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Gi menigheten
et godt råd!
14. september er det kommune- og fylkestingvalg. Men alle kirkemedlemmer kan i tillegg
også stemme på kandidater til menighetsrådet
(bildene t.h.) og bispedømmerådet, som senere
skal sende representanter til Kirkemøtet.
Side 2-3 og 8-9

www.bonesmenighet.no
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En kirke for meg?
På Bønes er det året rundt et stort
antall personer som gjør en
innsats for andre.
AV ØIVIN CHRISTIANSEN

De er aktive i styrer, råd og komiteer, de er
ledere, trenere, instruktører. Noen er synlig og markante. Andre er like viktig fordi
de stiller opp for andre mer i bakgrunnen.
Også i Bønes kirke er det mange som legger ned en viktig innsats. Enkelte gjør det
som en del av sin jobb, men det store flertallet er ungdommer og voksne frivillige.
Noen av disse kombinerer engasjement
i menighet og lokalmiljø med å sitte i menighetsrådet. Den andre tirsdagen i måneden, ti måneder i året, i snart fire år har
de stilt på menighetsrådsmøte. 14. september er det valg på nytt menighetsråd.
Det er inspirerende at nye Bønes-boere
stiller seg til rådighet. Men det er også
flott at halvparten av de som har vært
med ønsker å fortsette. Det bør bety at
det gir mening å være en del av menighetsrådet.
I rådet prøver vi å være bevisst at kirken
både skal invitere til og styrke kristen tro,
og samtidig være en viktig kulturell og tilhørighetsskapende kraft i bydelen. Derfor har vi blant annet jobbet for trosopplæring og gudstjenestemangfold, for Bønesdag, konserter og kulturarrangementer, for besøkstjeneste og volleyballbane.
Rådet skal sammen med kirken forøvrig ta stilling til viktige spørsmål framover. For eksempel: Hva skal skje med en
kirke som ikke lenger er en statskirke,
men som fortsatt vil være en folkekirke?
Hvordan gi kunnskap om kristen tro når
dette i mindre grad er skolens oppgave?
Hva gjør konfirmasjonstiden viktig og
verdifull? Skal kirken tilby vigsel av likekjønnede par? Hvordan skal menigheten
virkeliggjøre lokalt engasjement og internasjonal solidaritet?
Valget handler om
hvordan kirken kan
være en kirke for deg
framover - så: Bruk
din stemme på valgdagen! ●

Menighetsråds
1.Tone Stople
55 år.
Bråtet, Bønes

Bakgrunn: Landskapsarkitekt. Menighetsråd i Fyllingsdalen og Bønes. Frivillig menighetsarbeid, barnekor, speider, søndagsskole.
Satsingsområde: Tilbud for alle
aldersgrupper, en åpen og inkluderende
kirke, trosopplæring.

2. Stein Rune Risa
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Bakgrunn: IT-arkitekt. Menighetsrådet
i Bønes, redaktør i menighetsbladet,
styreleder i felles menighetsblad for
Fana prosti, leder i Tria.
Satsingsområde: Informasjonsarbeid,
barne- og ungdomsarbeid.

3. Jorunn
Haldorsen Sætre
50 år. Våkleiven, Bønes

Bakgrunn: Lærer, adjunkt. Medlem i
trosopplæringsutvalget i Bønes menighet,

Ø M E R KE
T
ILJ

9

24

2

1

47 år.
Våkleiven, Bønes

Bakgrunn: Lege. Bønes menighetsråd.
Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid, trosopplæring – også for voksne,
misjon og bistand.

5. Vivi Greve

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
M

4. Trond Bruun

39 år.
Bønesheien, Bønes

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
sendes bones.menighet@bergen.kirken.no

Bønesbladet utgis av menighetsrådet
i samarbeid med BKF og de andre
menighetene i Fana prosti. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer.

medlem av Bønes menighetsråd, barnearbeid i Bønes menighet.
Satsingsområde: Holde lokalkirken levende, trosopplæringsarbeidet, bygge et
kristent fellesskap.
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Lokalredaksjon: Stein Rune Risa (redaktør), Karl
Johan Kirkebø og Sven-Ove Rostrup
Sentralredaksjon: Redaktør Magne Fonn Hafskor,
922 94 877 - eyecu@online.no (Kun henvendelser ang.
«fellesstoff» (s 5-12). All annen kontakt: Se side 13.

48 år.
Bøjarnesveien, Bønes

Bakgrunn: Lege. Fysioterapi, medisin. Bønes menighetsråd. Satsingsområde: Aktiv
menighet i nærmiljøet.

6. Helge Kolstad
65 år.
Våkleiven, Bønes

Bakgrunn: Kirkeverge. Diakon/sosionom,
Annonser: Frode Høyte - hoeyte@gmail.com
Produksjon: Dragefjellet Media AS, 55 23 25 47 post@dragefjellet.no. Dropbox kan opprettes etter
avtale for overføring av svært store ﬁler.
Trykk: Bodoni, Straume
Deadline neste nummer: Kontakt lokalredaksjonen
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 1. september
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Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er mandag 14. september. Som mange sikkert vet, er det
også kirkevalg sammen med det vanlige valget. Valget gjelder både lokalt menighetsråd og bispedømmerådet.
Alle som er oppført som medlemmer i Den
norske kirke, og som fyller 15 eller mer i løpet av 2015, kan stemme. Det vil også bli
anledning til forhåndsstemming – følg med
på www.bonesmenighet.no for mer informasjon om dette. Ellers vil dere kunne
stemme på valgdagen i et eget lokale som

ligger i tilknytning til stemmelokalet for det
vanlige valget. Det skal være godt merket.
Vi håper på god deltagelse i valget!
Som dere ser av presentasjonen av kandidatene, har vi også denne gang en sterk liste
for Bønes menighetsråd. Det reflekterer
nok at vi på Bønes har et sterkt og godt for-

hold til kirken vår. Med ferdig kirke og stor
aktivitet, er det mye som skal følges opp og
ikke minst finansieres - så det er en viktig
oppgave de går til. Møt opp og stem, og vis
at vi står bak både menigheten og de som
står på for at vi skal ha et velfungerende fellesskap! ●

s kandidater 2015-2019
personal, kirkevergeutdanning. Stovner
menighetsråd, styreverv i KFUM, leder
av stiftelsen Bønes interimskirke.
Satsingsområde: Videreføre det gode
barne- og ungdomsarbeidet som er i
menigheten. Vil være med på å videreutvikle eldrearbeidet i Bønes.

7. Ida Piltingsrud
Grevstad

9. Arly Tingvatn
61 år
Gullstølsstien, Bønes

Bakgrunn: Produktsjef. Diakonhjemmet/
spesialutdannelse i anestesi/sykepleier,
Satsingsområde: Barne- og ungdomsarbeid, sang og musikk, en levende og inkluderende kirke.

Triaklubb, leder landsstyret for triangelguttene i NKUF, styremedlem Kirkes SOS
i Bjørgvin, menighetsrådsleder Bønes
menighet.
Satsingsområde: En kirke som er
inkluderende, rommer barn og unge,
er trosbyggende og kulturelt relevant.

12. Tove Sandgrind
59 år
Våkleivåsen, Bønes

37 år. Kråkenesveien, Bønes

10. Lise Opdahl
Bakgrunn: Intensivsykepleier. Sykepleieog spesialsykepleierutdanning. Kråkenes
Vel, FAU Gullstølsbotn barnehage.
Satsingsområde: At kirken skal være et godt
sted å være for alle, skape rom for tro og tvil,
bærekraftig utvikling.

8. Kåre Offerdal
67 år.
Tjørnhaugen, Bønes

Bakgrunn: Daglig leder Bjarne Johnsen AS.
Foretaksøkonom NHH. Bønes menighetsråd, NAF ordfører, styreleder Norsk Revmatikerforbund, styreleder/styremedlem
SRF.
Satsingsområde: Fortsette arbeidet med
lav dørterskel i kirken og gi tilbud til flest
mulige.

74 år
Bøneslien, Bønes

Bakgrunn: Pensjonist/student. Tidligere førsteamanuensis, UiB, dr. Philos. Diakonvikar, Bønes menighetsråd, styreleder Kirkens
SOS i Bjørgvin, instituttleder UiB, speiderleder.
Satsingsområde: Kulturkvelder, eldrearbeid, besøkstjeneste, trosopplæring for
voksne.

11. Øivin
Christiansen
59 år.
Rekdalsveien, Straumsgrend

Bakgrunn: Forsker. Sosionom, kristendom
grunnfag, helsefag hovedfag, PhD. Leder

Bakgrunn: Lærer. Menighetsrådet i Bønes,
Bønesdagskomiteen, annet frivillighetsarbeid i menigheten.
Satsingsområde: Dåpsopplæring, konfirmantundervisning, åpen og inkluderende
menighet, Bønes som kulturkirke.

13. Ragna Maria
Loven Kirkebø
65 år.
Løtveitlien, Straumsgrend

Bakgrunn: Pensjonist. Norges Idrettshøgskole, kroppsøvingslærer.
Satsingsområde: Diakoni

Les mer om kirkevalget
på side 8 og 9

MINNYS NATURTERAPI
Kan tilby helt fantastisk naturmedisinsk behandling og
forebygging av fysiske og psykiske sykdomstilstander.
Meget gunstige priser.
Timebestilling: 909 37 487 – minnydale@hotmail.com
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Storartet solidaritetskonsert
For andre gang ble det
holdt solidaritetskonsert i
Bønes kirke, så nå er en
ny tradisjon etablert.
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Initiativet kommer fra Lions
Club Bergen Løvstakken som
står som arrangør sammen med
Bønes menighet. Drivende musikalsk kraft er ikke uventet
Carsten Dyngeland.
Bakgrunnen for konserten er
å skaffe vann til en landsby i
Zambia. En brønn i landsbyen
er en veldig effektiv måte å hjelpe på. Det blir mindre sykdom,
jenter kan bruke tiden til utdannelse og ikke gå i timer for å
hente vann, overgrep mot jenter reduseres av samme grunn
og vannet gir grunnlag for næringsutvikling. Lions har en
god organisasjon for å bore
brønner og garanterer at pengene kommer uavkortet fram.
Carsten Dyngeland er ikke
bare musikalsk drivkraft, han
tok også med seg familien. Og
for en familie. Sønnen Lars spilte gitar, sang og musiserte med
sin far. En utfordring, sa han.
For han vet aldri hva faren
finner på. Fint låt det i alle fall.
Så kom Barbro med sin varme
og klangfulle røst og trollbandt
salen. Eller som konferansieren
sa, dette kunne vi hørt på hele
kvelden.
Tommy Sulen trosset sykdom
for dette hadde han lyst å være
med på. En humørspreder,
unnskyld uttrykket, av Guds
nåde. Han spredte glede og varme. Takk, Tommy.
Så siste blad Dyngeland, med
kunstnernavnet Silja Sol. Hun
har sitt store gjennombrudd

Carsten Dyngeland stilte med hele familien. Fra venstre: Carsten, Lars, Silja Sol og Barbro.

