?
Eller blir menigheter og organisasjonsliv kjennetegnet av forbruk av mennesker? Gud har
skapt oss for å vare (evig). Vi
skylder Gud å ta vare på det og
de han har gitt oss. Vi må som
menigheter være gode forvaltere. Guds rikes sak er mennesker og relasjoner. ●

erstattet
med
den greske Artemis - som senere igjen ble erstattet med
den kristne Jomfru Maria.
• «Da jeg så tempelet til Artemis som steg opp til skyene, mistet alle de andre
underverk sin glans» skrev
Antipatros av Sidon, som
satte opp listen over oldtidens syv underverker. ●

(ILLUSTRASJON: «DANS II».
OLJEMALERI AV HENRI MATISSE, 2010)
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Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med?
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig.
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.
Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Bok & Media Vestbok

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Gi barnet ditt gode
verdier med på veie
veien
- vi utfører
utførrer
er alt det pr
praktiske
ra
akktiske ellerr tilr
tilrettelegger
retttelegger
e
årrør
ørende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv
forr p
pårørende
gjøre

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
W
ilson
Wilson

Heine
Polden

'
'¡JQWHOHIRQPRELO
¡JQWHOHIRQPRELO
www.ber
www.bergenogomegn.no
genogomegn.no

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

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

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

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . kl. 0800-1500
bones.menighet@bergen.kirken.no
www.bonesmenighet.no
Kontonummer; 3416 20 00464
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bergen
Kirketorget
Bestillinger av dåp, vielser og
gravferd . . . . . . . . . .55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no
ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Gunn Kongsvik
telefon . . 55 30 81 03/970 04 967
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no
Sokneprest (Storetveit)
Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . 55 30 81 06/480 41 867
gunn.frøydis.unneland@
bergen.kirken.no
Kateket Sven-Ove Rostrup
telefon . . 55 30 81 71/915 57 253
sven-ove.rostrup@bergen.kirken.no

Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 17
reidun.laastad.dyvik@
bergen.kirken.no
Frivillighetskoordinator
Lise Opdahl
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 00
lise.opdahl@bergen.kirken.no
Menighetskonsulent
Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bergen.kirken.no
Menighetspedagog Cathrine Fosse
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 07
cathrine.fosse@bergen.kirken.no

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 Speidergruppe NSF
Erik Geber 55 12 41 90/920 94 472
gruppen@bonesspeiderne.no
Web: . . . www.bonesspeiderne.no

Kirketjener Barbro Husdal
telefon . . 55 59 81 05/922 14 273
barbro.husdal@bergen.kirken.no

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Arne Benjamin Stafsnes
arnebenjamin@stafsnes.org

Organist Carsten Dyngeland
carsten.dyngeland@bergen.kirken.no

Hyggetreff i Bønes kirke
Reidun Laastad Dyvik
Lise Opdahl . . . . . . . 55 30 81 17

Bønes menighetsråd
Leder Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . 970 25 082

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

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.

Credokirken
Cre
dokirken B
Bokshop
oksshop
YUH.UnNHQHV

YUH.UnNHQHV
)RUnSQLQJVWLGHU
)
RUnSQLQJVWLGHU
ZZZFUHGRNLUNHQQR
Z
ZZFUHGRNLUNHQQR

hjemme med barn på dagen. Hver
onsdag kl 10-13 i Bønes kirke.
Catrine Fosse . . . . . . 55 30 81 03

Kont. menighetskont. .. 55 30 81 02
Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Lindis Aldal Sætre . . . 993 84 885
Babysang
Tirsdager kl.1030. Kontaktperson:
Catrine Fosse . . . . . . 55 30 81 03
FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste: For den som ønsker besøk eller å bli besøker. Sorggruppe ved skilsmisse/dødsfall.
Kontakt diakon . . . . . 55 30 81 17
Klubben
Camilla Heggø Olsen
telefon . . . . . . . . . . .926 96 897
camillaheggo@gmail.com
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . 3411.26.36406

