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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Inge MC-prest
Inge Høyland ble fast ansatt som kapellan i Bønes i juni i år etter å ha
vikariert som prest i halvannet år. I den forbindelse røper han at han
foretrekker te, mors kjøttkaker, motorsykkel og fransk spenningsfilm med
uventa poeng … Side 2-3
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Inviterer til valg
Menighetene inviterer til
valg av nye menighetsråd i
høst. Mens noen menigheter
sliter med å få folk til å stille
til valg, har Bønes lyktes
med å få nok kandidater.

10-11 og 14-15 

Har englene bil?
Daglig overrumpler barna
oss med vanskelige spørs-
mål. Vi tok med en 3-åring
til presten Bjarte Holme for
å få hjelp med de eksistensi-
elle spørsmålene. Side 8-9

Frivillig hos
Kirkens SOS
Pågangen på krisetelefonen
til Kirkens SOS er økende –
bare i Bergen besvares hun-
dre samtaler i døgnet. Ca-
milla Blokhus (31) er en av
de frivillige som sitter tele-
fonvakt. Side 6-7
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Bønesbladet nr 4/05

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sendes

til alle hjem i menigheten. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og
gjerne også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Helge Kolstad, Sigmund Austrheim og
Karl Johan Kirkebø

Levering av stoff:
Stoff kan leveres menighetskontoret,
evt. e-post: bones.menighet@bkf.no 
Bilder skannes/tas inn med høy opp-
løsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim.

Telefon: 55 27 04 07 - 412 16 644 
E-post: amyland@online.no
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
E-post: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 25. oktober
Stoffdeadline: 10. oktober

Godt valg
Dette nummeret bærer preg
av at valg av menighetsråd
står for døren. Kanskje ikke
det som fremkaller den
store entusiasmen, men
likevel veldig viktig for
menigheten!

AV KARL JOHAN KIRKEBØ, FORMANN MENIGHETSRÅDET

Vi noterer oss at mange gode kandidater
har takket ja og anbefaler alle å ta seg
tid til å gjøre seg kjent med listen annet
sted i bladet. Og ikke minst møte opp
og stemme.

Men det er vel ikke til å komme forbi
at et annet valg i høst får noe større
oppmerksomhet. Stortingsvalget står
for døren og dette kan få som resultat at
vi får en ny regjering. Meningsmålinge-
ne antyder at dette vil skje. Så her er det
definitivt viktig at vi gjør det som heter
vår borgerplikt.

Vår konservative nabo på Kråkenes
har i denne forbindelse gått ut og sagt
at alle med kristne grunnverdier må
stemme konservativt. Uten å bry seg
med å definere hva han legger i kristne
grunnverdier. I en avis fremgikk det
imidlertid at dette primært gjaldt
abort, homofili og Israel-vennlighet. 

Jeg er helt enig i at det er naturlig at
våre kristne verdier er medvirkende til
de politiske valg vi gjør. Videre tror jeg
at vi som kristne har forskjellige ting vi
prioriterer og at vi derfor kommer til
forskjellig resultat når vi skal trekke
konklusjon på våre overlegninger og
velge stemmeseddel. Fra mitt ståsted er
det ikke et fasitsvar og på Bønes ønsker
vi alle velkommen, enten de stemmer
rødt eller blått.

Men det har også vært naturlig for
meg å tenke gjennom dette på nytt og
finne basis, hva mener jeg med kristne
grunnverdier. Hovedretningslinjen slik
jeg ser det er å tenke på hva ville Jesus
gjort, eller WWJD (What Would Jesus
Do) som mange unge har på et lite arm-

bånd de bærer. Ser vi på hva han gjorde,
er svaret litt ubehagelig. Han omgikk de
utstøtte, talte for de svake som ikke an-
dre brydde seg om og refset de etabler-
te støttene i samfunn og kirke. 

Dette er på en annen måte oppsum-
mert i hans bud om å elske vår neste
som oss selv. Det må derfor ikke være
hva som er best for meg som er det
grunnleggende spørsmålet jeg stiller,
men hva som er best for de svakeste. På
global basis. Setter vi dette opp som en
sentral kristen grunnverdi, finner jeg
det uhyre vanskelig å støtte liberalistis-
ke partier som har som sin ideologi at
enkeltmennesket har ansvar for sin
egne lykke – og kun det. For meg blir
det motsatsen til det kristne budskap
om nestekjærlighet. 

En annen sentral verdi det er vanske-
lig å komme rundt er forvalteransvaret.
Gud har gitt oss som mennesker ansva-
ret for å forvalte Skaperverket. Vi kan
vel ikke skryte av å ha gjort eller å gjøre
en strålende jobb, med forurensing, kli-
maforstyrrelser, ødeleggelser av økolo-
gisk balanse osv. Miljøpolitikk må der-
for bli et vesentlig element i en slik vur-
dering.

Jeg anbefaler den enkelte til å benytte
stemmeretten, det er også en god kris-
ten verdi å delta i den demokratiske pro-
sess. Tenk gjennom hva som er ditt ver-
digrunnlag og gå og stem. Godt valg. ●
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Småbarnstreff 
Bønes kirke 
høsten 2005
Onsdager kl. 10.00 til kl. 12.00 

August:
31.08: Sommerfugl

September:
07.09: Vi lager og pynter 

fine kort.
14.09: Vi lager fint smykke 

til mamma!
21.09 Sangleker og musikk
28.09 Tegne og male, 

klippe og lime…
Oktober:
05.10 HØSTFERIE! 
12.10 Ta med deg de grønn-

sakene (eller fruk-
tene) du liker best, 
så lager vi høsttakke-
fest. Vi har dip!

19.10 Klippe, lime, male
26.10 Bake boller

November:
02.11 Vi lager og pynter 

pepperkakehus. Når 
huset er ferdig skal 
det til Pepperkake-
byen på Galleriet!

09.09 Vi lager julekort
16.11 Julepynt - fyrstikk-

esker.
23.11 Pepperkakebaking

Desember:
07.12 Vi møter på Lange-

gården kl.10.00 til 
koselig adventsstund 
med alle dyrene…

14.12 Vi møtes på Galleriet 
kl. 10.00 og ser på 
pepperkakebyen og 
spiser lunsj på kafe! ●

Arr: Bønes menighet 
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TEKST OG FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

1. Kva er det mest positive med ei slik
fast stilling? 
- At ein kan få større sjanse til å tenkje
langsiktig. Målet er å få fleire til å kome
til gudstenestene, sier Inge Høyland. 
2. Kva for arbeidsoppgåver likar du
best?
- Ungdomsarbeid, men også vanleg
forkynning.
3. Positive opplevingar frå Bønes?
- Ja, fleire! Julafta var fantastisk! Full-
stappa kyrkje, folk med augene på stilk!
Konfirmasjonen! Konfirmant som
song solo i eigen konfirmasjon, fleire
familiemedlemer frå ulike familiar som
deltok!