Tommy Sulen spredte glede
og varme.

Bøneskoret avsluttet støttekonserten til inntekt for vannprosjektet i
Zambia.

med nominasjon til Spelemannspris og deltagelse i
Urørt-finalen. Vi kunne godt
forstå hvorfor, her ble det Stemning. Bøneskoret avsluttet så
konserten og det er alltid en
glede. Vi er veldig glade for at

de kjenner ansvar og stiller på
slike anledninger. Et meget
dyktig kor med gode sangere og
en utmerket dirigent.
Konserten ble avsluttet med
den irske velsignelsen «May the
road rise to meet you», koret

dame- og
herrefrisør
Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377

Åpent: Torsdag-fredag 12-17
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Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes
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dame- og

innledet og så ble vi alle med på
avslutningen.
Brønnen er under produksjon, måtte den bli til velsignelse
både for lokalsamfunnet i Zambia og for alle oss på Bønes som
får være med og bidra. ●
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Kirkens SOS bytter telefonnummer:

En prat for livet

skal koste lite
Fra og med 3. mars er det nye
nummeret til Kirkens SOS
22400040. Det er kun én grunn
til dette skiftet: de som trenger
Kirkens SOS skal slippe å telle
på kronene.

Kirkens SOS er et nasjonalt nettverk av
frivillige som 24/7 tilbyr et lyttende øre og
bankende hjerte. Vi vil lytte og være tilstede og gi rom for de unevnelige tanker og
planer og samtidige lete frem livsmot og
håp. Derfor skal det nye Kirkens SOSnummeret finnes overalt. Det skal være
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lett å finne og koste lite å ringe. For det kan
handle om en prat for livet.
Kirkens SOS i Norge har også fått ny
generalsekretær! Leif Jarle Theis hadde sin
første arbeidsdag mandag 2. mars. Han
kommer fra stillingen som daglig leder i
Kirkens Bymisjon i Bergen. ●

AV GRETA GRAMSTAD, DAGLIG
LEDER, KIRKENS SOS I BJØRGVIN

Med det nye nummeret koster en samtale
bare det en samtale til en fasttelefon ville
kostet. For mange betyr det at samtalen er
gratis, mens andre må betale noe. Det avhenger av den enkeltes telefonabonnement. Det kan koste en del å ringe, men
det skal ikke koste mye i kroner og øre.
Hvorfor? Jo, for denne samtalen kan være
en prat for livet.
Årlig besvarer Kirkens SOS mer enn
177.000 telefoner og rundt 14.000 chat og
sos-meldinger (anonymisert epost). Med
900 frivillige og over 30 ansatte, gjør Kirkens SOS gjennom sine 12 lokale sentre
denne telefontjenesten tilgjengelig for
mennesker som opplever å være i krise.
Mange er mennesker som kjenner at livet
er i ferd med å gå i svart.
I fjor handlet halvparten av alle chatsamtaler og hver tredje SOS-melding om
selvmord. På telefonen snakket 15 prosent
av innringerne om tanker de hadde om
ikke lenger å ville leve. Det er over 500
mennesker som tar sitt eget liv i Norge
hvert år, og rundt 10 ganger så mange som
forsøker, og enda mange flere som tenker
på å gjøre det. Dette er høye tall, og temaet
er vanskelig å snakke om.
Kirkens SOS vil derfor være et lavterskel
samtaletilbud for dem som opplever at livet er utfordrende, særlig for dem som går
med selvmordstanker. Telefonen skal være
en åpen linje der det er lov å snakke om alt,
og der de som tar imot samtalene tåler å
høre om livet slik det egentlig er for den
som ringer inn. Et urolig menneske som i
telefonen møter et medmenneske som gir
rom for å snakke om innringerens tanker
og planer om å gjøre det slutt, er livsnødvendig. Hvert år er denne åpne kanalen
med på å redde liv.

RING ET MEDMENNESKE: Kirkens SOS er et lavterskel samtaletilbud for
dem som opplever at livet er utfordrende, særlig for dem som går med selvmordstanker. Telefonen skal være en åpen linje der det er lov å snakke om
alt, og der de som tar imot samtalene tåler å høre om livet slik det egentlig
er for den som ringer inn. FOTO: TRIVIAKING/CREATIVE COMMONS
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Lars Petter Eide er feltprest i
Heimevernet og kapellan i
Slettebakken. I februar deltok
han på en årlig utveksling i
USA med amerikanske
National Guard. I denne
artikkelen forteller Eide om
turen, om bakrunnen for
tjenesten og om feltprestens oppgaver
i dagens HV.

AV LARS PETTER EIDE, KAPELLAN I
SLETTEBAKKEN MENIGHET

Det er lenge siden jeg var rekrutt i kongens klær. I 1986 var
jeg seks uker på Madla, på marinens rekruttskole. Etterpå ble
det ett år i Ramsund som
presteassistent. Så skulle det gå
ni år til, før jeg kledde meg i uniform igjen, på offiserskurs for
feltprester i 1996. 16 år senere
får jeg tilbud om å bli feltprest i
Heimevernet, distrikt 09, med
base på Bergenhus.
Stillingen er distriktsprest
knyttet til innsatsstyrke Bjørn
West, og har en ramme på 40
dager per år. Nå har jeg vært
feltprest i heimevernet (HV) i
snart tre år, i tillegg til å være kapellan i Slettebakken. I Norge
er det 33 HV-prester. Alle har
faste, sivile stillinger, og er i
heimevernet i tillegg.

Heimevernet (HV) ble opprettet etter krigen som et lokalt
basert folkeforsvar på basis av
Milorg-erfaringene. HV er i
dag en nasjonal beredskapsog innsatsstyrke med 45 000
soldater fordelt på 252 lokale HV-områder på land og
sjø. Mannskapene utgjøres av
vernepliktige soldater og
vervet, frivillig personell.
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Tjenesten består av etikkundervisning for befal og mannskap, feltgudstjenester, bønn på
linje ved oppstillinger, mange
formelle samtaler og enda flere
uformelle. Feltprestene er også
etiske rådgivere for sjefene ved
avdelingene. På øvelser og treninger hender det at feltprestene
steker og serverer vafler. Da blir
det god stemning og gode samtaler. Som heimevernsprest reiser jeg rundt i hele distriktet vårt
på øvelser, fra Sognefjorden i
nord, til Sveio i sør.

Kapellan i

feltprest
verdiene. Vi dro til USA med
amerikanske tankfly, som ellers
var brukt til å tanke opp mindre
fly i luften. Av ulike grunner ble
flyene forsinket. I ventetiden
stekte jeg og den fantastisk
flinke kokken som var med vafler. Det hjalp på stemningen.
Selve utvekslingen fant sted
fra søndag kveld til torsdag
morgen. De første dagene besto
i å bli kjent med den amerikanske presten og hans assistent og
koordinere prestetjenesten med
dem. Pastoralt vennskap ble
umiddelbart etablert.

Norsk-amerikanske møter
Det absolutte høydepunktet var
å være norsk HV-prest på Norex
2015. Dette er en årlig utveksling i USA med amerikanske
National Guard, og holdes i
Camp Ripley (Minnesota). Det
var en fantastisk opplevelse som
gav mange nye erfaringer, bekjentskaper og venner.
8.-13. februar var vi på plass i
staben for utvekslingen, og
hadde forberedelsesdager på
Værnes garnison. Som prest var
jeg en del av staben. Vi ble godt
kjent med hverandre, og foretok
de siste forberedelser for mannskapene, som var 50 HV-ungdommer og 50 innsatssoldater
fra hele landet. Disse dagene
holdt jeg kapellet åpent, og soldater kom, tente lys, og hadde
en stille stund.

Forsvarets kjerneverdier
Alle som skulle reise til USA
måtte gjennom en etikkleksjon
som fokuserte på forsvarets
kjerneverdier: Respekt, ansvar,
mot, og refleksjon rundt disse

Minnemarkering
Vi forberedte skrevne bønner
(praises) til de store måltidene,
slik at vi bad den samme bønnen
på engelsk og norsk. Gudstjenesten vi skulle ha sammen ble
også gjennomgått og fikk en
siste finpuss. Forberedelsene ble
gjort i det vakre kapellet i leiren,
og den lutherske presteassistenten serverte oss kaffe i kopper
så store som mugger, mens han
pusset kirkesølvet og gjorde
klart gudstjeneste-rommet.
Vi holdt sammen med de
høyeste offiserene fra norsk og
amerikansk side en minnemarkering med kransnedleggelse ved monumentet for 99. bataljon. Bataljonen ble opprettet i
USA under 2. verdenskrig og
besto av av norske motstandskjempere. For 70 år siden
var bataljonen med på invasjonen i Normandie.

Tre store måltider
Mot slutten av utvekslingen ble
det flere spennende opplevelser

med helikoptertur, helikoptersimulator og andre simulatorer
sammen med staben. En spesialbygget treningsby ble også besøkt, hvor innsatstroppen hadde
opplæring. HV-ungdommen
var jeg også en del sammen med.
De deltok også på gudstjenesten, og hjalp blant annet til som
forsangere til salmene.
Det ble holdt tre store måltider: American meal, norwegian
meal og farewell banquet (det
siste store felles måltidet). Her
hadde prestene en sentral plass.
Det ble bedt på engelsk og
norsk, både før og etter måltidet.
Jeg fikk erfare at et måltid ikke
bare er et måltid, men så mye
mer. Det var fellesskap, gode
samtaler, relasjonsbygging, og
utveksling av opplevelser og erfaringer. Tilstede ved hvert måltid var det et sted mellom 300 og
450 personer. Det norske måltidet ble så vellykket at vår kokk
nærmest ble forgylt med gratulasjoner og takksigelser.

Rikholdig program
Det stod ellers mer enn måltider
på programmet. Jeg besøkte den
norske kirken i Minneapolis,
Mindekirken, og fikk fremsi en
hilsen under gudstjenesten der.
En stor opplevelse var det også å
få møte sønnen til mine faddere
fra Minneapolis.
Mot slutten av utvekslingen
var alle 111 deltakerne sammen
med amerikanerne på NHLkamp: Minnesota Wild vs.
Edmonton Oilers. Vi besøkte
Amerikas største kjøpesenter,
Mall of America, to ganger, og
fikk sett oss rundt i Minneapolis. Det var i det hele tatt en

felles 3-15_felles.qxp 02.06.15 16:17 Side 7

i Slettebakken og

t i Heimevernet

HV-UNGDOM I USA: Alle som skulle reise til USA måtte gjennom en etikkleksjon som fokuserte på forsvarets kjerneverdier: Respekt, ansvar, mot,
og reﬂeksjon rundt disse verdiene.

fantastisk reise, men det var godt
å komme hjem igjen også, til
familien, og til menigheten.