Bøker
Musikk
Filmer
Ga
av
vear
rt
tikler

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Tlf. 55 27 28 29

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Torsdag-fredag 12-17
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Folkefest!
Ekstra Åpen kirkekonsert i sommer!
Etter suksessen i fjor sommer kommer gitarist og
komponist Kjell Sandvik, for tiden bosatt i Brasil, igjen
tilbake til Storetveit og presenterer flere moderne og
spennende komposisjoner for klassisk gitar.
Komposisjonene spenner fra det myke og sarte til det
explosive og furiose. Kjell Sandvik fremkaller ved
hjelp av innovative teknikker og klangforsterket gitar
nyanser som tidligere er lite hørt fra det klassiske gitarrepertoaret.
Kjell Sandvik vil også spille noe improvisasjon over
kjente salmer sammen med organist Ruth Bakke.
Storetveit kirke onsdag 10. juli kl. 20 (Merk tiden)
Anledning til å tenne lys på lysgloben.
Gratis adgang!
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Bønesdagen er et av årets store
høydepunkter og samler hele bygden. Under arrangementet deltar
idrettslag, korps, kor, natteravner
og representanter for menighetens
ulike aktiviteter. I tillegg til at de
som deltar profilerer sine aktivitetstilbud i bydelen, bidrar også
flere av dem med underholdning .
Inntektene fra årets Bønesdag ble
ca. 38 000 kroner og deler av dette
overskuddet går inn i Bønesfondet.
Alle lag og organisasjoner på Bønes
kan hvert år søke fondet om bidrag
til sine aktiviteter. Alle som deltar i

Både ute og inne var det et rikt tilbud for de som tok turen til Bønesdagen

arrangementet gjør dette frivillig,
ulønnet og til nytte for lokalmiljøet.
Du finner mange flere bilder på
Bønes menighets Facebook-sider:
facebook.com/bonesmenighet ●

Henne har vi jo sett før
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Lørdag 16. mars var det
klart for den 19. Bønesdagen. Hele bydelen var
som vanlig samlet i og
utenfor kirken for å ta del
i aktivitetene.







Diakon Reidun Laastad Dyvik er et kjent fjes for noen
av oss. I perioden 2000 til 2005 jobbet hun som diakon
i Bønes og Storetveit.
AV SVEN-OVE ROSTRUP

I løpet av de årene hadde hun også
et vikariat som diakoni på Gran Canaria. Reidun er nå igjen ansatt som
diakon i Bønes og Storetveit. Når
jeg treffer henne blir det fort tydelig
at hun brenner for diakontjenesten.
Så mye brenner hun at hun stadig
tar kurs og utdanning for å lære mer
om den delen av yrket hun er mest
opptatt av, nemlig sjelesorg. Reidun
er utdannet diakon med flere utvidelser og i vinter har hun vært på
Haraldsplass og gått enda dypere
inn i dette med sjelesorg. Og det er
derfor vi ikke har sett så mye til henne, før nå etter påske.
Det er godt å prate med Reidun.
Når man er i samme rom som hen-

ne slapper man av og smittes lett av
smilet og gleden hun utstråler. Hun
er gift og har fire barn og fire barnebarn. Huset på Stanghelle har
vært det stabile punktet siden 80tallet i en ellers omflakkende tilværelse. Jobben som diakon er nemlig
testet ut både i London, på Gran
Canaria, Costa del Sol og som vikar
i andre kirker, for ikke å snakke om
tiden som misjonær både i Taiwan
og Hong Kong.
Når vi prater sammen kommer
det tydelig frem at hun har et stort
hjerte for alle som har det vanskelig. Og da tenker hun fort på de vi
ikke ser i kirken til vanlig, men de
som sitter alene rundt omkring.
Derfor ønsker hun spesielt å få god
kontakt med institusjoner og de
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Vi trenger
DITT
bidrag!
Bønes kirke ble bygget med innsamlede midler.
Bønesfolket ga så det monnet og gjorde en drøm til
virkelighet.
AV HANS JAKOB BERG

Diakon Reidun Laastad Dyvik.

som bor i omsorgsboliger i
menighetene våre.
I sin tjeneste ønsker Reidun å skape et troverdig arbeid i møte med mennesker.
Respekt er et viktig ord og i
samtalen kommenterer hun
at ordet «respekt» betyr
egentlig «å se to ganger». Det
handler om å se mennesker
for det de er, å møte mennesker i den livssituasjonen som
de er i og være til stede som
en god samtalepartner. Slik
sett passer visjonene til Bø-

nes menighet (Åpen, synlig
og tilstede) veldig godt med
det diakonale arbeidet. Det
oppleves godt for henne å
være tilbake i arbeid i menigheten, og hun føler seg vel
tatt imot av alle hun møter.
Før vi avsluttet samtalen
var det viktig for henne at jeg
videreformidlet at hun gjerne
vil bli kontaktet så mye som
mulig. Ordet diakon er en bibelsk tittel som betyr tjener,
og det er det hun vil være for
alle som bor i menigheten. Så
om du vil prate, eller ønsker å
bidra med noe i menighetsarbeidet så ta kontakt! Det er
overraskende hvor lite som
skal til for å glede andre!
Og slik passer det å avslutte
med ordene til munken Frans
fra Assisi: «Evangeliet må forkynnes – om nødvendig med
ord». ●

Underveis, men også etter at kirken ble reist var det behov for investeringer. Dette var noe av
bakgrunnen for etableringen av
Giverglede – den faste givertjenesten til Bønes menighet. Messehakler, prosesjonskors og mye
mer ble realisert gjennom Giverglede. Selv om menigheten i
dag er kommet inn på offentlige
budsjetter, er ikke dette nok til å
dekke alle aktivitetene og utgiftene i menigheten.
For at menigheten skal utvikle
seg videre og nå stadig flere er det
viktig å ha en sunn økonomi. Det
er mange som gir penger til menighetens virke, men samtidig er
det grunn til å tro at vi har et uutnyttet potensial.