4. Kva ser du mest fram til?
- Treffe dei nye konfirmantane.
5. Positive, personlege kvalitetar?
- Trur eg har godt humør, håpar eg er
flink til å gje positiv respons.
6. Negative, personlege kvalitetar?
- Ikkje flink nok til å lytte (- er for mykje
bergensar!), har for lett for å avbryte
andre.
7. - Utanomfaglege interresser?
- Motorsykkel og fjellturar.
8. - Feriar, Noreg eller utlandet?
- Noreg, Fjærland og Mjølfjell!
9. - Film eller teater?
- Film, gjerne fransk spenningsfilm
med uventa poeng!
10. - Favorittrett?
- Mors kjøtkaker!

11. - Kaffi eller te?
- Te – så klart!
12. - Spesielle laster?
- Mange – uspesifisert! 

Det er tydeleg at karen har «glimt i
øget», men vi stansar det uformelle in-
tervjuet her. Høyland vil svært gjerne få
presisere at han alltid har kjent seg vel-
komen, både på Bønes og i Storetveit, og
dette har vore utruleg viktig for han! Det
har vore kjekt å treffe folk også utanom
sjølve kyrkjebygget, derfor har han sett
så stor pris på t.d. Bønesmarsjen og kon-
firmantturane. No ser han fram til nye år
og nye utfordringar! BB gratulerer Inge
Høyland med jobben, ønskjer han fram-
leis velkomen og lykke til vidare! ●

Motorsykkelpresten
Inge Høyland har vikariert i Storetveit prestegjeld sidan han vart ordinert i Storetveit
kyrkje 21. januar 2004. I juni vart han tilsett som fast kapellan i Bønes og Storetveit. 
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Strålende
Ten Sing-
konsert
Midt i juni inviterte Bønes
TenSing til sommerkonsert.
Dessverre var det glissent i
benkeradene, men de knapt
hundre som var der fikk en
flott konsertopplevelse.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

I løpet av en god time fikk vi et variert
program som spente fra salmer til Me-
tallica. Vi som har fulgt TenSing fra den
spede start for to år siden kunne ikke la
være å bli imponert over den flotte ut-
viklingen.

Smittende sangglede
Noe av det mest påfallende er en smit-
tende sangglede og entusiasme. Det er
så tydelig at dette synes de er kjekt og at
de liker det de holder på med. Dette pre-
get konserten og hele forsamlingen ble
smittet av korets levende engasjement.
Det var også en imponerende klang de
skapte med tross alt bare vel 20 sangere.

Et annet meget gledelig element var
at så mange av ungdommene stod
fram som solister. Her stilte den ene et-
ter den andre fram og gjorde flotte so-
loprestasjoner, fra de normale solo-

stemmer i sanger, via blues og rock til
bankende gitarriff. Vi i salen kunne
bare gi oss over.

Mye mer kunne vært sagt og skrevet
og TenSing hadde fortjent alt. Tusen

takk til dere for en flott konsert og gratu-
lerer med hva dere har klart å få til. Ved
neste anledning får vi håpe at langt flere
kjenner sin besøkelsestid og kommer
for å høre på dere. ●

4  august 2005                

DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no Tlf 55 11 85 00

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

 

FAGERNES YACHT CLUB  
    

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 

TEN SING: Yngvild Wattum Stuksrud dirigerte Ten Sing gjennom en strålen-
de sommerkonsert i juni. Repertoaret hadde innslag av blues og rock foruten
fengende gitar-soloer, mener menighetsrådsformann Karl Johan Kirkebø.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Minneord

bønes 4-05.qxp  25.08.05  13:38  Page 4



5               august 2005 

- Kirkegården er gjerne ikke
det enkleste stedet å foto-
grafere. Det var en utfordring
å få til bildet, sier Magne
Åhjem, vinner av foto-
konkurransen «Minnenes 
park – tidens stille hage».

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg synes det var et spennende tema
og en flott tittel på en konkurranse.
Derfor ville jeg prøve meg, sier Magne
Åhjem. Han er ansatt som fotograf i
Sjøforsvaret og er nå den heldige vin-
ner av Bergen kirkelige fellesråds foto-
konkurranse og 5000 kroner rikere.

Motiver fra kirkegårdene
Det var i forbindelse med den inter-
nasjonale kirkegårdsuken i juni at
Bergen kirkelige fellesråd inviterte til
fotokonkurranse. Folk og fotografer
ble oppfordret til å sende inn motiver
fra kirkegårdene i Bergen og juryen
fikk over 250 bidrag å bedømme. 26
bilder ble plukket ut til utstillingen i
Korskirken. Femten av dem ble dess-
uten premiert. 

- Det hender jeg må fotografere i
begravelser eller på kirkegårder i em-
bets medfør. Det er mange flotte kir-

kegårder i Bergen og mange fine foto-
motiv. Men det er et sted man må til-
nærme seg med respekt, sier Åhjem.

Fange øyeblikket
Vinnerbildet ble tatt en søndag i april
på Solheim. 

- Været stemte. Det var en stille fin
stund. Jeg ønsket å få med et mennes-
ke på bildet, men plutselig dukket den
svarte katten opp og bildet satt! Jeg sy-

nes det ble komposisjonsmessig fint.
Det er jo også noe symbolikk i svarte
katter, sier fotografen. 

Åhjem var tilstede på prisutdeling-
en og fikk også med seg utstillingen.

- Det var mange flotte bilder. Noen
var morsomme med barn som lekte
med springvann. Det var portrett av
sørgende og skulpturer. Prangende
parkanlegg og enkle blomster, fortel-
ler han. ●

Svart katt på vinnerbildet

«Skapte er me te bera,
letta børene for kvarandre»
JAN-MAGNE BRUHEIM

Hvert år er det noen som tar sitt eget liv.
Kanskje en av dem bodde i ditt nabolag,
var kollega med deg eller var en i din fa-
milie? De som står igjen bærer mye smer-
te og lever med en ond sorg. Siden høsten
1999 har Kirkens Bymisjon i Bergen gitt
tilbud om sorggrupper til etterlatte etter
selvmord. I disse årene har over 50 perso-
ner fått hjelp til å sette ord på noe av det
onde som følger med når en av ens kjære
velger å ta sitt eget liv. Nye sorggrupper
starter opp høsten 2005. Vi inviterer
kvinner og menn fra ca 20 år og oppover
til å delta i sorggruppe. Det kan være kort
tid siden selvmordet fant sted (en, to eller
tre måneder siden), eller det kan være
lengre tid siden (opptil flere år kanskje
tre, fem, sju eller mer ...). Vår erfaring er

at de med en helt ny sorg og de som har
levd med sorgen en stund har mye å gi til
og lære av hverandre.

Sorggruppene holder til på Kafe Magda-
lena på Bymisjonssenteret, Kong Os-
carsgt. 5, 5017 Bergen. Gruppekveldene
er annenhver tirsdag kl 1900-2045. Vi
starter med informasjonsmøte tirsdag 13.
sept kl 1900. Denne kvelden har nestor i
selvmordsforbyggende arbeid i Horda-
land: Målfrid Litlere innledning om sorg
og selvmord. I tillegg blir det gitt praktis-
ke opplysninger om sorggruppene høs-
ten/vinteren 2005-06. De som har opp-
levd selvmord i nær familie eller venne-
krets er hovedmålgruppen vår denne kvel-
den. Informasjonskvelden er også åpen
for andre interesserte. VELKOMMEN

For mer informasjon: Kontakt Kirkens By-
misjon i Bergen tlf. 55 21 50 80 eller sorg-
gruppeleder Åse Madsen tlf. 55 97 96 57.