En menighet i sorg

ÅRLIG SAMLING: Det absolutte høydepunktet var å være norsk HVprest på Norex 2015 i februar. Dette er en årlig utveksling i USA med
amerikanske National Guard, og holdes i Camp Ripley (Minnesota).

Mens jeg var i USA, fikk jeg
melding om Olav Øgaards bortgang, en nesten surrealistisk
melding å få så langt hjemmefra.
Flere av de norske offiserene
hadde hørt om ulykken i Sædalen, og det viste seg at flere hadde
kjennskap til organisten Olav
Øgaard. Det å komme hjem til
en menighet i sorg og til Olavs
begravelse, var som å komme fra
det ene ytterpunktet til det andre.

Men også dette ble en del av reisen min denne vinteren, så langt
borte, og likevel så nært hjemme.
I HV er det fokus på forsvar av
det kjæreste vi eier, forsvar av
landet vårt, forsvar av vårt eget og
andres liv. Det er et tynnere slør
mellom liv og død i HV-sammenheng enn i det sivile livet. Samtalene med prest, formelle eller
uformelle, er mange og viktige,
og samtaler rundt tro og tvil berøres ofte. Det er mye tro blant
HV-mannskap og befal. Dette
gjør tjenesten som prest i heimevernet særs meningsfull, og beriker også min tjeneste som prest
i Slettebakken. ●
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Veival for
folkekyrkja
Kyrkjevalet har i aukande grad blitt uttrykk for kva retning medlemane
vil at kyrkja skal gå i. Då er kandidatanes haldning i viktige verdispørsmål avgjerande.
kvinne, fire menn). Sokneprest Ivar Braut i
Birkeland er ein av desse fem.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Nominasjonskomiteane for val til Bjørgvin
bispedømeråd og Kyrkjemøtet har no lagt
fram sine tre vallister. I Bjørgvin bispedøme
kan du stemme på fire av totalt sju leke representantar.
Nominasjonskomitéen for leke har her
lagt fram ei prioritert liste på 17 leke kandidatar (åtte kvinner, ni menn). Karl Johan
Kirkebø frå Bønes er ein av desse. Dei tre
resterande leke representantane er det kun
dei tilsette som kan stemme på. Nominasjonskomiteen for lek kyrkjeleg tilsette har
levert ei liste på fem kandidatar; tre kvinner
og to menn.
Når det gjeld den geistlege representanten, er det kun prestar i fast stilling som kan
avgje stemme. Komiteen for nominasjon av
prestane sin kandidat har også lagt fram ei
alfabetisk ordna liste på fem kandidatar (ei

Ei hand på rattet
Det er eit stykke frå partipolitikk til kyrkjeval. Her finn vi ikkje dei store ideologiske
motsetningane, men det er likevel nok som
skil kandidatane til at ein til ein viss grad kan
snakke om to fløyar. På vegen fram mot ei
fristilt folkekyrkje er det viktig å ha alle med,
og det er nok noko av bakgrunnen for at
bispedømet framleis ynskjer ei hand på rattet når bispedømerådet skal setjast saman.
Ei viktig skillelinje går mellom dei som
meinar at likekjønna par kan vigslast i Den
norske kyrkja og dei som meinar at ekteskapet skal vere mellom mann og kvinne. På
listene under er difor representantane
merka med anten JA (positiv til likekjønna
vigsel, NEI (negativ) eller 0 (nøytral). ●

Stem på den kyrkja DU vil ha
Ved haustens kyrkjeval vert
Kirkemøtets samansetning
for 2016-2019 avgjort.
Dette er ein periode der det
er venta store endringar.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kyrkjevalet består av val både til
landets 1250 sokneråd og til dei
11 bispedømeråda som samla
utgjer Kyrkemøtet. Til sokneråda skal det samla veljast 8500
medlemer. Over 15000 kandidatar stiller til val.
Grunnlovsendringane i 2012
var ein viktig milepæl i prosessen
med endra relasjonar mellom
kyrkje og stat. Frå 2017 skal kyr-
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kja overta ei rekkje oppgåver frå
staten, blant anna arbeidsgjevaransvaret for 1600 medarbeidarar
og økonomiforvaltning. I dag er
det staten ved Kulturdepartementet som tildeler og fordeler
bevilgninga på 1.8 milliarder
kroner til Den norske kirke. Når
stat og kyrkje skil lag i 2017, er
det Kirkemøtet som skal bestemme og styre korleis pengane
skal fordelast internt i kyrkja.

Kyrkjas øverste organ
Kirkemøtet er det øverste styrande organet i Den norske
kirke, og består av medlemane i
alle bispedømeråda. Fram til
2020 vil dei blant anna diskutere

ny organisering, forbøn eller
vigselsliturgi for likekjønna,
mobilisering for dåp, rekruttering til kyrkjelege stillingar, fleirkulturelt dialogarbeid og arbeid
for fred, rettferd og miljø.
Som kyrkjemedlem kan du
stilla som kandidat både lokalt
og regionalt. Som tidlegare har
ein nominasjonskomité vald av
sokneråda samla inn forslag og
sett opp eit listeforslag. Dette
listeforslaget skal vere breidt,
både med tanke på kjøn, alder,
bakgrunn, bustad og ulike
meiningar blant kandidatane.

Aukande demokrati
Bispedømeråda har til saman

116 medlemmer. 77 av representantane er lekfolk som ikkje
er ansatt i kyrkjeleg stilling. 65 av
desse skal veljast ved direkteval.
Kyrkjevalet i 2015 blir dermed
det første der eit knapt fleirtal av
Kirkemøtets medlemer blir vald
direkte av kyrkjas medlemer.
Dette er i tråd med Stortingets
krav om at det skulle gjennomførast ei demokratireform i kyrkja, med auka bruk av direkte
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LOKALE KANDIDATAR: Karl
Johan Kirkebø frå Bønes (t.v) og
sokneprest i Birkeland, Ivar
Braut, står begge på vallistene.

Leke kandidatar:

FIRE VAL, ÉIN VALGDAG: Kyrkjevalet 2015, med val både til sokneråd og bispedømeråd, vert halde samtidig med val til fylkesting og kommunestyrer 14. september 2015.
FOTO: KIRKEN.NO

val, kyrkjeval samtidig med offentlege val og ulike forsøksordningar for val til bispedømerådet og Kirkemøtet.
Årets kyrkjeval er her eit steg i
rett retning.
Sju bispedømer skal i 2015 ha
reint direkteval av alle sine sju
lekfolksrepresentantar. Dette
gjeld Oslo, Borg, Hamar,
Stavanger, Nidaros, SørHålogaland og Nord-Hålogaland. For dei fire resterande
bispedøma (Tunsberg, Agder
og Telemark, Bjørgvin og
Møre) er det kombinasjonsvalg,
der fire lekfolksrepresentantar
blir vald direkte i stemmelokala
og tre blir vald indirekte ved avstemning i sokneråda.

Tre millionar kan stemme
Nominasjonsarbeidet i dei 11
bispedøma har pågått frå november 2014 til februar 2015,
blant anna på bakgrunn av forslag frå sokneråda. Ved kyrkjevalet i 2011 blei det avgitt
418.700 stemmer (13,47 prosent av de stemmeberettiga).
Kyrkjemedlemer som fyller 15
år i 2015 har stemmerett ved
kyrkjevalet. Det betyr at over tre
millionar kan avgje stemme.

Stiller med eigne lister
Nytt i år er at det også er mogleg
for andre enn nominasjonskomiteane i sokneråda å stille

lister. Blant anna har ei gruppe
med namnet «Åpen folkekirke»
(www.apenfolkekirke.org) signalisert at dei ynskjer å stille liste
i alle bispedøma. Dei vil styrke
demokratiet i Den norske kirke,
og arbeider for at likekjønna
skal få gifte seg i kyrkja. Nettverket «Levende folkekirke»
(www.levendefolkekirke.no) vil
også presentera eigne kandidatlister. Dei arbeider for «en levende, tydelig og evangelisk
folkekirke, der ekteskapet blir
definert som en skaperordning
mellom mann og kvinne, innstiftet av Gud».
Meir informasjon:
www.kirken.no/valg ●

1. Nordeide, Inger Helene T.
Førde (f. 1961). NEI.
2. Baartvedt, Nora.
Voss (f. 1994). JA.
3. Kirkebø, Karl Johan.
Bønes (f. 1950). JA.
4. Skeidsvoll, Andreas.
Osterøy (f. 1992). NEI.
5. Dale, Berit Nøst.
Meland (f. 1952). NEI.
6. Økland, Marius. Bremnes
(f. 1986). NEI.
7. Ågotnes, Liv.
Fjell (f. 1967). JA.
8. Lindøe, Ida.
Ålvik (f. 1967). JA.
9. Øiestad, Vemund.
Stryn (f. 1948). JA.
10. Hilleren, Per. Stedje
(f. 1959). NEI.
11. Økland, Inge Wilhelm.
Sandviken (f. 1988). NEI.
12. Kalvenes, Hildegunn.
Austevoll (f. 1947). NEI.
13. Sølsnæs, Bjørn Sandvik.
Leikanger (f. 1995). NEI.
14. Mæland, Kjellfrid
Torunn. Stord (f. 1951). 0.
15. Helgesen, Gunn Ragnhild V.
Selje (f. 1956). 0.
16. Aadland, Kjell Jarle.
Os (f. 1949). 0.
17. Bildøy, Jostein.
Førde i Sunnfjord (f. 1966) NEI

Kyrkjeleg tilsette
kandidatar:
• Aarvik, Inger Elisabeth.
Kantor, Ullensvang. JA.
• Husa, Beate.
Kyrkjeverje, Sund. NEI.
• Pettersen, Dag Reidmar.
Trusopplærar, Sund. NEI.
• Taylor, Joy Elizabeth.
Kyrkjesekretær, Fjaler. JA.
• Tveit, Arne.
Kyrkjebyggsjef, Bergen
kyrkjelege fellesråd. 0.

Geistlege
representantar:
• Boge, Kjersti Brakestad.
Kapellan, Voss. JA.
• Braut, Ivar. Sokneprest,
Birkeland. NEI.
• Danbolt, Andreas.
Ungdomsprest, Indre Sogn. NEI.
• Hjemdal, Per.
Sokneprest, Etne. NEI.
• Koppang, Tor Martin.
Sokneprest Biskopshavn. NEI.
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Menighetsbladene ska p
80 prosent av de
som mottar et
lokalt menighetsblad sier at de
som regel alltid
leser bladet, selv om de sjelden
eller aldri går i kirken, og enda
flere av leserne sier at de liker å
lese intervjuer med folk fra
nærmiljøet og om lokalhistorisk
stoff som kommer på trykk i bladet.

AV MARTIN A.E. ANDERSEN

Dette går frem av en landsdekkende undersøkelse om menighetsbladenes betydning
og fremtidige muligheter, og den viser altså
at menighetsbladene har en oppsiktsvekkende evne til å skape lokal tilhørighet både
til den lokale kirken og til nærmiljøet generelt. Ikke minst i lokalområder med sterk
utbygging og stor tilflytting vil dette være
en sentral faktor i utviklingen av kontakt og
fellesskap i nyetablerte nabolag.