Kan vi mangedoble?
Gjennom Giverglede kommer
det inn ca kr. 40.000 hvert år. Bak
dette beløpet står det ca. 20 givere. Tenk om vi kunne mangedoble antall givere? Tenk om vi
hadde 200 personer som hver bidro med 100 kr per måned, eller
som Karl Johan skriver i refleksjonen (s. 2) - med 10 kr per dag?
Har du anledning til å være
med og støtte menigheten via
Giverglede, kan du være med på
å gi menigheten mulighet til
fortsatt å satse på aktiviteter for
små og store på Bønes. I inneværende år ønsker Giverglede å slå
et ekstra slag for ungdomsarbeidet i sin alminnelighet og lederutvikling spesielt. Vi er heldig
som har mange ungdommer

som bruker størsteparten av sin
fritid som ungdomsleder. Det er
enda flere som får oppleve et
godt og trygt miljø med utfordringer og gode opplevelser som
setter varige spor. Dette er fantastisk, og vi andre kan støtte opp
under denne frivilligheten med
økonomien som skal til. Ting tar
tid og ting koster. Har du lyst at
ditt barn eller barnebarn skal få
gode erfaringer å ta med seg videre i livet så er du hjertelig velkommen i Giverglede-gjengen.
Husk at intet beløp er for lite og
intet for stort. Blir du med som
fast giver så blir det uansett et positivt bidrag. Unngå skippertak,
gi litt hele tiden. Du merker det
ikke, men Bønes menighet kommer til å merke det når flere løfter sammen.
Hvis du i løpet av året har gitt
minst 500 kr til Bønes menighet,
så kan du trekke dette fra når du
skal betale skatt. Giverglede ordner med innrapportering av gaven til skattemyndighetene.

Hvordan kan du bli giver?
Den enkleste måten å bli med i
Giverglede på, er å legge inn et
fast månedlig beløp i nettbanken
- da går det hele av seg selv. Bruk
kontonummer 3411.26.36406,
skriv mottaker «Giverglede» og
velg beløpet selv.
Vil du vite mer om Giverglede
eller har noen praktiske spørsmål? Kontakt Per Røen på e-post
p-roeen@online.no eller telefon
414 19 226. Du kan også snakke
med Trygve Garnæs eller Hans
Jakob Berg. ●
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FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

B

Menighetskalender
Martin Mjøman Myrseth
Julie Monsen-Turøy
Johan Wingaard Valen
Frida Eliisa Refvik-Tuori
Benjamin Engeseth Myre
Erling Muca Nordahl
Vegard Holme Sandvik
Emile Sundstø Horneland
Ingrid Sofia Byrknes
Sebastian Nikolai Gundersen
Ida Kvist

Gunnar Nygaard
Grethe Torgersen
Erik Bjørn Aleks Sjøstrøm
Gunnvor Skagen
Gerd Eide Riisnæs
Karin Huus
Bjørg Samuelsen

Søndag 23. juni kl.1100,
5. søndag i treenighetstiden
Gudstj. v/ s.pr. G. Kongsvik. Dåp,
natt., offer. Jer 6,16-19 Spør etter
de gamle stiene. Gal 1,6-9 Bare
ett evangelium. Matt 18,12-18
Sau på villspor, bror som synder.
Søndag 30. juni: Se Storetveit
Søndag 7. juli kl.1100,
7. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ kap. G.-F. Unneland. Dåp, nattverd, offer. Salme
8,2-10 Hva er da et menneske. 1
Kor 1,26-31 Det som er svakt, utvalgte Gud. Mark 5,25-34 Hun
som rørte ved Jesu kappe.
Søndag 14. juli - Se Storetveit
Søndag 21. juli kl.1100,
9. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ kap. G.-F.
Unneland. 1 Mos 4,8-15 Skal
jeg vokte min bror? Rom 14,1013 Enhver skal avlegge regnskap. Luk 6,36-42 Døm ikke.
Søndag 28. juli - Se Storetveit

Bønes menighet
Søndag 9. juni kl.1100,
3. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ s.pr. B. Holme.
Nattverd, offer, kirkekaffe.
1 Sam 1,9-18 Jeg vil gi min sønn
til Herren. 1 Joh 3,1-3 Vi får
kalles Guds barn. Mark 10,13-16
Jesus og barna.
Søndag 16. juni kl.1100,
4. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ kap. G.-F. Unneland. Dåp, nattverd, offer, kirkekaffe. Salme 22,8-12 Gud som
jordmor (Prekentekst). 1 Tess
2,5-13 Vi forkynte evangeliet for
dere. Matt 9,35-38 Høsten er
stor.