Sorg etter selvmord: Kirkens Bymisjon i Bergen

VINNERBILDET: Magne Åhjem vant BKFs fotokonkurranse i juni. FOTO: FRODE HØYTE
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-Noen historier er virkelig
vonde. Enkelte samtaler
glemmer jeg ikke. Men det
føles godt når jeg hører at
den som ringer inn roer seg
ned, forteller Camilla
Blokhus (31), frivillig
medarbeider i Kirkens SOS.

TEKST: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Camilla Blokhus har tent tre stearinlys
på pulten, der Kirkens SOS i Bjørgvin
holder til. På veggen henger et krusifiks
og noen notater til hjelp ved krevende
samtaler - så som ved akutt fare for selv-
mord. 

- Det hender vi får samtaler hvor du
skjønner at personen er i ferd med å ta
sitt eget liv. Da må vi varsle ambulanse
hvis innringer velger å identifisere seg,
sier Camilla. 

Kirkens SOS har 13 sentre i landet, og
kan ha 28 telefonlinjer åpne. Pågangen
på krisetelefonen er stor – bare i Bergen
besvares hundre samtaler i døgnet. 

- Særlig kveld går det i ett. Da sitter en
gjerne alene med tid til å tenke. På dag-
tid får vi særlig telefoner fra ensomme,
forteller fungerende daglig leder, Karl
Dag Bærug og legger til: - Det er en ut-
fordring for SOS-tjenesten hvis pågang-
en fortsetter. Vi trenger flere frivillige!

Kan stenge linjene
Kirkens SOS startet i Oslo for vel 30 år si-
den som en ren prestetjeneste. Den
gang het det ”Kirkens natt-tjeneste”.
Mange prester hadde fått telefoner
hjem på natten og fant det belastende.
Det ble organisert en turnustjeneste. 

- Tjenesten har endret seg veldig siden
den gang. De fleste som sitter vakt i dag
er lekfolk. Vi tror at vi vanlige mennes-
ker er fullt kapable til å møte et annet
menneske i krise. Det handler i stor grad
om å være til stede og lytte, sier Karl Dag
Bærug: - Vi er ikke her for å gi råd. Hvis vi

blir for ivrige kan det ødelegge proses-
sen for den andre. Den som ringer inn
klarer oftest å velge neste steg selv. 

I kveld er det som vanlig to på vakt på
kontoret i Bergen. De skal ikke være ale-
ne. Hvis det kommer tøffe historier, kan
de stenge linjene for å prate sammen et-
terpå. Det er også alltid en bakvakt i Kir-
kens SOS som man kan kontakte. Til an-
dre har de frivillige absolutt taushets-
plikt.

- Vi har ikke lov å gjenfortelle noe
hjemme. Vi tar ikke sjansen på at histo-
rier skal komme ut og at noen kjenner
seg igjen. Men til hverandre kan vi lufte
det som er vanskelig. Vi skal ikke gå fra
vakt uten å ha snakket om det som er
tungt, sier Camilla og tilføyer: - En del av
samtalene handler om dagligdagse

ting, men så klart er det og mange vonde
historier, ganger det virkelig berører
deg, du kjenner smerten inni deg. Men
det kjennes godt når jeg hører at den
som har ringt inn roer seg. Jeg tror imid-
lertid at de samtalene som kanskje ikke
virker så viktige der og da, nettopp er de
som virker forebyggende når det gjelder
psykiske lidelser og selvmord., sier Ca-
milla. 

Ber for de som ringer 
Det som er spesielt med Kirkens SOS, er
at den som ringer inn kan be om for-
bønn over telefon. 

- Vi evangeliserer ikke, og krisetelefo-
nen er slettes ikke bare for de kristne.
Men det er en fordel at vi kan snakke om
tro, og be for innringer.. Det er mange

-Godt å være tilstede
På telefonvakt 
i Kirkens SOS

FRIVILLIG I KIRKENS SOS: Camilla Blokhus (31) har vært telefonvakt i Kirkens SOS i syv år. – Det er godt å kunne b
skap blant oss som jobber her, sier hun.
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som også ringer inn med åndelige be-
hov. Vi har en formulert bønn vi kan be,
men man kan og velge å be fritt. Det
trenger ikke være så veldig ordrikt – bare
det å legge et menneske i Guds hender
kjennes godt, sier hun.

Camilla har 5-timers vakt hver 12. dag.
Hver tredje vakt er om natten – gjerne
fra elleve om kvelden til fire om morge-
nen. Neste mann som overtar midt på
natten har en seng å sove i hos Kirkens
SOS.

- Det er ikke noe selvsagt at en natte-
vakt er tyngre enn dagvakt. Det er bare
andre typer samtaler, gjerne fra de som
ikke får sove, eller de som er påvirket av
rus, sier Camilla. Hun er lærer, men pas-
ser på å få nattevakter i helgene, slik at
hun slipper å gå trøtt på jobb. 

- Det er fleksible vaktordninger her.
Jeg har aldri følt at tjenesten i SOS har
kommet i konflikt med arbeidet mitt,
sier Camilla. 

Hun har vært medarbeider i syv år og
har ingen planer om å gi seg.

- Vi får enormt god oppfølging. Vi mø-
tes i grupper, får veiledning og input på
kurs. Det er et godt fellesskap blant de
som jobber her, og jeg lærer mye.,sier
hun.

Camilla hadde vært med i en for-
bønnsgruppe i menigheten Betlehem
da hun bestemte seg for å stille opp for
Kirkens SOS. Andre har meldt seg hos
Kirkens SOS etter egne kriser.

- Mange har nok egne historier som
har gitt dem syn for at arbeidet vårt er
viktig. Men avstand til egne kriser er vik-
tig når en skal lytte til andre. En må takle
å møte lignende historier på telefon, sier
Karl Dag Bærug og tilføyer: 

- Det handler om ikke å ta på seg for
mye. Vi må også ta vare på de frivillige. ●

Temakveld om
hukommelses-
problem
Torsdag 22. september ar-
rangeres det temakveld
om demens i Fana menig-
hetssenter. 

Undersøkelser viser at 20 prosent av
de over 80 år utvikler demens. De
fleste hjemmeboende personer med
demens får tilsyn og hjelp av pårø-
rende, enten de bor alene eller sam-
men med andre. Rundt 250 000 på-
rørende er berørt av å ha en person
med demens i familien. Det er en
stor utfordring både for den som
rammes og for pårørende eller andre
som kommer i kontakt med mennes-
ker med demens.

Voksenlaget i Fana vil i samarbeid
med Fana Diakonat arrangere en te-
makveld fordi vi tror at åpenhet og
kunnskap om dette temaet er viktig.