Historiske forandringer
Denne typen nabolag er det nær sagt over
alt innen menigheter som i dag hører til
Fana prosti. Går vi derimot 50 år tilbake i
tid, utgjorde flere av disse områdene knapt
noe nabolag av betydning, og flere av dem
var den gang slett ikke påtenkt som selvstendige kirkelige enheter med en lokal
kirke som senter for et aktivt og utadvendt
menighetsliv.
Knapt noen av de personer som stod bak
fjorårets store leser- og utgiverundersøkelse om landets menighetsblad, hadde vel
ventet, eller hadde kunnet forutse, noen av
de interessante og ganske oppsiktsvekkende resultater en kom frem til, nemlig at
et menighetsblad i tillegg til oppgaven som
informasjonsorgan for lokale kirkelige aktiviteter, også bidrar til at folk som bor innen en menighet og til vanlig ellers er direkte passive i forhold til tradisjonell kirkelig virksomhet, mer enn gjerne leser
nettopp det som disse bladene bringer av
informasjon og lokalhistorisk stoff fra
nærmiljøet.
Slikt stoff vil som oftest umiddelbart ha
aktuelle tilknytningspunkter til personer,
hendelser og steder i leserens nabolag og
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miljø. Dermed er interessen vakt og kontakten knyttet for leseren til personer,
hendelser, tradisjoner og steder i nærmiljøet.

om hva kirken arbeider med og hva man
finner på å sette på trykk i det lokale menighetsblad.

Kirkegjengere eller ikke?
Ikke i et tomrom
Den norske kirke og dens lokale menigheter opererer ikke i et tomrom, men innen en
kristen tradisjon som går mer enn tusen år
tilbake her i landet, og som har tilknytning
til langt eldre og mer dyptgripende religiøse og kulturelle tradisjoner i Europa for
øvrig og i det nære Østen.
I dette perspektivet og i denne tradisjonen er det mer enn nok å ta fatt i for å aktivisere og knytte nærmere til den lokale kirken noen av de mange menighetsbladlesere,
som altså holder seg unna nærmiljøet til
den lokale kirken, men som likevel ikke ser
det som bortkastet tid å holde seg orientert

Vi har altså med store grupper å gjøre som
tradisjonelt sett kan regnes som kirkefremmede, men som likevel er interessert i
kirkens historiske og dagsaktuelle «gjøren
og laden» som aktør i nærmiljøet. Hva om
de ble trukket nærmere sitt lokale menighetsmiljø ved at det gikk ut en melding om
at interesserte kan møtes for å finne frem til
hva som historisk og praktisk kan knyttes
til nærmiljøets kirkested, barns skolegang
og generasjoners trosopplæring?
Nærmiljøets historiske utvikling er
tradisjonelt først og fremst et arbeidsfelt
for lokalhistorikere, enten de opptrer som
lokalt historielag eller som enkeltpersoner

felles 3-15_felles.qxp 02.06.15 16:17 Side 11

a per tilhørighet
MENIGHETSBLADET NÅR UT: Den omtalte
leserundersøkelsen er nærmere omtalt i
menighetsblad nr. 3, 2014. Ta kontakt med
ansvarlig redaktør dersom du ønsker tilsendt
elektronisk særtrykk (pdf) av saken.
ILLUSTRASJONSFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

enhver menighet, men som den tidligere
nevnte undersøkelsen viser, følger med
gjennom menighetsbladet og har en
«passiv avstandsinteresse». Uansett kan
man i alle fall regne med at de resultatene
som en kommer til å legge frem, vil nå en
stor skare menighetsbladlesere utenfor
grupper av faste kirkegjengere.
Noen sentrale oppgaver å arbeide med
kunne for eksempel være som følger:

med lokalhistorisk interesse. Men intet
skulle stå i veien for at en lokal menighet
kan gå inn på dette feltet for å se nærmere
på hvordan området, som man nå lever og
arbeider i, har blitt valgt ut og videreutviklet som kirkested, hvordan den grunnleggende skolegang for barn og ungdom i
miljøet har blitt organisert og utviklet, og
ikke minst hvordan den kristne trosopplæring har blitt utformet og gitt innhold
gjennom århundrer frem til dagens noe
uklare resultat.

Burde vekke interesse
Et slikt studiearbeid burde få oppmerksomhet og tilslutning fra både «leg og
lærd» innen enhver menighet, og en viktig
oppgave burde være at en aktivt søkte å få
med i dette arbeidet noen av de litt kirkefremmede, som man vet det er mange av i

• Et fåtall av kirkene i Fana prosti i har
ligget der lenge. Valg av kirkested og
kirken har sin historie.
• Hvilken kirkevei hadde folk i gamle
dager, der nye menigheter nå er etablert?
• Hva annet enn kirkegang preget samlingen på kirkebakken i flere hundre år?
• Reformasjonen var bakgrunn for etableringen av pliktig skolegang. Hvor har
barn og ungdom hatt sin skolegang
gjennom århundrene siden den gang, og
hvilke fag har de hatt i tillegg til troslæren?
• Hvordan har bibelhistorie, bibellesing,
salmesang, kirkehistorie og troslære
variert i innhold?
• Hva skiller dagens troslære i menigheten fra tidligere tiders kristendomskunnskap i skolen?
Å finne fullstendige svar på disse omfattende og krevende spørsmålene blir ingen
enkel oppgave. Men noe finner en etter
hvert frem til når flere setter seg sammen
og en får med en ressursperson eller to, som
er litt lokalhistorisk orientert, har noe greie
på skolegang og trosopplæring, og som kan
hjelpe til med å finne kilder hos personer, i
lokalhistorie, leksika, og på internett.

Boktipset:

«Lysglimt fra
prekestolen»
Tittelen er hentet fra en samling
andakter skrevet av kapellan
Lars Petter Eide i Slettebakken
kirke. Andaktene følger kirkeåret fra advent til påskedag.
AV NORA J. E. LINDÉN

Et spørsmål som har vært oppe til
diskusjon i media i det siste er hva en
andakt egentlig er. Denne andaktssamlingen gir oss et godt svar. Den
viser oss lysglimt fra prekestolen og
den maner til ettertanke med basis i
den kristne tro. Det er nettopp ettertanke, denne betydning av ordet andakt, som er så framtredende i denne
lille boken. Teksten berører oss, og vi
lærer i møtet med Jesu ord.
Den første andakten, for første
søndag i advent, starter som en fortelling om hva lyset betyr for oss
mennesker. Her trekker Lars Petter
Eide linjer fra dåpslyset til lysets betydning for en trygg sjøfart og en
trygg luftfart. Et langt spenn som
viser oss lysets kraft og betydning.
Vi følger tekstene videre gjennom
kirkeåret hvor kirkens ulike symboler
trekkes frem og forklares. Påskedagens andakt, som har overskriften
«Det største av alle mysterier», handler
om det som hendte i påsketiden og
viser oss Jesus som verdens lys.
Denne lille boken er virkelig et lysglimt som varmer, med korte fortellinger fra Bibelen, fra søndag til søndag, og den gir leseren et godt svar på
spørsmålet hva andakt betyr og hva
en andakt kan være. ●
Lars Petter Eide: Lysglimt fra prekestolen. Andakt forlag, 2014

Den tidligere nevnte leserundersøkelsen
ble presentert som «Menighetsbladet – en
tilhørighetsskaper med imponerende stor
leserkrets». Et aktivt nærmiljøarbeid på
grunnlag av rapporten kan muligens ende
med at den blir omtalt som «en tilhørighetsskaper som førte flere til kirkebenken». ●
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Trivsel og varme
på Nabokafeen
Nabokaféen har, fra sin spede begynnelse, utviklet seg
til å bli et skattet formiddagstilbud i nærmiljøet takket
være ildsjelene Esther Motzfeldt Andersen, Hildegard
Kanestrøm, Anna-Helene Midthun, Anne Karin
Andersen og Reidar Kanestrøm.
TEKST: FRIVILLIGHETSKOORDINATOR
HILDE KARIN WOLTER. FOTO: REIDAR
KANESTRØM OG LINDA BÅRDSEN.

Nabokafeen på Nesttun har nylig feiret 10årsjubileum. Kafeen holder til i Birkeland
menighetshus (Øvsttunveien 29), er åpen
hver tirsdag mellom kl. 12 og 14 (unntatt i
skoleferiene), og drives av Birkeland diakoniutvalg. Utenom diakon Linda Bårdsen
er den basert på frivillig innsats av fem ildsjeler.

Formiddagsmat på Nabokafeen

Påfyll og ettertanke
Felles for de frivillige medarbeiderne er at
de setter stor pris på fellesskapet og er med
på å drive kafeen like mye for sin egen del
som for gjestene som kommer. Hver tirsdag
har de en «stille stund» sammen på kjøkkenet som diakonen har ansvar for å lede.
– Et sted for påfyll og ettertanke, sier
Anne Karin Andersen om denne lille samlingen, som har stor betydning for de frivillige som driver kafeen.
Samtlige av de frivillige, med Esther
Motzfeldt Andersen som den med lengst
fartstid, har vært med i driften i mange år.
Det er ingen tvil om at det gode miljøet
blant medarbeiderne, og samarbeidet med
diakonen, bidrar til at alle blir med år etter
år. Det gode samspillet mellom personalet
smitter over på gjestene, og Reidar Kanestrøm, den femte frivillige medarbeideren,
forteller at noe av det han setter mest pris
på er de gode samtalene med besøkende i
kafeen. Med kaffe og vafler på bordet er det
duket for gode samtaler og et verdsatt avbrudd i hverdagen.

Er du ute og går, eller ønsker litt variasjon i
hverdagen, er det lurt å legge turen innom
Nabokafeen. Ja, hvorfor ikke ta formiddagsmaten her? Billigere mat finnes ikke i
mils omkrets. Her får du servert kaffe/te,
rundstykker, vafler og suppe med brød og
saft. Og på toppen av det hele treffer du
kanskje kjentfolk, eller du blir kjent med
nye i ditt nabolag.
Både gjestene og de som driver kafeen ser
fram til det ukentlige treffet på menighetshuset. Anna Helene Midthun, en av friUndringsstund i peisestuen
villige damene på kjøkkenet, forteller at da
Og skulle du ha behov for mer påfyll, kan
hun startet som frivillig medarbeider var
Nabokaféen tilby «Undringsstund» i
det for å ha noe å gjøre, men nå
peisestuen annenhver tirsdag kl. 13
er hun med fordi det er så
Menighetstil 14. Mennesker undrer seg over
kjekt. Alle de frivillige
bladet vil presentere og
mangt og mye, og her har vi
damene forteller at
gjøre litt stas på noen av de
mulighet til å undres litt
de trives godt i milmange ﬂotte frivillige medarsammen. Undringsstunden
jøet.
beiderne i menighetene. Tidligere
ledes av en av menighetens
– Vi liker det, det
har vi møtt ildsjeler i Fana, Skjold,
prester. De fem ildsjelene er
er trivelig. De som
Storetveit, Slettebakken og Bønes,
pensjonister, og forteller at
kommer er fordenne gangen er stafettpinnen i
det å bidra til kafeens drift er
nøyd og glad, og det
Birkeland. Til sist avsluttes
en positiv syssel.
påvirker meg, sier
serien i Søreide
– Det er noe fast å gå til, det er
Anne Karin Andersen.
menighet.
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SKAPER SAMHOLD: – Det er noe fast å gå til,
det er forpliktende og det er en mulighet til å bli
kjent med andre i menigheten og nærmiljøet,
sier Hildegard Kanestrøm.