Søndag 4. august kl.1100,
11. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Dåp, natt., offer. 1 Mos 21,9-13
Isak og trellkvinnens sønn (Prekentekst). Rom 8,1-4.14-18 Livet
i Ånden. Joh 8,31-36 Virkelig fri.
Søndag 11. august - Se Storetveit
Søndag 18. august kl.1100,
13. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste/skolesekkgudstjeneste v/ s.pr. B.Holme.
Dåp, offer, kirkekaffe. 2 Mos
18,13-24 Jetro gir Moses råd.
Apg 6,1-7 En ny tjeneste i menigheten. Joh 15,13-17 Jeg har satt
dere til å bære frukt.

Søndag 25. august kl 11.00
Gudstjeneste v/ Gunn Kongsvik.
Nattverd.
Søndag 1. september kl.1100,
15. søndag i treenighetstiden
Gudstjeneste v/ s.pr. G.Kongsvik
kirkekaffe. Rut 1,7-11.16-19a
Rut og No'omi (Prekentekst). 1
Kor 13,7-13 Størst blant dem er
kjærligheten. Joh 15,9-12 Som
jeg har elsket dere.

Kirkeskyss
16. juni: Torstein Berentsen
tlf. 55 12 23 32
25. august: Karl-Johan Kirkebø
tlf 55 12 45 78 - 406 14 514

Storetveit menighet
2. juni, 2.søndag
i treenighetstiden
11.00: Familiegudstj. v/Bjarte
Holme m.fl. Tårnagenter. Dåp,
ofring til menighetens barnearbeid. Sommerfest med grilling.
9. juni, 3.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse v/Gunn Kongsvik. Nattverd, ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe
16. juni, 4.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse v/Bjarte Holme. Dåp, nattverd, ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe
30. juni, Aposteldagen
11.00: Høymesse v/G. Kongsvik.
Dåp, nattv., ofring til Fana prosti.
14. juli, 8.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse v/Gunn Kongs-

28. juli, 10.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse v/GunnFrøydis Unneland. Dåp, nattverd,
ofring til Bjørgvin bispedømmeråd.
11. august, 12.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse, vikarprest
Dåp, nattverd, ofring til
menighetsarbeidet.
25. august, Vingårdssøndag
11.00: Høymesse v/Bjarte Holme. Ungdomsklubben – Velsignet helg. Dåp, nattverd, ofring
til menighetens ungdomsarbeid.Kirkekaffe.
1. september, 15.søndag
i treenighetstiden
11.00: Høymesse v/Gunn Kongsvik. Nattverd, ofring til Norges
KFUK/KFUM. Kirkekaffe

Kveldstoner i Åpen kirke
Storetveit, onsdager kl.19.
5.juni: Ruth Bakke, orgel,
Herman Henrii, cello 12.juni,
19.juni, 21.august, 28.august:
Carsten Dyngeland, orgel,
Barbro Husdal, sang
4.september: Ruth Bakke, orgel
Det er kveldsmat i menighetshuset etter kveldstonene.

Følg med på internett
og Facebook!
Bønes menighet har egne Internett- og Facebook-sider. Følg
med på www.bønessiden.no
Facebook-sidene finner du ved å
søke på «Bønes menighet» på
Facebook.

Jeg vil melde meg som fast giver:

Giverglede ...
Takk til alle glade givere!
Tenk at den nye kirken på Bønes nå
står ferdig. Det vil si at alle store ting
er på plass, men en del gjenstår og her
kommer Giverglede inn. For å få innredet ungdomsavdelingen på en måte
som vi ønsker må vi selv finansiere en

vik. Dåp, nattverd, ofring til
menighetsarbeidet

Navn: .........……………………......…..…….
god del. Så meld deg som fast giver og
vær med på å lage kirken til den gode
plass som vi ønsker.
Svarslippen sendes
Givertjenesten v/P. Røen,
Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Adresse: .........…………………......…..…….
Postnr/Sted: ......………………….....…..….
Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig
Sign: ......………....................………......…