Vi har derfor tatt kontakt med Ma-
rianne Munch, geriatrisk sykepleier
og undervisningsleder, med lang er-
faring fra demensomsorgen i kom-
munehelsetjenesten. Hun har i
mange år drevet med ulike kompet-
anseutviklings-metoder, i samar-
beid med Utviklings programmet om
aldersdemens, nå Nasjonalt kom-
petansesenter for aldersdemens og
som prosjektleder for undervis-
ningsavdelingen ved NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus, Askøy,
Hordaland. ●

■ Fana menighetssenter torsdag
22. september kl 18.30-21.30 

e for et medmenneske
Kirkens SOS trenger flere frivil-
lige medarbeidere, og starter
nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering i septem-
ber. Kurset går på mandags-
kvelder med kursstart 19. sep-
tember 2005. Medarbeiderne
har vakt ca. hver 12. dag, og

får støtte og veiledning så
lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over
20 år. Oppgaven er å lytte til
innringer, og tåle å møte et an-
net menneskes smerte og sorg.
Medarbeidere skal ikke finne
løsninger eller «gode råd». 

Velkommen til en viktig og
meningsfull tjeneste og et
godt fellesskap! Ring oss på
tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller
480 35 841 kveld og helg. ●

Du finner mer informasjon
på www.kirkens-sos.no 

unne bety noe for andre. Dessuten er det et veldig godt felles-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
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Hva svarer vi barna når de
stiller spørsmålene det er
umulig å svare på? Vi
utfordret sokneprest Bjarte
Holme med spørsmål fra
barn. 

TEKST OG FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Midt i aftenbønnen «Når jeg legger meg
til hvile, tretten engler om meg står», av-
brøt treåringen: - Mamma! Har englene
bil når de kommer og passer på meg?

Mor ble stum i minst femten sekunder.
Det var ikke lett å svare! 

Som forelder til små barn blir man satt
på prøve hver dag. Spørsmålene vil ingen
ende ta – enten det handler om hvorfor
hestene står når de sover, hvorfor en mor
har melk og ikke vann i puppen – eller
hvorfor pappaen ikke kan løfte en hest
slik som Pippi kan! 

Ikke sjelden kommer de eksistensielle
spørsmålene i de mest uventede situa-
sjoner - helst i køen på Rimi. Barn har lik-
som en egen evne til å overrumple, og
som voksen famler man lett etter svar.

Vi samlet noen viktige og vanskelige
spørsmål fra nabolaget og tok dem med
til Bjarte Holme, sokneprest i Store-
tveit.Her er hans forslag til svar:

■Hvorfor kan vi ikke se Gud?
-Selv om jeg er prest, synes jeg spørsmålet
er umulig å svare på. Derfor vil jeg svare at
det vet jeg ikke, og så lagt vekt på at om jeg
ikke kan se Gud, så vet Gud om meg og vil
være med meg og passe på meg - verne
om mitt liv. Jeg vil vise til at Bibelen fortel-
ler hvordan Gud er. Ikke minst vil jeg lese
fortellinger om Jesus og hans møte med
mennesker og si Jesus har vist oss hvem
Gud er, og hvordan han er. Der finnes

-Hvorfor kan vi 
ikke se Gud? 
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gode bøker med bibelfortellinger og teg-
ninger til. Alt etter alder og modenhet vil
barn kunne komme med en rekke til-
leggsspørsmål. Et godt mål for svar på
disse spørsmålene er å gi hverandre an-
ledning til å være i undringen og til å
være det sammen. Av undringen kan tro-
en på en Gud som er nær og samtidig
mye større enn vi kan forstå, vokse.

■ Har englene bil når de kommer 
og passer på meg?

Spørsmålet gir grunn til voksnes smil,
men uttrykker samtidig hvordan små
barn tenker konkret. Å bli ledd av når en
spør, er ikke alltid kjekt – i alle fall ikke når
spørsmålet er alvorlig ment. Her kan fan-
tasien få utløp. Målet må hele tiden være
å få fram at meningen med englene er at
de skal passe på en. En rekke englebilder
er det mulig å få tak i som uttrykker det
samme uten ord. Selv hadde jeg et slikt
bilde over sengen da jeg var liten. Det for-
bandt jeg med trygghet.

■ Hvorfor må alle dø?
Når dette spørsmålet kommer, kan Bibe-
len med skapelsesberetningen og syn-
defallsberetningen være til hjelp. Der
kommer det til uttrykk at en gang var alt
godt, men at mennesket ble fristet til å
gjøre det Gud ikke ville. Det førte til at det
som er leit og trist, stygt og ondt skjer, og
at døden gjelder alle. Som kirke har vi et
budskap fra Gud om at døden ikke har
det siste ordet – at kjærligheten Gud har
til oss er sterkere enn døden. Å si dette til
små barn kan bli for abstrakt, men å lese

fortellingen om Jesu død og oppstandel-
se fra en av barnebøkene med bibelfor-
tellinger kan være et godt hjelpemiddel.

■ Hvem skal sove i sengen min når 
jeg dør?

Spørsmålet virker tydelig og kan vekke
såre og vare følelelser. Samtidig er det
ikke sikkert hva barnet mener med
spørsmålet. Derfor ville jeg prøvd å få tak
på tankene barnet har som gjør at spørs-
målet stilles. Bak spørsmålet kan der lig-
ge ulike følelser og tanker som er vel så
viktig å få tak på som direkte svar på
spørsmålet. Hvis det da skulle være be-
hov for å gi et svar, så er det viktig å svare
ærlig og så sant det er mulig, konkret.

■ Hvor skal vi være når vi dør?
Barna har gjerne vært på en kirkegård og
sett gravene – de har gjerne vært med i
en begravelse og sett kisten. Derfor må
vi svare at den som dør, kommer i en kis-
te og senere i en grav. Å være åpen for
barna på dette gagner langt mer enn å
ikke svare og vri seg unna å svare. For når
barna spør, og vi har fått tak på hva de
spør om, er de modne for svar. Jeg glem-
mer ikke hva en psykolog sa til meg en
gang jeg skulle være sammen med noen
barn som skulle se sin døde onkel: «Hvis
barna spør om hvor onkelen kommer
når han er død, så kan du som er prest si
at han kommer til Jesus til himmelen –
for det hjelper.» 

■ Hvor var jeg da du var liten?
Et artig spørsmål hvor svaret likevel må

være at barnet ikke var til da mor og far
og andre voksne var små. 

■ Hvordan kommer babyen inn i 
magen?

Et spørsmål barna undrer seg på før eller
siden. Prinsippet om at barna er modne
for svar når de stiller spørsmålet, tror jeg
også gjelder her. Men da er det viktig å
vite hva de egentlig spør om. Historien
om gutten som spurte foreldre om hvor
han kom fra kan være illustrerende. For-
eldrene tenkte at nå var tiden å fortelle
hvordan det hele går til fra samleiet til
fødselen. Den lille gutten hørte etter.
Men da foreldrene var ferdige med å for-
klare, sa han: «Det var da voldsomt. Bort
i gaten var der en som sa han var fra Ri-
sør.» Å ha en barnebok om dette emnet,
kan være til god hjelp. Da er der et ut-
gangspunkt for å samtale om emnet.

■ Hvorfor ler vi egentlig?
Enda et artig hvorfor–spørsmål hvor det
igjen kan være tjenlig å høre hva som
menes. For barnet kan ha opplevd å bli
ledd av – altså den sårende latteren. Men
latteren kan avgjort være god, og da vil
jeg svare at latter er en Guds gave – at det
er sunt å le – at latter gjør livet lysere og
lettere.