EN STILLE STUND: – Et sted for påfyll og ettertanke, sier Anne Karin Andersen om en ukentlig «stille stund» på kjøkkenet de fem frivillige
har sammen med diakon Linda Bårdsen.

forpliktende og det er en mulighet til å bli
kjent med andre i menigheten og nærmiljøet, sier Hildegard Kanestrøm.
Esther føyer til at godt etablerte rutiner
og en fin fordeling av oppgaver også bidrar
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DEN GODE SAMTALEN: Noe av det jeg setter
mest pris på i kafeen, er de gode samtalene,
sier Reidar Kanestrøm (til venstre). Til høyre:
Anna-Helene Midthun.

Klimapilegrim 2015 er i gang
I sommer vil Klimapilegrim 2015 ha
deg med på å gå for
global klimarettferdighet. Gjerne på
ditt hjemsted!

VANDRERE:
Tusenvis av
klimapilegrimer
deltok i november på en 38
dager lang
klimavandring
på Filippinene.
FOTO: P. JEFFREY/KN

TEKST: KIRKEAKTUELT.NO

GODT SAMARBEID: – Godt etablerte rutiner
og en ﬁn fordeling av oppgaver bidrar til
trivselen i nabokafeen, sier Esther Motzfeldt
Andersen.

til trivselen. Det er ingen tvil om at nabokafeen er et diakonalt tilbud i menigheten
som er verdsatt av mange. Når Reidar triller «åpent» skiltet ut i gaten hver tirsdag, er
alt som det skal og bør være. ●

Klimaendringene truer
skaperverket og menneskeheten, og rammer de
fattige i verden hardest.
Kampanjen Klimapilegrim 2015 vil fortelle beslutningstakere i Norge
og globalt at vi trenger en
rettferdig internasjonal
klimaavtale for å stanse
klimaendringene.
På
Skaperverkets dag 7. juni
starter
Klimapilegrim
2015 på Selje, Svalbard
og i Kirkenes.
Klimapilegrim 2015 er

en del av en internasjonal,
tverrkirkelig mobilisering
for en rettferdig klimaavtale i Paris.
Under Klimapilegrim
2015 vil det bli samlet inn
underskrifter med budskap om at Norge må bidra med mindre utslipp
og mer penger til klimatiltak i utsatte land. Antall
vandrede kilometer registreres på Klimapilegrim 2015s nettside.
Alle menigheter oppfordres til å markere

Klimapilegrim 2015 ved å
tematisere klimasaken i
en gudstjeneste, vandring
eller annet arrangement i
løpet av sommeren.
Vil du høre mer om
Klimapilegrim 2015-arrangementer og pilegrimsvandringer? Kan du
arrangere noe på ditt
hjemsted? Sjekk inn og registrer ditt arrangement på
www.klimapilegrim.no
Materiell finner du på
www.gronnkirke.no/
index.cfm?id=423724 ●
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Korprosjekt ved olsok
Fana-kantor Jan Røshol inviterar til
eit korprosjekt i høve olsosgudstenesta og arrangementet etterpå.
Messiaskoret og Prosjektkor vil då synge
ved gudstjenesten og etter arrangement.

Organist blir Andrew Holdman (Os kyrkjelyd). Songarane må møte i Galleriet i
Fana kyrkje 29. juli kl. 17.30. Send gjerne
påmelding til Jan Røshol og angi om du
vil ha tilsendt nokon av notane. Aktuelle
songar er Hallelujakoret (Händel), Morg-

ensang for blandakor og mannskor (Gade),
See the Conquering Heros (Deg være ære),
Bruremarsj frå Øre og Vitae Lux. Ellers
blir det lagt opp til fellessong på salmane
Må din vei komme deg i møte, Fagert er
landet og Led meg Gud (Lead me Lord). ●

Ny vri på tradisjonsrik olsokfest
I mange år har vi feira olsok med olsokmesse i Fana kyrkje og påfylgjande folkefest på Hordamuseet. Vi takkar
Hordamuseet for glimrande samarbeid både når det gjeld å legge forholda godt til rette i førebuingsfasen, og i
sjølve gjennomføringa av programmet på Olsokdagen 29. juli.
AV PROST PER BARSNES

Frå eit arrangement i Fana amﬁ. ARKIVFOTO

Når vi dette året likevel ynskjer å endre litt
på opplegget, så er det ikkje grunna misnøye. Ynskjet spring derimot ut av ein lyst
til å prøve eit nytt konsept. Ein viktig
grunn er at vi har erfart at den fysiske avstanden mellom Fana kyrkje og Hordamuseet er arrangementsmessig litt
krevjande. Vi vil difor utprøve eit samspel
mellom gudstenesta i Fana kyrkje og folkefest i Fana kulturpark, med program i Fana
amfi.
Vi ynskjer vidare å forsterke invitasjonen
til heile byen. For det er ikkje mange andre
stader i Bergen at olsok blir markert slik
som i Fana. Vi kjenner sjølvsagt eit spesielt
ansvar sidan Bergen kommune ved tusenårsskiftet valde kulturlandskapet ved Fana
kyrkje til tusenårsstad for Bergen, der Fana
kyrkje i sitt ytre er den sentrale skulpturen
på tusenårsstaden, og i sitt indre er ein
tradisjonsberande samlingsstad.
Fana kyrkje var i mellomalderen eit pilgrimsmål som folk vandra til for å søke
helsebot til både sjel og kropp. Sentralt i
biletet stod den undergjerande sølvkrossen på altaret.

«Tider skal komme / tider skal henrulle, / slekt
skal følge slekters gang /aldri forstummer tonen
fra himlen / i sjelens glade pilgrimssang.»
Tradisjonen tru samlast vi til olsokmesse
i Fana kyrkje kl. 19. Predikantblirtidlegare
domprost i Stavanger, Berit Andersen.
Etter olsokmessa i byens nest eldste bygning blir det folkefest i Fana kulturpark
med program i Fana amfi. Med tanke på
mat og drikke held vi fast på tradisjonen

med korgafest. Alle tek med ei korg med
mat og drikke til seg og sine, pluss litt ekstra, så ein kan dele med andre, om nokon
har gløymt seg.
Dei som tradisjonen tru har delteke med
programinnslag under folkefesten på
Hordamuseet blir med også i år. Så arrangementet vil gi gjenkjenning, samtidig
som det blir fornya.
Hjarteleg vel møtt på olsokfest 29. juli
frå Fana prosti og heile byen! ●

985 år sidan Stiklestad-slaget
Olav den heilage falt på Stiklestad 29. juli 1030, og dermed skulle olsok vere
28. juli om kvelden (og natt til 29. juli).

ILL: «OLAV DEN HELLIGES DØD»
AV P.N ARBO (1859)
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Men olsok har etter kvart blitt
brukt om sjølve Olavsdagen
29. juli. Dagen er markert
med ei øks på primstaven.
Markeringa i Fana prosti
byrjar i år med olsokmesse i
Fana kyrkje onsdag 29. juli kl.
19.00 ved domprost h.v. Berit

Andersen og kapellan Maren
Flotve Tischendorf. For øvrig
deltar Messiaskoret og prosjektkor, Fanasolister og Andrew Holdman, som er organist i Os.
Etter gudstenesta blir det
korgafest i Fana kulturpark

med program i amfiet. Dersom været skulle bli dårlig, vil
korgafesten bli flytta til menighetssenteret. Der vil det bli
kulturelle innslag, noko til
ettertanke og quiz. Vi avsluttar det heile med å ynskje kvarandre velsigning. ●
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Bli speidarkonfirmant!
I desse vårdagane med tenåringar i
kvite kappar over alt, er det fint å
vite at ein kan drive konfirmantundervisning på ulike vis. KFUKKFUM-speidarane har eit opplegg
som kan passe dei som trivs med å
vere ute.
TEKST: KIRKEAKTUELT.NO

Å vere speidar er mellom anna å ta vare på
skaparverket og kvarandre. Ei sunn sjel i
ein sunn lekam er noko både kyrkja og
speidarane kan einast om.

Eit eige opplegg kan lastast ned frå
nettsida www.ressursbanken.no/ressurser/
konfirmantspeidinging. Her er mellom
anna forslag til tretten samlingar, ei innføring i merkene og måla for samlingane. ●

Fredsuke

MUR: Israels omdiskuerte delemur.
FOTO: CREATIVE COMMONS/JUSTIN MCINTOSH

FOTO: ØRJAN APELAND

FANA
KIRKE

Merk av 20. – 27. september i
kalenderen din. Da markeres
årets kirkeuke for fred i
Palestina og Israel.
«Kirkeuka for fred i Palestina og Israel» er en bønne- og solidaritetsuke for
rettferdig fred, initiert av Kirkenes
verdensråd. Målet er å gi et bidrag til å
sikre fred, verdighet og like rettigheter for alle mennesker som lever i Palestina og Israel. Uka markeres av
kirker og kirkelige organisasjoner i
mange land rundt om i verden.
I 2008 oppfordret Kirkemøtet
menighetene til å delta i den årlige
solidaritetsuka. Hvert år blir det laget materiell som gjøres tilgjengelig
for menighetene. Dette finner du på
nettsiden www.kirkeukaforfred.no.
Kirkeuka for fred 2015 har tema
«Muren». I materiellet som utarbeides blir vi invitert til å høre palestinske og israelske fredsstemmer som
forteller om hva mur og separasjon
gjør med deres egne samfunn. ●

SAMLING RUNDT LEIRBÅLET:
Målsetjinga med konﬁrmantspeiding er å tilby ei god speidarramme
rundt konﬁrmasjonstida.

Sommerkonserter i
Middelalderkirken i Fana
Hver torsdag kl.12.00-12.45 fra 11/6 til 7/8.
Tourist concerts in the middle age church in Fana
Thursday's 12.00-12.45 from June 11th to August 7th.

PROGRAM: Orgel- og klavermusikk ved Kantorene
Solosang med et nasjonalt romantisk preg.
De fleste damesolistene stiller i bunad.

