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Misjonsmøte i
Bergenshallen
«Guds draum» var 
temaet forDet Norske
Misjonsselskaps 
generalforsamling i juli.
Kjempemøtet samlet
flere tusen deltagere i
Bergenshallen.   Side 7

To bispekandidater
fra Fana prosti
Bispedømmerådet har
nominert fem personer
til valget av ny biskop i
Bjørgvin. To av kandida-
tene er hjemmehørende
i Fana: Generalsekretær
Kjell Bertel Nyland (t.v.)
og sokneprest Ivar Braut

Side 8-9

Det gode
samarbeidet
Samarbeidet mellom
Baptistkirken og Slette-
bakken menighet har
vært verdifullt for begge
trossamfunn, mener
Arild Fintland (t.v) og
Lars P. Eide. Side 10-11 

Mye moro på
sommerfest

side 3-4

Les også:
Misjonsarbeid i Brasil. Side 4 
Bønes Tensing fem år. Side 14-15
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REFLEKSJON

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Først det lokale. Vi krysser fing-
rene og regner med at vi får byg-
gestart på byggetrinn to av Bønes
kirke. Det gir både menigheten
og bydelen enda mer hensikts-
messige lokaler og åpner for
mange nye mulilgheter. Men det
gir også mange utfordringer. Vi
må kunne fylle disse mulighe-
tene med et godt og positivt inn-
hold. Og det krever et påfyll av en-
gasjerte og motiverte ledere. En
utfordring for oss som emnighet
og for hver enkelt av oss. Her ber
vi om innspill og ideer og om en-
gasjement. La oss sammen vise
politikerne som nå gir oss tillit at
vi kan levere godt. Her kan vi selv
være med på å forme slik at Kir-
ken får det innhold vi ønsker den
skal ha. Og Kirken er summen av
oss som er med der.

Neste nivå er Bjørgvin bispe-
dømme. I høst går biskopen av og
det er satt i gang en prosess for å
velge ny. Her er faktisk også en av
våre lokale medlemmer nomi-
nert. Generalsekretæren i Den
norske kirke i utlandet (eller Sjø-
mannsmisjonen) Kjell Bertil Ny-
land er nominert og har lenge
bodd på Kråkenes. Og en ny bis-
kop er med på å forme også vår
lokale kirke.

I den forbindelse er det interes-
sant og tankevekkende å se den
aksjonen som de mest konserva-
tive av prestene i Bjørgvin har satt
i gang for å få valgt en kandidat de
liker. I et demokratisk samfunn
er det en selvsagt rett at alle skal
få slåss for det de står for og for

sine kandidater, så også de mest
konservative. Men ønsker vi en
prestestyrt eller en medlems-
styrt kirke. Og hvordan vil vi dette
skal være i den nye modellen som
nå tegnes av det norske kirke-
landskapet. 

Da er vi over på det nasjonale
plan og den nye «statskirken».
Her skal en demokratisert kirke
få større grad av indre selvstyre.
Men hva betyr dette. I dag har alle
prester stemmerett ved bispe-
valg på linje med menighetsråd
og en rekke andre. Og vil menig-
hetsrådene få vektet stemmene i
forhold til antall medlemmer el-
ler vil en stor og en liten telle likt.
Dette får stor betydning for hvor-
dan kirken formes og vil i stor
grad også påvirk oss lokalt.

Dette er viktige og spennende
spørsmål som fortjener at
mange engasjerer seg. De har
langsiktige og fundamentale
virkninger også for Bønes menig-
het. Vi har på denne plassen tidli-
ger tatt tydelig til ordet for at vi
ønsker en kirke på Bønes der det
er høyt under taket, lav terskel og
plass til alle. Vi har også sagt at
dette må baseres på en grunn-
leggende og gjensidig respekt.
Det tror jeg blir enklest å få til i en
medlemsstyrt og ikke prestestyrt
kirke. Da er jeg redd for en domi-
nans av konservative gamle
menn (som meg) som vil ha ting
som de alltid har vært.

Det ville være fint om mange
kunne engasjere seg i dette. I
hvordan Bønes kirke skal være
og fylles med Liv. I hvordan Den
norske kirke skal utvikle seg og
møte dagens krav til oss som kir-
ke. ●

Spennende høst

Vi ønsker å ha en skikkelig sommer-
fest for Bønes menighet før sommer-
ferien og i år valgte vi søndag 15.juni.
Til tross for kollisjon med Vossacup,
hvor «halve Bønes» deltok, var det
godt oppmøte. 

AV THERESE N. MOKKELBOST

Sokneprest Bjarte Holme forrettet familiegudstje-
neste og Bønes Ten Sing deltok med flott sang. 

Etter gudstjenesten hadde speiderne laget i stand
natursti i haugene utenfor kirken hvor både store
og små barn fikk utfolde seg. Det var også ordnet
med spill, leker og vannsklie og det var en yrende
aktivitet ute rundt kirken.

Det nydelige været gav en perfekt ramme rundt
grillingen og ispinnene solgte som varm hvete-
brød. Godt vær, god mat og god prat gav oss alle en
fin stund. Vi kunne takke hverandre for et flott se-
mester og ønske hverandre en GOD sommer. En
ny tradisjon er skapt. 

Ten Singere i naturstien (under). 