■ Hvor er natten når det er dagen?
På dette spørsmålet er det å bruke na-
turfagkunnskapene våre og forklare så
godt vi kan om universet, solen, plane-
tene... Barnets modningstrinn avgjør
hvordan vi skal svare. ●

AV BJARTE HOLME

Å kunne svare på barns spørsmål er til tider
en krevende utfordring. Som voksne kan vi
bli stilt til veggs fordi vi får spørsmål vi selv
ikke har svar på, eller fordi vi ikke helt vet
hvordan vi skal svare. Når barna spør vanske-
lig, tror jeg ikke det avgjørende er å ha svar
på alle spørsmålene. Langt mer avgjørende er
på hvilken måte vi engasjerer oss og involve-
rer oss i deres spørsmålsverden.

Barn tar ikke skade av at vi ikke har svar på
alle spørsmål, når de opplever vi tar deres

spørsmål på alvor og selv kan leve med spørs-
mål ubesvart. Det viktigste er at vi tar spørs-
målene på alvor, lytter til barna, gir tid og får
tak på hva de egentlig spør etter. Barnas
spørsmål er ikke alltid ment slik vi oppfatter
dem. Derfor er det grunnleggende å få klar-
het i hva de spør om, når de spør.

Når barna stiller sine ulike spørsmål om Gud
og tro – om død og sorg, er de gjerne ekstra
utfordrende fordi vi blir utfordret på hva vi
selv står for. Og så kan spørsmålene være så
vanskelige at vi ikke vet hvordan vi skal svare.
Her skal menigheten med sine ansatte være

til hjelp. Det skjer at menighetskontoret får
henvendelser om slike spørsmål. Slike hen-
vendelser er gledelige og meningsfylte, og
kan lede til flotte samtaler. Så vær bare frimo-
dig med å gjøre slike henvendelser!

Jeg har fått noen spørsmål som kan tjene
som eksempler på vanskelige spørsmål. Noen
ekspert på å svare er jeg ikke. Likevel gjør jeg
et forsøk på å svare og gi tanker rundt svarene.
Svarene kan selvsagt diskuteres og samtales
videre om. Skjer det, er det flott. Lykke til med
å svare når barna spør vanskelig! De fortjener
at vi tar dem på alvor når de spør. ●

Hva gjør vi når barna stiller de vanskelige spørsmålene?
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

En liten spørrerunde til menighetene i
Fana prosti viser nemlig at flere menig-
heter har det samme antall kandidater
på valg som det trengs til å fylle plasse-
ne i menighetsrådet – både faste med-
lemmer og vararepresentanter inklu-
dert. Dette gjelder blant annet Fana,
Bønes og Storetveit menigheter. Der-
med er alle kandidatene som stiller til
valg garantert en plass, enten du som
velger stiller opp på valgdagen eller ei!

Kun halvparten
- Vi hadde et mål om å få fatt i dobbelt

så mange kandidater som vi trenger,
men foreløpig har vi bare fått tak i halv-
parten av kandidatene som trengs, sier
Guri Westfal-Larsen, formann i menig-
hetsrådet i Storetveit menighet. 

Hun legger til: - Det er greit nok at vi
setter opp en liste med dem som skal
velges, men noe valg kan vi ikke kalle
det. Derfor er det i grunnen litt rart å
invitere folk til valg. Egentlig er det vi

som spør kandidater om å stille, som
tar valget!

Utspilt sin rolle?
I Storetveit er det ingen av de tolv nå-
værende medlemmene som stiller til
gjenvalg. De fleste tok gjenvalg ved for-
rige valg og har allerede sittet i menig-
hetsrådet i åtte år.

-Det er et kjempeproblem å få folk til
å si ja. Vi spør og spør, men folk svarer
nei, sier Westfal-Larsen. -I og med at
det er skrekkelig vanskelig å få folk til å
stille, spørs det om man ikke skal finne
en annen måte å lede menighetene på.
Kanskje ved allmannamøter? foreslår
Westfal-Larsen.

Samtidig ser hun at det er et enormt
behov for frivillige medarbeidere i kir-
ken ettersom de kommunale bevilg-
ningene skrumper mer og mer inn og
det kuttes i stillinger. 

-Jeg er nokså bekymret. Vi trenger fri-
villige krefter. Men det bør tenkes nytt
med hensyn til hvordan menighetsråd
skal velges. Det er ikke noe særlig å be
personer om å gjøre en innsats for me-

nigheten ved å be dem sitte i menig-
hetsrådet, men når det kommer til
stykket blir de likevel ikke valgt. Det er
lite nok takk for strevet som det er, sier
Westfal-Larsen. 

Hun presiserer at menighetsarbeidet
er givende til tross for at hun som for-
mann ikke alltid ser hode og hale... 

Bevisst valg i Bønes
Valgkomiteen i Bønes har hatt en lettere
jobb med å få fatt i folk som er interes-
sert i å sitte i menighetsrådet enn Store-
tveit, men selv i Bønes menighet som er
kjent for å ha god dugnadsånd, teller
ikke listen mer enn dem som må til for å
fylle plassene i rådet – tretten personer.
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Valg av nye menighetsråd:

Ikke store
valgkampen
i kirkene
Menigheter landet rundt inviterer i høst til valg av nye menighets-
råd. I flere av menighetene i Fana prosti er imidlertid alle
kandidatene som stiller til valg garantert en plass i rådet!

Visste du at…
■ Det er 21. gang det holdes menighets-

rådsvalg etter at rådene ble lovfestet i 
1920.

■ 9000 faste medlemmer og 6500 vara-
representanter velges på landsbasis.

■ Mange menigheter har fra i år senket 
stemmerettsalderen fra 18 til 15 år.

■ Kandidatene er satt opp i prioritert 
rekkefølge på stemmeseddelen. Du kan
kumulere navn, tilføye navn, stryke 
navn, eller endre rekkefølgen på navn 
ved å endre nummer foran navnene

eller endre plassen på stemmes-
eddelen du får i valglokalet.

■ Valget foregår i de fleste menigheter 
mellom 9. og 16. oktober. Skjold har 
valg samme dag som stortingsvalget –
12. september. ●
Se www.kirken.no/valg og www.bkf.no
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- Vi har bevisst ikke satt opp en liste
med flere enn dem som skal velges. Vi
synes ikke noe om å spørre folk om å
gjøre en innsats, for så å takke nei til
deres frivillige arbeid etterpå, sier le-
der av valgkomiteen i Bønes, Inger Jo-
hanne Haaland Wang og tilføyer: 

-Enten måtte vi skaffe tretten navn –
akkurat de representantene vi trenger
– eller veldig mange. Vi har vært vâr på
at det ikke er noe ok å ha to personer
på listen som ikke blir valgt. 

Urealistisk 
Og å skaffe mange navn til valget har

vært en urealistisk drøm – også for Bø-
nes. 

- Men det har vært artig å være med
å spørre folk om å stille til valg. Det er
gøy å være med å spre engasjement.

Jeg har hatt mange lange, fine samta-
ler med folk. Når jeg har ringt rundt
har jeg tenkt meg selv som en «stats-
minister» som ringer rundt til kom-
mende statsråder. Det er jo en god
mulighet til å få folk med på å bygge
den menigheten de ønsker seg, sier
Haaland Wang og legger til: 

- Jeg opplever ikke at folk står i kø for
å stille til valg, men folk har stor re-
spekt for jobben.