Torsdag 11/6
Torsdag 18/6
Torsdag 25/6
Torsdag 2/7
Torsdag 9/7
Torsdag 16/7
Torsdag 23/7
Torsdag 30/7
Torsdag 6/8

kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00
kl.12.00

Jan Røshol og Åshild Eriksen
Ivar Mæland og Rikke Bergflødt
Ivar Mæland og Ragnhild Sæle Bergflødt
Ivar Mæland og Thea Berge
Ivar Mæland og Cathrine Snipsøyr
Jan Røshol og Marita Lervik
Jan Røshol og Nina Martinsen
Jan Røshol og Lin Gloppen
Jan Røshol og Stian Økland

Etter konserten åpen kirke og salg av kaffe og kaker.
Solistene som medvirker er med i Fanasolistene som synger solo ved konserter og gudstjenester i Fana.

Med forbehold om programendringer.
Arr.: Fanasolistene og Ung Kirkesang
Med støtte fra Fana og Ytrebygda kulturkontor.
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Vi tror på
én Gud!
Vår kristne trosbekjennelse, vedtatt av kirkemøtet i Nikea i
år 325, legger vekt på at det bare finnes én Gud.
AV ROLF ARMAND RASMUSSEN,
KAPELLAN I ÅSANE MENIGHET

Den nikenske bekjennelsen er fortsatt den
mest utbredte og anerkjente av kristne
trosbekjennelser. I den norske kirke brukes
den først og fremst på høytidsdager, som
den fremste bekjennelsen vår.

Tre religioner, tre bekjennelser
Som Bibel-lesere kjenner vi også til den
jødiske trosbekjennelse. Den finner vi i 5.
Mosebok 6.4, hvor Moses lærer folket:
«Hør, Israel! Herren er vår Gud. Herren er
én». Denne bekjennelsen blir jødene pålagt
å bringe videre til sine barn; den skal gå i
arv i jødefolket.
Islams trosbekjennelse lyder: «Det er ingen Gud uten Allah. Muhammed er Guds
sendebud». Også denne skal formidles videre til nye generasjoner; helst skal far til det
nye barnet straks hviske denne i øret, slik at
den er det første det nye barnet hører.
Dette er tre bekjennelser som har én
viktig ting felles: De avviser tro på flere
guder. Det finnes bare én Gud. Det bekjenner godt over halvparten av menneskeheten. Vi tror på én Gud. Men betyr
dette at det er den samme, ene Gud vi tror
på? Logisk sett er det ingen nødvendighet.
Det kan være tre helt ulike guder, selv om
alle tre kalles «Gud».

Tempelet i Jerusalem
Disse tre religionene står i et innbyrdes
historisk forhold. De hører sammen; har til
dels samme røtter. Jødedommen kom
først. Rundt år 1200 før Kristus kom tolv
stammer inn i det som skulle bli Israel og
slo seg ned der.
De hadde bak seg en flukt fra Egypt og
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en ørkenferd som for alltid hadde smidd
dem sammen. I det nye landet dannet de et
forsvarsforbund og en felles gudsdyrkelse.
De ville ikke overta de mange guddommer
som alt var i landet.
Senere fikk folket en kort storhetstid
under David og Salomo, og sistnevnte
bygget et praktfullt tempel for den ene
sanne Gud. Det var sentrum for jødisk
gudsdyrkelse helt til Jerusalem med sitt
tempel ble rasert av babylonerne i år 587
f.Kr. Dette ble en stor krise for jødisk tro,
men de samlet seg rundt det å holde Moseloven, og fikk til slutt både en viss frihet og
tempelet tilbake.

Kristendom og jødedom
Kristendommen kom som den andre store
monoteistiske (én-guds-troende) trosretning. Det er åpenbart at den sprang ut av
jødedommen. Både Jesus og hans disipler
var jøder. Det de prekte var ikke avskaffelsen, men fullbyrdelsen av jødedommen.
Men dette vant ikke gjenklang hos alle
jøder. Mange jøder, kanskje et flertall, tok
avstand fra Jesu insistering på at forholdet
til ham var avgjørende. Mens andre jøder,
og et stigende antall av andre folk, mente at
Jesus nettopp var oppfyllelsen av Guds
løfter til israelsfolket.
Vi får dermed et asymmetrisk forhold:
Kristne tror at jødenes Gud er identisk
med den Gud Jesus kalte «Far», mens jøder
mener at kristne har et uriktig gudsbilde.
At skilsmissen mellom de to trosretningene begynte med at kristne jøder ble kastet
ut av synagogen, gjorde det ikke lettere. og
heller ikke at jøder har lidd meget urett,
forfølgelse og grusomheter fra et Europa
som i århundrer kalte seg kristent. At jøder
av den grunn kan hate korset som et forfølgernes symbol, er til å forstå.

SKAPT I GUDS BILDE: «Skapelsen av
Adam» er den mest kjente del av
Michelangelos takutsmykning i Det
sixtinske kapell, utført på begynnelsen av
1500-tallet (sannsynligvis i 1511). Legg
merke til at Gud og Adam har samme
atletiske kroppstype. noe som nok er
ment å peke mot skapelsesberetningen:
«Gud sa: La oss lage mennesker i vårt
bilde, så de ligner oss!» (1. Mos. 1, 26).

Bokens folk
Islam kom som den siste monoteistiske
religion vel seks hundre år senere. Det
skjedde ikke ved Middelhavet, men lenger
sørøst i Arabia. Muhammed vokste opp i
et samfunn der det fantes både kristne
grupper og jødiske stammer. I sine åpenbaringer er han først vennlig innstilt til
dem begge, og kaller dem «Bokens folk».
Han venter at de vil godta hans visjoner
som Guds siste, endegyldige åpenbaringer, og bøye seg inn under dem. Da det ikke
skjer, og han særlig fra enkelte jødiske
stammer møter kraftig motstand, blir tonen en annen.
Overtalelse byttes ut med tvang; fra nå
av skal sverdet prege utbredelsen av den
nye religionen. Det er i én forstand en suksess. i løpet av hundre år blir en rekke land
fra Spania til Sentral-Asia lagt inn under
den nye troen. Men samtidig forandres
islam til en totalitær makt som vil ha full
kontroll over sine undergittes liv.
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Jøder og kristne tolereres, så lenge de er
villige til å være annenklasses innbyggere.
Sosiale og økonomiske forhold lokker til å
gå over til islam; men for den som ombestemmer seg, er det ingen bønn: frafall fra
islam blir straffet med døden.

Guds endegyldige budbærer
Til tross for dette ble det i enkelte
muslimske samfunn en tålig god sameksistens mellom de tre trosretningene. De
kristne korstogene var både et grelt utslag
av ren maktkamp mellom islam og kristenheten, men også en arena der de møttes
på like fot med gjensidig ny innsikt om
hverandre. Taperne var jødene, som ble
massakrert både i Europa og i sitt eget
hjemland.
Islam av i dag har beholdt Muhammeds
holdning til de to eldre religionene: Det er
den sanne Gud (Allah) som har åpenbart

seg gjennom jødenes og de kristnes skrifter. men begge gruppene har avvist å anerkjenne ham som Guds endegyldige budbærer, og dermed avslørt seg som vantro.
Der det er forskjeller mellom Koranen og
Moseloven eller Det nye testamentet
(NT), må det være Koranen som har rett,
og de andre sies å ha forandret sine skrifter
fra det opprinnelige.
Det er imidlertid ikke mulig for seriøse
tekstforskere å påvise slike forandringer,
hverken i Det gamle testamentet (GT) eller NT.

Respekt for andre troende
Hvordan forholder så jøder og kristne seg
til dette? Er Allah den samme som den
jødiske eller den kristne Gud? Det faller
vanskelig å tro det. At de tre religioner
sammen avviser flerguderi er ikke tilstrekkelig til å si at det er den samme Gud

som beskrives. Beskrivelsen av Allah i
Koranen ligner ikke særlig på hvordan
Gud beskrives i GT og NT. I stedet for
Guds kjærlighetserklæringer til israelsfolket, ja, til alle jordens folk, møter vi en
gud som er mer opptatt av lydighet og
straff enn av kjærlighet.
Jesus omtales med vennlighet, som en
stor profet, men ikke som menneskenes
Frelser, for ifølge Koranen døde han slett
ikke på korset. Allah står fullstendig fritt
til å bestemme alle ting, så selv ikke frelsen
kan den mest trofaste muslim være sikker
på. Både jøder og kristne er nødt til å fastslå: Islams Allah er ikke vår Gud.
Å felle en slik dom over andres tro er
ikke det samme som å se ned på dem som
tror slik. Det faller ikke vanskelig å finne
alvorlig trosoverbevisning hos både jøder
og muslimer. Men å respektere andre troende er noe annet enn å holde for sant det
de tror på. ●

Lik kyrkja på Facebook
Rett før påske fekk Den norske
kyrkja si eiga Facebook-side.
Her får du nyhende, førehandvisning av videokampanjar og
innblikk i kva medlemar av
Den norske kyrkja er opptekne
av.

Ffinn sida på facebook.com/
dennorskekirke. Menighetsbladet oppfordrar alle til å like
sida og spre det vidare til sine
Facebook-vener. Her får du
siste nytt om Den norske kyrkja aller først! ●
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Dialog det står respekt av
Byens menigheter har et formelt
samarbeid med seks misjonsorganisasjoner. Øystein Skauge,
prost i Arna og Åsane, har stor
sans for den minste av dem,
Areopagos.
TEKST: TOR KRISTIANSEN
FOTO: ØYSTEIN SKAUGE

– Jeg har sett arbeidet på nært hold både i
Hong Kong og Norge, og er fascinert av
det jeg har sett. Ikke minst har organisasjonen vist stor respekt for en annen religion, buddhismen, og praktisert dialog
på en forbilledlig måte. Jeg tror det er viktig i alle våre sammenhenger å møte andre
mennesker med respekt, sier Øystein
Skauge.

Respekt
Fem-seks ganger har han vært i Kina og
Hong Kong og besøkt misjonens senter
der, Tao Fong Shan. Nå planlegger han en
tur til Asia i 2016 for at flere fra menigheter i Bjørgvin kan få besøke Hong Kong og
Kina og oppleve arbeidet på nært hold.
Kirken på Tao Fong Shan er bygget som et
buddhistisk tempel i respekt for buddhistene. Det er ikke stort, og har bare plass til
40-50 mennesker. Her blir det kristne
budskapet forkynt tydelig og klart med en
luthersk forankring, og dørene er åpne for
kineserne. Senteret driver ikke minst kurs
for kinesiske prester.
– Det er ekstrem mangel på prester i
Kina, og de få som er der, blir lett utslitt.
Derfor har faglig og menneskelig påfyll i
Hong Kong stor betydning, sier Øystein.

Stillhet og meditasjon
– Hva kan vi lære av buddhistene?
– De har en ekstraordinær vennlighet og
er noen av de mest strålende mennesker
jeg har møtt. De tar imot oss kristne på en
flott måte og har mye å lære oss. Våre religioner er ulike og skal ikke blandes.
Likevel skal den møtes med respekt, sier
Øystein Skauge.
Det er noe med stillhet, meditasjon og
vandringer i naturen som har beriket ham.
I vår rastløse verden tror han vi har noe å
lære ved å praktisere retreat. Men han
mener at det går godt an å hente seg inn
uten å sitte i lotusstilling.
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SÆRPREG: Kirken på Tao Fong Shan er bygget som et buddhistisk tempel.