Utfordringen har vært å finne dem
som venter på å bli spurt. Mange set-
ter faktisk pris på å bli tenkt på, på å bli
sett. Andre igjen synes det blir for syn-
lig å stå på en liste, forteller Haaland
Wang.

Faste eller vara
- Men kan man kalle det valg når vi i

praksis ikke har noen å velge mel-
lom?

- Det blir et valg mellom dem som
skal være hovedmedlemmer og dem
som skal være vara, sier Steinar Moen,
som også er med i valgkomiteen i Bø-
nes. 

Men noen stor forskjell på vara re-
presentanter og faste medlemmer er
det ikke. Alle medlemmer møter i ut-
gangspunktet på alle møter, men va-
rarepresentantene har ikke stemme-
rett dersom det er nok faste medlem-
mer til stede. Men kampkvoteringer
foregår likevel sjelden og alles syns-
punkter blir hørt. En vararepresen-
tant kan heller ikke bli valgt til for-
mann – for øvrig er det liten praktisk
forskjell på å være fast medlem og
vara medlem i menighetsrådene. ●

MENIGHETSRÅDSMØTE PÅ BØNES: - Vi har
det gresselig gøy! og er veldig stolte av flere
av vedtakene vi har gjort i menighetsrådet i
Bønes, sier Inger Johanne Haaland Wang
(t.h) og Steinar Moen. Begge sitter i valgko-
miteen i Bønes og har sammen med to andre
hatt ansvar for å få nye kandidater til å stil-
le til valg i menighetsrådet. – Folk står ikke
akkurat i kø, men det har likevel vært given-
de å ringe rundt for å få folk til å stille, sier
Haaland Wang.
Bildet er fra et møte i juni. Menighetsrådet
på Bønes har ikke lange stunden sammen
igjen. Fra januar 2006 skal et nytt menig-
hetsråd være på plass – akkurat som i alle
menighetene rundt om i landet. 

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

!
Vil du bli
kandidat har
du fremdeles
sjansen. Ta
kontakt med
ditt lokale
menighets-
kontor

Dette bestemmer rådet:
■ Hva skal det brukes penger på og 

hvordan skal driften av kirken 
finansieres?

■ Hvem skal det samles inn penger til 
under gudstjenesten?

■ Hva slags menighet vil vi ha?
■ Hvordan skal det lokale kirkehuset 

brukes?
■ Skal menigheten vår ha en «grønn 

profil»?
■ Hva slags tilbud skal menigheten ha 

til barn og unge, og til eldre?

■ Hvordan skal en møte åndelig lengsel 
i vår tid?

■ Hva slags profil skal det være på guds
tjenestene i menigheten? ●

KILDE: KIRKEN.NO/VALG
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

Bursdagen skal feires i Bergen
helgen 14.-16 oktober, og
alle som har lyst til å være
med, er invitert! 

Det blir et manfoldig pro-
gram, og dersom du har lyst til
å vite mer om dette, kan du gå
inn på www.kfuk-kfum.no Men
ingen feiring uten latter og
sang, og det blir det når
KFUK/KFUM feirer seg selv og
Gud tre dager til ende.

Vi i Fana KFUK/KFUM skal stå
for organisering/ innkvartering
på Nordnes skole, og vi trenger
noen som kan være med å stille
litt opp disse dagene. Så enten
du vil feire og/eller gi en hjel-
pende hånd: Ta kontakt med
Fana menighetskontor.

En by, en kake, en helg,
1000 KFUK-KFUMere og en
bursdag å feire. Ta med fami-
lie, venner og kom! ●

Fana Prosti inviterer
etterlatte til et
seminar om sorg. 
Det har vært holdt slikt se-
minar tidligere, med gode
erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet. Sorg berø-
rer oss på mange måter, og
du er velkommen til semi-
naret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Tid og sted: Lør. 22. okt,
kl. 1030-1400, peisestuen,
Skjold Kirke.

Program
■ Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss? Ved sok-
neprest i Storetveit Menig-
het, Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/ spørsmål
■ Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana Prosti.

Sorggrupper
Det er i prostiet etablert
sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorg-
gruppe i løpet av høsten.

Det blir invitert spesielt til
dette på seminaret, men
du kan like gjerne melde
deg på sorggruppe uten å
ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske
om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorg-
seminaret (under). ●

Påmelding eller spørsmål til 
diakon Tone Totland, tlf. 55 36
22 85/915 32 323, diakon Lene 
Merete Gunnarson, tlf 55
597110 eller sokneprest Jorunn
M. Johnsen: Tlf 55 59 71 50 

En by, en kake, en helg
Norges KFUK-KFUM fyller 125 år, og inviterer
til kjempebursdagsfest!

Inviterer til sorgseminar for etterlatte
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STABEN I BØNES MENIGHET 

Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
telefon  . . 55 30 81 00/ 55 30 81 01
telefaks  . . . . . . . . . . . .55 30 81 09
E-post . . .bones.menighet@bkf .no
Jan-Erik Tangen, daglig leder: 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
Inge Høyland, kap.  . . . 55 30 81 16
Yngvild W. Stuksrud 
kirkemusiker  . . . . . . . . 55 30 81 01
Arthur Nordeide,
kirketjener . . . . . . . . . . 55 30 81 00

Kontor Storetveit menighetshus
Bjarte Holme, sokneprest,
kontor Storetveit . . . . . 55 30 81 12
Kari Vatne, kapellan  . . .55 30 81 15 
Bodil Dyrøy Bredholt 
kateket  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 02 40

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen. Møtes
hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bø-
nes kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær.
Kontakt kapellan Inge Høyland 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 03

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Kontakt: 
Yngvild W. Stuksrud . . . 55 30 81 01 

Bønes Speidergruppe NSF
Kontakt: Erik Geber
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 41 90

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontaktperson 
Kari Vatne  . . . . . . . . . . . 55308115 

Søndagsskole
Kontakt: Marit Z. Berentsen
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 23 32

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke
Kontakt Lindis A. Sætre 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 12 38 28

Bønes Tria
Torsdager kl. 18.15-19.00 i 
Bønes kirke
Kontakt: Øivin Christiansen 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 55 69 

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
E-postkjartansteffensen@yahoo.no
mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 90737973

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og 
en helg) for alle, uansett tvil og tro.
Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . . 9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved skils-
misse/dødsfall. Kontaktperson for
alle disse felles aktiviteter: 
Diakon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . . . . 3416.20.00464

Åpen kirke på Bønes
Hver torsdag kl 12-13 er Bønes kirke
åpen. Om du vil søke stillheten,
tenne lys, eller samtale med noen,
så er du hjertelig velkommen. 
Det vil være noen fra staben eller di-
akoniutvalget tilstede. 

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

Postboks 13 Kokstad - 5863 Bergen

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Tor-fre 12-19 • Lør 9-15

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

Shell spanderer
                   hver 6. bilvask

Bønes Bilistsenter
55 12 01 80
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Høsten 2005 er det tid for
valg til nytt menighetsråd i
alle landets menigheter. For
Bønes vil valget finne sted
søndag 16. oktober etter
gudstjenesten.