Samarbeid
Samarbeid Menighet og Misjon ble etablert i 1993, og er et samarbeid mellom
Den norske kirke og misjonsorganisasjonene Areopagos, Den Norske Israelsmisjon, Det Norske Misjonsselskap,
Himalpartner (tidligere Tibetmisjonen),
Misjonsalliansen og Normisjon. Formålet
er å styrke misjonsengasjementet i Den
norske kirkes menigheter og arbeide for at
misjon blir en integrert del av menighetens tro og liv.
Areopagos het frem til år 2000 Den
nordisk kristne buddhistmisjon, eller
«Buddhistmisjonen» på folkemunne.
Navneskiftet kom som et resultat av at det
gamle navnet ikke lenger fungerte.

Ble fascinert
Grunnleggeren Karl Ludvig Reichelt har
hele tiden vært et forbilde. Han var student ved Misjonsskolen i Stavanger, og ble i
1903 sendt til Kina som misjonsprest for
Det Norske Misjonsselskap.
Her møtte han buddhismen. Buddhistmunkenes visdom og åndelige praksis fa-

VED ALTERET: Lokket på døpefonten er formet som en buddhistisk pagode, men med kors
på toppen. Midt på alteret (nede) ser vi
hvordan det vokser et kors opp fra hovedsymbolet for buddhismen, lotusblomsten.

scinerte Reichelt. På mange måter var
han preget av sin pietistiske oppvekst hele
livet. Men møtet med Asias kulturer og
med naturen utvidet og fordypet hans tro.
Her i Bergen har Areopagos støttet arbeidet til Domkirken menighets prest
Hildegunn Isaksen. Hun har samarbeidet
med representanter for andre religioner
og selv invitert til stillhet og meditasjon i
samlinger med Taize-preg. ●
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Gratis lydbibliotek
Blant KABBs (Kristent arbeid blant
blinde og svaksynte) mange gode
tilbud, finnes lydbibliotektjenesten.
Lydbiblioteket ble opprettet allerede på
1960-tallet, og har fått lest inn store deler
av den kristne litteraturen i Norge.
I dag inneholder lydbiblioteket nærmere 2.000 titler i ulike sjangre: Barnebøker,
ungdomsbøker, skjønnlitterære bøker,
biografier, historiske romaner, misjonslitteratur, lyrikk, teologi, lydbibler for barn
og unge og oppbyggelige bøker. Alle som
av en eller annen grunn ikke kan lese en
ordinær bok, kan låne bøker hos KABB.
Utlånstjenesten er gratis. Alle får lydbøkene sendt hjem med posten.
Send en epost, ta en telefon eller skriv et
brev til KABB, så ordner de resten. Alle
lydbøkene er produsert som Daisy, som er

LÅN EN LYDBOK: Lydbiblioteket har fått lest inn store deler av den kristne litteraturen i Norge.

en internasjonal standard for produksjon
av lydbøker. For å få en god leseopplevelse
av lydbøkene, er det best å benytte en Daisy-spiller som avspiller. Det er mange som
har krav på å få en slik spiller fra hjelpemiddelsentralen.
Det går også an å laste ned software til
en Daisy-spiller) fra internett. På den
måten kan man lytte til bøkene via en

Salmebok med punktskrift
Salmeboka har salmer på bokmål
og nynorsk, tre samiske språk,
kvensk, engelsk, svensk og finsk.
Omsider er den nå på et enda et
språk: Punktskrift for blinde og
svaksynte.
Helt siden Norsk salmebok 2013 ble
lansert, og ikke minst etter Salmeboka
minutt for minutt på NRK TV, har det
vært stor etterspørsel etter å få salmeboka
tilrettelagt i punktskrift.
Kapitlene med salmer til de kristne
høytidene er første bind ut i serien Norsk
salmebok 2013 i punktskrift.
Etter hvert vil også de øvrige kapitlene
komme ut i egne, tykke, lesbare verk for
blinde og svaksynte som behersker
punktskrift.
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
har hatt oppgaven med å tilrettelegge
punktskriftutgaven, som samlet sett blir
en stor bok. Utlånsversjonen til privatpersoner blir trykt opp i mellom 60 og 70
vanlige punktskriftshefter, delt opp etter
de ulike temaene i salmeboka. Over halve
salmeboka er ferdig, og det er for ek-

datamaskin. Eller man kan benytte en
mp3-spiller. Det er også mulig å kjøpe en
Daisy-spiller direkte fra en forhandler. ●
Kontakt KABB:
Adresse KABB, PB 333,
1802 Askim
epost: kabb@kabb.no
tlf. 69816981

Fri inngang
for ledsager
Noen må av ulike grunner ha
med ledsager når de deltar på
arrangementer. Da er det viktig
og riktig at ledsageren slipper
inn uten billett.

SALMER I PUNKTSKRIFT: Føl teksten med
ﬁngertuppene, og syng med!
FOTO: NORSK LYD- OG BLINDESKRIFTBIBLIOTEK

sempel mulig å låne heftet med
pinsesalmene. Det skal også utvikles en
egen utgave for menigheter som ønsker å
ha salmeboka tilgjengelig for sine besøkende. ●

En person med funksjonsnedsettelse, som har behov for assistanse for
å kunne gå på et offentlig arrangement, kan søke sin kommune om å få
ledsagerbevis. Ordningen er ikke
lovpålagt, men tilbys i dag i nesten
alle landets kommuner.
Et ledsagerbevis gir den funksjonshemmede anledning til å ta med seg
en ledsager uten ekstra kostnader på
blant annet offentlige kultur- og fritidsarrangement der ordningen aksepteres. Den funksjonshemmede må
selv betale gjeldende inngangspris.
Det anbefales at alle menigheter
ved kulturarrangement i kirken aksepterer ledsagerbevis når man selv
står som ansvarlig arrangør og at
man krever dette av ekstern aktør
ved utleie. ●
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Tid for andre? Tid som kan forandre? Kirkens SOS i Bergen trenger nye frivillige
medarbeidere til vår døgnåpne krisetjeneste på telefon og nett! Inntakskurs starter 28. september.
Vil du gjøre en forskjell for mennesker som har det vanskelig og samtidig oppleve personlig utvikling? Som frivillig kan du velge mellom å
lytte til mennesker på telefon eller chatte med dem på internett. Du får full opplæring og oppfølging underveis, og vi kan tilby et utviklende
personlig og sosialt fellesskap. Tjenesten er velordnet og forutsigbar, og kan fint tilpasses jobb, studier eller pensjonisttilværelse.

Mer info: 55 32 58 45/941 83 654 eller se www.kirkens-sos.no/bjorgvin
Kirkens SOS er Norges største og eldste krisetjeneste på telefon og internett.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Her kan din
annonse stå!
Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Kontakt Frode Høyte
hoeyte@gmail.com

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Gi barnet ditt gode
verdier med på veie
veien
- vi utfører
utførreerr alt det pr
praktiske
ra
akktiske ellerr tilr
tilrettelegger
rettteelegger
årrøørrende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv
forr p
pårørende
gjøre

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
Wilson
W
ilson

Heine
Polden

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

AVD. BERGEN
TTeatergt.
eatergt. 20
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. 08.00-15.00
bones.menighet@bergen.kirken.no
www.bonesmenighet.no
Kontonummer; 3416 20 00464
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bergen

Administrasjonsleder
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no

Kirketorget
Bestillinger av dåp, vielser og
gravferd . . . . . . . . . . . . .55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no

Menighetspedagog
Cathrine Fosse
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 07
cathrine.fosse@bergen.kirken.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Gunn Kongsvik
telefon . . . 55 30 81 03/970 04 967
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no

Frivillighetskoordiantor
May-Wenche Fossmark
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 05
may-wenche.fossmark@
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.f.unneland@bergen.kirken.no
Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
reidun.laastad.dyvik@
bergen.kirken.no

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

Kirketjener Barbro Husdal
telefon . . . 55 59 81 05/922 14 273
barbro.husdal@bergen.kirken.no
Organist Carsten Dyngeland
carsten.dyngeland@bergen.kirken.no
Bønes menighetsråd
Leder Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . . . 970 25 082
Bønes menighetsrings
førskole og barnehage
Våkleiva 68, telefon . . . 55 12 05 50

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er hjemme med barn på dagen. Hver onsdag
kl 10-13 i Bønes kirke.
Catrine Fosse . . . . . . . . 55 30 81 03

Seniordans
Torsdager kl.1230-1430
Bet. kr 200,- for 8 ganger inkl. kontingent til SN. Kaffepause.
Kont. menighetskont. .. . 55 30 81 02

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Hilde Kleppestø . . . . . . 924 80 679

Babysang
Tirsdager kl.10.30. Kontaktperson:
Catrine Fosse . . . . . . . . 55 30 81 03

Bønes Speidergruppe NSF
Gruppeleder og hovedkontakt:
Tor-Atle Jensen . . . . . . . .934 07 205
torajens@online.no
Web: . . . . www.bonesspeiderne.no

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Anna Aschjem
hovedlederbots@gmail.com

Klubben
Camilla Heggø Olsen
telefon . . . . . . . . . . . . . .926 96 897
camillaheggo@gmail.com

Hyggetreff i Bønes kirke
Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon 55 308117/00

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no

Søndagsskole
Marit Z. Berentsen . . .

55 12 23 32

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.30 i Bønes kirke
Christin Svendsen . . . . . 995 87 431

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . 3411.26.36406

Vi takker og ber
Uke 24
Vi takker for alt det gode arbeidet som
skjer i trosopplæringen. Vi takker for babysang, Minising, Tria, for alle ledere og
medlemmer. Vi ber om at trosopplæringen oppleves relevant for barn og
unge, og gir god oppslutning. Vi ber for
alle dem som denne uka vil delta på Aktivitetsdagene for barn i 4. og 5. klasse,
«Feriesprell» i kirken.
Uke 25
Vi ber for Ungdomsklubben som drar
på sin årlige fottur og lederkurset på bretur. Vi ber om at de alle skal oppleve
gode stunder sammen, og får mange fine
minner. Vi takker for de godelederne,
for all den verdifulle innsatsen de gjør
for hverandre og for menighetene.
Uke 26
Vi ber for Tensing som drar på TT på
Gjøvik. La dem få gode opplevelser.
Vi ber for skolens ferie. Vi ber for lærere,
for elever og foreldre. At de også skal få
en fin ferietid.