Det nye menighetsrådet trer i kraft 1.
januar 06 og valgperioden er fire år. 

Kandidatene til menighetsrådet: 

1. Helene Austrheim (52),
Rekdalsveien. Adjunkt.

Arbeider ved Fjellsdalen skole. Tidligere
mangeårig medlem av Bønes frivillige
menighetsråd. Hun er med i menighe-
tens undervisningsutvalg og er også
leder i søndagsskolen. Fokus for perio-
den: Ønsker at Bønes menighet fortsatt
skal være en levende menighet.

2. Hans Jakob Berg (51),
Tjørnhaugen, økonom.

Arbeider som ass. banksjef i DnB NOR.
Han er nestleder i Bønes menighetsråd
og er Bønes Menighets representant i
Bergen Kirkelige Fellesråd. Fokus for
perioden: Ønsker at alle skal føle seg
hjemme i kirken. Ønsker at Bønes kirke
skal være en kirke for alle Bønesbeboere.

3. Tove Sandgrind (49),
Våkleivåsen. Adjunkt.

Arbeider ved Fjellsdalen skole. Medlem
Bønes menighetsråd, er menighetens
arrangementsansvarlige (Tove er Bø-
nesdagen) og har vært menighetsrådets
representant for Kirkens Nødhjelp.
Aktiv i forhold til drama-konfirmant-
ene. Fokus for perioden: Hun har et spe-
sielt engasjement for konfirmanter og
barne- og ungdomsarbeid.

4. Marit Drotningsvik
39 år,Våkleivskogen. Adjunkt,

Arbeider ved Apeltun skole. Hun er
leder i Bønes Minising og Bønes Tria.
Fokus for perioden: Har et særlig enga-
sjement i forhold til menighetens barne-
og familiearbeid.

5. Karl Johan Kirkebø (55),
Stokkedalen. Siviløkonom, NHH.

Arbeider som kundeansvarlig i SAP
Norge, noe som medfører utstrakt reise-
virksomhet. Leder av menighetsrådet og
sitter i redaksjonskomiteen for Bønes-
bladet samt i styret for Prostibladet.
Fokus for perioden: Opptatt av at kirken
skal ha en lav terskel og at det skal være
en kirke som betyr noe for flest mulig.

6. Lise Oppdal (64),
Bøneslien. 1. amanuensis.

Abeider ved Universitetet i Bergen,
doktorgrad i engelsk språkvitenskap.
Har i mange år vært speiderleder, og

har også i flere år vært leder i styret for
Kirkens SOS i Bergen. Med i menighe-
tens kulturutvalg. Fokus for perioden:
Kontinuere arbeidet i kulturutvalget og
ønsker også at det kan etableres flere til-
bud for voksne i Bønes Menighet.

7. Kjersti Fjellbirkeland (48)
Våkleivåsen. Adjunkt

Arbeider ved Søreide skole. Medlem
(sekretær) Bønes Menighetsråd. Hun er
med i undervisningsutvalget og har i
flere år vært med som leder i søndags-
skolen. Fokus for perioden: Har et særlig
engasjement for menighetens arbeid
med barn og unge.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

AktueltAktuelt
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Kronikk

Omtale

Minneord

Menighetsrådvalge

TAR GJENVALG: Menighetsrådet på Bønes mener det er viktig med kontinuitet. Derfor stiller flere av dem til gjenvalg. 
Wang, Kjersti Fjellbirkeland, Tove Sandgrind .
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8. Astrid Kolstad (54),
Våkleiven. Sosionom.

Medlem i menighetens utsmyk-
ningskomite. 

9. Finn Gunnar Nielsen (54),
Tjørnhaugen. Sivilingeniør.

Arbeider ved Norsk Hydro.
Innehar professorat ved NTNU i
Trondheim. Har i mange år vært
engasjert i «Klubben» i Store-
tveit kirke. Fokus for perioden:
Ønsker at kirken skal ha et aktivt
ungdomsarbeid.

10. Margit Vågen(55),
Stokkedalen.
Adjunkt.

Arbeider som undervisnings-
inspektør ved Kalvatræet skole.
Medlem i menighetens diako-
niutvalg og Kirkering. Tidligere
medlem av Bønes frivillige
menighetsråd samt aktiv i søn-
dagsskolen. Fokus for perio-
den: Engasjement i forhold til
menighetens diakonale oppga-
ver. Ser en utfordring i forhold
til misjonsarbeid i menigheten.

11. Rune Hatletvedt (40),
Tjørnhaugen. Siviløkonom 
og ingeniør.

Er til daglig partner i kon-
sulentselskapet Provisi AS.
Aktiv som trener i Bønes
Idrettslag. Fokus for perioden:
Opplever miljøet rundt kirken
som inkluderende og har stor
tro på å bygge videre på dette
som et trekk som kan kjenne-
tegne menigheten.

12. Randi Røen (52),
Kråkeneslia. Førskolelærer.

Arbeider som styrer i barne-
hage i Helse Bergen. Har tidli-
gere vært engasjert i forhold til
Bønes Menighets Barnehage.
Fokus for perioden: Ser det som
viktig å fortsette arbeidet med
menighetsbygging.

13. Inger-Johanne Haaland 
Wang (45),Våkleivåsen.
Ass. avdelingssjef/
oversykepleier.

Arbeider ved lungeavdelingen
Haukeland Universitetssyke-
hus og masterstudent ved Uni-
versitetet i Bergen. Medlem i
Bønes Menighetsråd, med i
menighetens undervisningsut-
valg. Leder i Bønes Tria. Fokus
for perioden: Engasjement i for-
hold til musikk samt barn og
unges plass i kirken. Ønsker at
kirken skal være et godt og
ønsket sted for hele familien. ●

get 2005 Ditt valg?
For å kunne stemme må du være medlem av Den
norske kirke, være 18 år før utgangen av 2005 og ha
stemmerett ved offentlige valg. Du må gi din
stemme i det soknet der du er registrert i folkere-
gisteret. Det er mulig å forehåndsstemme de siste
ukene før valgdagen. I valglokalet blir valglisten
lagt fram. Du kan kumulere, stryke og føre til navn
på valglisten. Hold deg orientert om valget gjen-
nom dagspressen eller ved å ta kontakt med det
lokale menighetskontoret. Din mening om kirken er
viktig. Stemmer du ved menighetsrådsvalget er du
med på å forme din kirke. Vi håper så mange som
mulig har interesse og lyst til å gi sin stemme ved
årets valg. Møt opp i Bønes Kirke søndag 16. okto-
ber. ● Godt valg! Valgkomiteen 2005

I brosjyren «Alt om valget» som kirkerådet har utarbei-
det finner vi at målsettingen for menighetsrådsvalget
2005 blant annet er å «Skape engasjement for menig-
hetsråds- og fellesrådsarbeidet. Få fram at rådsarbeidet
er interessant, utfordrende og lærerikt».