Uke 27
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. Vi ber for alle som blir
alene mens deres nærmeste er på ferie.
Vi ber for dem som føler seg ensomme.
Uke 28
Vi takker for dem som er på arbeid i
pleie- og sykehjem i sommer. Vi takker
for sommeren, for alt som spirer og gror.
Vi ber om at vår jord må bære mat nok til
alle.
Uke 29
Vi takker for diakonen vår og for arbeidet som diakoniutvalget er engasjert i.Vi
ber for dem som lider av sykdom. Vi ber
for dem som sørger, og vi ber for dem
som sliter. Lær oss å se, hjelpe og støtte
hverandre.
Uke 30
Vi takker for gudstjenestene og for mu-

ligheten til å samles til gudstjeneste. Vi
ber om at mange finner sin vei til gudstjenestene og at vi finner nye og gode
måter å arbeide med gudstjenesten på i
forbindelse med innføring av ny liturgi.
Uke 31
Vi ber for alle familier, for alle dåpsbarna
i vår menighet. Vi ber for arbeidet i søndagsskolen og i speidergruppene.
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 erfarne medarbeidere i menighetene. Vi takker for ansatte
og frivillige. 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 mennesker kan finne
et hjem i sin kirke og menighet.
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Diakonatet
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. ●

Skyss til
Bønes kirke
Vi ønsker at flest mulig skal
få ta del i det som skjer i Bønes menighet.
Storsamlingen er gudstjenesten, og vi tilbyr derfor kirkeskyss til deg som ikke kan
komme til kirken på egen
hånd. Se baksiden av bladet
for datoer og sjåfører. ●

Trosopplæringen
i Bønes menighet
Opplæringen av alle
døpte mellom 0 og 18 år er
en viktig del av arbeidet i
Bønes menighet.
Vi har hatt en fin vår i arbeidet
med barn og unge i Bønes kirke. Det har vært mye aktivitet
med sansegudstjeneste, tårnagenthelg og utdeling av Min
Kirkebok til 4-åringene. I forkant av påsketiden hadde vi
også barnehagene på besøk, og
vandret gjennom påskefortellingen med dem. Å kommunisere med barn er alltid spennende, og ingen vandring ble
lik! Opplegget er vel utarbeidet
av IKO, og gjør at barna på en
interaktiv måte får oppleve fortellingen, som ikke alltid er like
lett å formidle, men desto viktigere! Konfirmantene har avsluttet sin undervisningstid,
noe som ble markert på en flott
måte med fine konfirmasjonsgudstjenester i starten av mai.
Det er en stor glede for oss at
vi kan ta imot barn og unge,
med deres foreldre og familier,
og gi dem en tilhørighet, en tilknytning og et tydelig forhold
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til sin kirke, og sin menighet.
Med et så viktig budskap som
vi har, så er det godt å se at vi
klarer å formidle Jesu kjærlighet til de vi møter.

Sommeråpent i Stor e
Synes du det er lite som
skjer om sommeren? De
faste aktivitetene i menigheten tar ferie og mange er
reist bort: Tiden kan falle
lang for noen og enhver!
Men ikke alt stopper opp.

For syvende år på rad holder
Storetveit menighet åpent hus
på menighetshuset i Kirkeveien 27 tre tirsdager i juli fra
kl. 11.30-13.30. Da kan du
komme innom for en kopp
kaffe/te, et glass saft, en vaffel
og en prat.

Glimt fra
Lørdag 21. mars var det
klart for Bønesdagen
2015 - nr. 21 i rekken!
TEKST OG FOTO:
STEIN RUNE RISA

Hele bydelen var som vanlig
samlet i og utenfor Bønes Kirke for å ta del i aktivitetene
denne dagen. Her er noen
glimt fra den flotte dagen! Du
finner mange flere bilder på
menighetens Facebook-sider:
facebook.com/bonesmenighet ●
Fana roklubb stilte med romaskiner i det ﬂotte været. 
Standene til Bergens Turnforening og speideren var veldig
populære. 

Fremover
Opplæring av døpte barn,
trosopplæring, er et ansvar
foreldre deler med faddere og
med menigheten. Den viktigste delen av trosopplæringen
skjer i hjemmet og vi ønsker å
bidra positivt med hjelp til
dette. Vi håper at alle som døper barna sine i Bønes menighet også deltar på våre bidrag
til trosopplæringen. ●
Hjertelig velkommen til trosopplæring i din menighet.

Sven-Ove Rostrup,
55 30 81 71
sven-ove.rostrup@
bergen.kirken.no

Våkleiva 43, 5155 Bønes
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r etveit menighetshus
Dette er et åpent tilbud til alle i –
og utenfor – menigheten, uansett
alder. Ta med deg naboen, et barnebarn – ja, hvem du vil - og kom!
Ettersom gulvene i første etasje i menighetshuset lakkeres i
juli, blir samlingene opp en trapp
til møterommet i 2. etasje. ●

Datoene for sommeråpent i
Storetveit denne sommeren:
• 7. juli kl 11.30 - 13.30
• 14. juli kl 11.30 - 13.30
• 21. juli kl 11.30 - 13.30
Hilsen diakoniutvalget
i Storetveit

Bønesdagen
Tlf 55
Tlf.
5552
5660
00 00
00

Bønes Skolekorps opptrådde også på
Bønesdagen. Her representert ved
Kristian Rognaldsen. 
 Bønesdagen er en ﬂott arena for
f.eks. Minising til å vise hva de kan.
Seniordans var på plass også i år. 

Bergen

Annonsere i
Bønesbladet?
Bladet du nå holder i hendene er en av de
viktigste informasjonskanalene for å spre
informasjon om tilbudet i menigheten.
Det koster vel 50.000 kroner å produsere
Bønesbladet hvert år, og menightene er
avhengig av inntekter fra annonsører for å
betale trykkekostnadene.
Ta kontakt med oss i dag om du vil bidra til
dugnaden ved å annonsere i Bønesbladet!
• therese.mokkelbost@bergen.kirken.no
• Telefon 55 30 81 02

BØNESBladet
MUR, PUSS OG FLISARBEID

NYBYGG

REHABILITERING

SIDEN 1947

www.arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
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Menighetskalender
dåp
Jonas Wallevik Fjellbirkeland
Vida Friestad-Ogne
Emilie Fauske-Grinde
Theodor Lindseth Follesø
Markus Øren Kildahl
Silja Kvamme Kloster
Sara Kjesbu Toftevåg
Millian Heggenes Brandsdal

Vingårdssøn. – 30. aug. kl. 11.
Gudstjeneste v/Kongsvik.
Dåp. 1 Kor 3,4-11.
15. søndag i treenighetstiden –
søndag 6. september kl. 11.
Gudstj. v/. Dåp. Luk 10,38-42.
16 søndag i treenighetstiden –
søndag 13. september kl. 11.
Gudstjeneste v/Holme. Matt
5,10-12.

God sommer fra
Bønes menighet!
Husk at sandvolleyballbanen utenfor kirken
er åpen for alle hele sommeren!

begravelser
Anne Katharina Ommundsen
Winifred Beryl Torgersen
Abraham Severin Odfjell
Jan Richard Beach
Johan Garmann Garmannslund
Laila Herø Gundersen
Ingrid Oterhals
Alf Wahl Helgesen

gudstjenester
Bønes menighet
3. søndag i treenighetstiden –
søndag 14. juni kl. 11.
Gudstj. v/Kongsvik. Dåp, nattverd, søndagsskole. Joh 1,35-51.
5. søndag i treenighetstiden –
søndag 28. juni kl. 11.
Gudstjeneste v/Unneland.
Dåp. Matt 7,21-29.
7. søndag i treenighetstiden –
søndag 12. juli kl. 11.
Gudstjeneste v/Holme. Dåp.
Luk 19, 1-10.
9. søndag i treenighetstiden –
søndag 26. juli kl. 11.
Gudstjeneste v/Unneland.
Dåp. Joh 8,2-11.
11. søndag i treenighetstiden –
søndag 9. august kl. 11.
Gudstjeneste v/Johnsen. Dåp.
Mark 2,23-28
13. søndag i treenighetstiden –
søndag 23. august kl. 11.
Familiegudstjeneste v/Holme.
Dåp. Luk 12,41-48.

Kirkeskyss, Bønes
Trenger du skyss til gudstjeneste? Ta selv kontakt med sjåføren
og bli med på gudstjeneste!
• 14. juni: Kirkebø,
tlf. 479 14 010
• 21. august: Risa,
tlf. 91717655
• 13. september:
Håskjold, tlf. 956 83 289
• 4. oktober: Berg,
tlf. 932 26 288
• 1. november: Berentsen,
tlf. 55 12 23 32
• 29. november: Sandgrin,
tlf. 483 55 427
• 20. desember: Kirkebø,
tlf. 479 14 010

Storetveit menighet

10. søndag i treenighetstiden –
søndag 2. august
kl. 11. Høymesse v/Kongsvik.
Dåp. Matt 18,21.35.

3. søndag i treenighetstiden –
søndag 14. juni kl. 11.
Høymesse v/Holme. Dåp, nattverd. Joh 1,35-51.

12. søndag i treenighetstiden –
søndag 16. august kl. 11.
Høymesse v/Kongsvik. Dåp.
Luk 8, 1-3.

4. søndag i treenighetstiden –
søndag 21. juni kl. 11.
Høymesse v/Holme. Dåp, nattverd. Matt 16, 24-27.

Vingårdssøn. – 30. aug. kl. 11.
Høymesse v/Holme. Dåp. 1
Kor 3, 4-11.

Aposteldagen –
søndag 5. juli kl. 11.
Høymesse v/Holme. Dåp.
Matt 16,13-20

15. søndag i treenighetstiden –
søndag 6. september kl. 11.
Gudstjeneste v/Kongsvik.
Presentasjon av klubbkonfirm. Luk 10,38-42.

8. søndag i treenighetstiden –
søndag 19. juli kl. 11.
Høymesse v/Unneland. Dåp.
Mark 12,37b-44.

16. søndag i treenighetstiden –
søndag 13. september kl. 11.
Gudstjeneste. Dåp.
Matt 5,10-12.

Giverglede ...

For at menigheten skal utvikle seg videre, og nå stadig ﬂere mennesker er
det viktig å ha en sunn økonomi i bunn.

Bønes kirke ble bygget med innsamlede midler. Bønesfolket ga så
det monnet og gjorde en drøm til
virkelighet.

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. Du bruker kontonummer

Så meld deg som fast giver og
vær med på å utvikle kirken videre!

kultur
Bønes menighet
Tirsdagskonserten – første tirsdag i måneden fra september til
juni kl. 21. Carsten Dyngeland
med musikalske venner. Se
bonesmenighet.no og oppslag
for program utover høsten.

Storetveit menighet
Kveldstoner i Åpen kirke
• 10. juni kl. 19
• 17. juni kl. 19
(sesongavslutning)
• 26. august kl. 19
• 2. september kl. 19
• 9. september kl. 19

3411.26.36406, skriver mottaker
«Giverglede» og velger beløpet selv.
Kontakt Per Røen hvis du har spørsmål
eller vil betale på en annen måte!
p-roeen@online.no - tlf. 414 19 226