Vi tror årets liste vil bringe mye
engasjement og godt arbeid for Bønes
Menighet

Nåværende menighetsråd ved leder Karl Johan Kirkebø
utnevnte en valgkomite/nominasjonskomite våren
2005. Den har bestått av Roar Haukom, Øivin Christi-
ansen, Steinar Moen og Inger-Johanne Haaland Wang.
Valgkomiteen har hatt fem møter og vi synes arbeidet
har vært inspirerende. Vi har fått inn flere gode forslag
på kandidater, mange er kontaktet og vi tror årets liste
vil bringe mye engasjement og godt arbeid for Bønes
Menighet. Vi har gjort en del gode forsøk på å få med
ungdom under 30 år slik kirkerådet anbefaler, dessverre
uten å lykkes. Flere av våre aktive ungdommer har
adresse utenfor menigheten og mange er allerede
engasjert i menighetens ungdomsarbeid. Dessuten er
det vårt inntrykk at mange av de unge synes valgperio-
den på 4 år er lang tid. Vi er orientert om at noen
menigheter har søkt biskopen om unntak for 4-års
periode, og i stedet velger halve rådet hvert annet år.
Kanskje dette kunne være aktuelt også for Bønes
menighet ved neste valg?

Kandidatlisten ble levert daglig leder i Bønes kirke
juni 2005, og listen består av åtte medlemmer og fem
varamedlemmer. Vi gjør oppmerksom på at like mange
menn som kvinner er forespurt. Fem av kandidatene fra
nåværende menighetsråd stiller på nytt til valg, det er
vi glade for. Det er viktig med kontinuitet i dette vik-
tige arbeidet. Noen av kandidatene har vært medlem i
menighetsråd tidligere, og det har også lykkes oss å få
rekruttert helt nye medlemmer til kandidatlisten med
viktige erfaringer fra annet organisasjonsarbeid. ●

Valgkomiteen

nvalg. F.v: Hans Jacob Berg, Inger Johanne Haaland
FOTO: JAN ERIK TANGEN
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Lea Celina Rendahl – Høyvik, 05.05
Ina Rasmussen, 14.05 i Haakonsvern 
Marie Rasmussen,14.05 i Haakonsvern 
Stina Hernborg, 22.05 i Bønes 
Thea Steffensen, 29.05 i Bønes 
Sindre Landro, 19.06
Synne Landro, 19.06 
Martine Sørensen Johnsen, 26.06 
Synne-Elisabeth Strøm Johansen,
26.06 i Storetveit
Ivar Stangenes Søvig, 31.06 i Bønes 
Sondre Johnsen, 10.07 i Hornnes 
Andrine Macha Øyen, 10.07 i Kvelde 
Julie Helle Gubberud, 10.07 i Storetveit
Sebastian Berg – Sjøstrøm, 10.07 i Storetveit 

Kathrine Stølen og Jan Hugo Holten

Svanhild Helland, 08.01.05
Charlotte Helland Hansen, 25.04.05
Gudrun Dalen 29.05.05
Borghild Dorthea Eriksen 28.06.05
Aslaug Margrethe Pedersen 23.07.05
Leif Arnold Stene 16.05.05
Georg Knudsen 31.05.05
John Jonasen 10.06.05
Daniel Naouali Eriksen 03.07.05

Bønes kirke

4.september 16.s.etter pinse
Matt. 6,24-34

11.00 Gudstjeneste med konfirmant-
presentasjon og nattverd. Inge 
Høyland. Kirkekaffe

19.00 G2 med konfirmantpresentasjon

11.september 17.s .etter pinse
Joh. 11,17-27.37-44

11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Kirkekaffe. Kari Vatne.

18.september 18.s.etter pinse
Mark. 2,18-28

11.00 Familiegudstjeneste. Høsttakkefest. 
Barnas kirkebok. Kari Vatne.

25.september 19.s.etter pinse
Mark. 12,28-34

11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Kirkekaffe. Kari Vatne. 

2.oktober 20.s.etter pinse 
Mark. 2,1-12

19.00 Merk klokkelsett! TAIZÉ- 
gudstjeneste. Bjarte Holme. 

9.oktober 21.s.etter pinse
Mark. 10,2-9

11.00 Lekmannsgudstjeneste. Kirkekaffe.

16.oktober 22.s.etter pinse
Joh. 12,44-50 

11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Kirkekaffe. Bjarte Holme. 

23.oktober 23.s.etter pinse
Matt 18,21 – 35 

11.00 Famgudstj. med dåp. Kirkekaffe.
Bodil Bredholt og Kari Vatne.

30.oktober Bots og bededag
Matt 3,7 – 12

11.00 Gudstjeneste med nattverd. 
Kirkekaffe. Inge Høyland.

Storetveit kirke

4.september 16.s.etter pinse
Matt. 6,24-34

11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 
Middagsklubben. Bodil Dyrøy 
Bredholt og Bjarte Holme. 

11.september 17.s .etter pinse
Joh. 11,17-27.37-44

11.00 Høymesse med dåp og nattverd. 
Konfirmantpresentasjon.

Bjarte Holme. Kirkekaffe 
19.00 Ungdomsgudstjeneste med

konfirmantpres. Bjarte Holme.

18.september 18.s.etter pinse
Mark. 2,18-28

19.00 Merk tidspunkt! G2 med nattverd. 
Agape deltar. Kirkekvelds.
Inge Høyland.

25.september 19.s.etter pinse
Mark. 12,28-34

11.00 Høymesse med dåp og nattverd. 
Kirkekaffe. Bjarte Holme.

2.oktober 20.s.etter pinse 
Mark. 2,1-12

11.00 Familiegudstj. Høsttakkefest. Barnas 
kirkebok til 4-åringene. Bodil Dyrøy 
Bredholt og Bjarte Holme. 
Middagsklubben.

9.oktober 21.s.etter pinse
Mark. 10,2-9

19.00 Merk tidspunkt! G2 som samtale-
gudstjeneste med konfirmanter
Inge Høyland. Kirkekvelds.

16.oktober 22.s.etter pinse
Joh. 12,44-50 

11.00 Høymesse med dåp og nattverd. 
Kirkekaffe. Kari Vatne. 

23.oktober 23.s.etter pinse
Matt 18,21 – 35 

11.00 Høymesse med dåp og nattverd.
Inge Høyland.

19.00 Gospelnight m/Agape.

30.oktober Bots og bededag
Matt 3,7 – 12

11.00 Bots- og bededagsgudstjeneste.
Bjarte Holme.

Babysang
Tors 8. sept kl 11 starter Storetveit menighet
opp babysang i Storetveit menighetshus. Til-
budet er for foreldre med barn mellom 0 og 1
år. For info eller påmelding kontakt Yngvild
W. Stuksrud: boneskirkemus@hotmail.com

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 

B
FULLDISTRIBUSJON

Giverglede ...
Det er satt i gang fast givertjeneste i
Bønes menighet. Vi vet mange føler for
å gi til menigheten. Derfor vil vi prøve
å hjelpe til å finne gode prosjekter og
melde tilbake om hvordan det utvikler
seg. Alle som har vært med i Bønes
menighet har kjent gleden over å oppnå

målene. Det vi ser for oss er et
prosesjonskors og messehagel til bruk
under gudstjenestene. Har du lyst til å
melde deg som fast giver kan du bruke
denne påmeldingsslippen. Du vil så få
tilsendt giroblankett fra oss.

Svarslippen sendes Givertjenesten 
v/Per Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

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

Sign:...........……………………………… 

✃
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