Vår unge menighet står foran en spennende
høst – på lokalt plan, i bispedømmet og
nasjonalt i forhold til hvilken kirke vi vil få
med de store reformene som står foran oss.

Familiegu
med somm
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Våkleiva 43, 5155 Bønes

udstjeneste
merfest

Byggetrinn to 
blir forsinket
Helt siden Byrådet la fram
sitt budsjett for 2009 og
økonomiplanen for hele
Byrådsperioden, har gleden
vært stor hos oss i Bønes
menighet. 

Vi var sikret finanisering av vårt viktig-
ste prosjekt, Byggetrinn 2 av Bønes Kir-
ke. Når anbudene kom inn rett etter på-
ske var gleden 9gjen stor da det så ut til at
kostnadene lå innenfor budsjett og vi så
for oss byggestart rett etter ferien. En
nærmere gjennomgang av anbudene
har imidlertid avdekket at vi som fryktet
fikk en liten sprekk. 

Dette har medført at Bergen kirkelige
Fellesråd som byggherre har blitt tvung-
et til en liten time out. Fellesrådet har
vedtatt å starte bygging med låneopptak
med sikkerhet i kommunens bevilg-
ninger. De har derfor bedt kommunen
om en tilleggsbevilgning for å ha til-
strekkelige rammer. Det er lovet en
tilbakemelding fra Byrådet tidlig sep-
tember og BKF har både tro og håp om
at den er positiv. Det vil da igjen bety at
man kan starte byggeprosessen ganske
raskt.

Siden anbudene formelt løp ut i som-
mer, har BKF tilskrevet alle anbyderne
og bedt dem vedstå seg sine anbud. Her
har de fleste svart positivt. Det betyr at
om og når BKF får bekreftende svar fra
kommunen, kan vi ganske raskt starte
prosessen igjen. Det er realistisk håp om
at det kan bli byggestart i oktober. Men
det krever positivt svar fra Byrådet. 

Dette er et viktig prosjekt for Bønes
Menighet og for bydelen. Byggetrinn 2
vil gi oss mange nye muligheter og være
en viktig tilvekst på bønes. Vi er derfor
frimodige og ber om at dere husker på
dette prosjektet.

Under: Bespisning på 
kirkebakken. 

Helt t.v: Grilling av deilige
koteletter. T.v: vannsklie
var et kjekt innslag i som-
mervarmen. Nede til ven-
stre: Sokneprest Bjarte
Holme og speiderleder
Erik Geber. 
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Det sier Arild og
Evy Torunn Ny-
voll som bor og
arbeider i Rio
Preto og driver
menighets- plan-
ting der. Deres
arbeidsperiode
avsluttes 2008. 

Menighetsliv
I løpet av 2007 ble det tatt opp
ti nye medlemmer i menighe-
ten. Samtidig flyttet to ekte-
par. 

– Dette minner om hvor sår-
bart en liten menighet er, spe-
sielt når lederne forsvinner,
sier Arild og forteller videre at
de i juni startet med et disip-
peltreningsopplegg via celle-
ledersamlinger. Det ble sju sli-
ke samlinger i løpet av året.
Det ble også arrangert en se-
minardag der ansvar og behov
i forhold til tiende ble løftet
fram.

– Noen er svært trofaste i

forhold til givertjeneste, men
det gjenstår fortsatt en del,
fastslår Arild. Ny internettside
for denne menigheten er også
blitt realisert, ta en kikk på
www.luteranariopreto.org.br

Det er også startet en fot-
ballgruppe for barn i område.
Det er en god måte å få nye
kontakter på. Ti gutter møter
jevnig på samlingene.

Ny leder
I desember 2007 fikk Tiago
Seilert klarsignal til å ta over
som menighetsleder. Han ble
ordinert til tjeneste 06.april
2008. Det å forberede Tiago på
å være leder er en prioritert
oppgave fremover. Ellers er
det planer om å danne menig-
hetsråd og ledergruppe, me-
nigheten ønsker å starte Al-
pha-kurs til høsten, student-
lagsarbeidet er fortsatt viktig
og menighetens besøkstjenes-
te på ungdomsfengselet opp-
rettholdes.

Meningsfylt og krevende
- Håpet er at menigheten får
være et troverdig vitnesbyrd
om Jesu kjærlighet i ord og
handling og at nye mennesker
får sitt liv forvandlet, sier Arild
og Evy Torunn, som sammen
med sine tre barn setter kur-
sen mot Norge i desember.

HJELP TIL TRO?
Tvil eller tro? Eller både tvil
og tro? Spekulerer du bare på
egen hånd, eller kan det være
interessant å høre om hva an-
dre tenker eller har tenkt om
dette? Høsten er boktid og
tirsdag 4. november kl. 19.30
vil forlagssjef i Luther forlag,
Asle Dingstad, snakke om ak-
tuelle bøker om tro og tvil ut
fra spørsmålet «Hjelp til
tro?» Velkommen til en inter-
essant kveld i kirken med bø-
ker i sentrum! 

São José do Rio Preto

Menighetsarbeid i Rio Preto
I Rio Preto arbeides det mye med å istandsette mennesker slik at
menigheten får flere bein å stå på. Ennå er det en liten og sårbar
menighet, men vi ser at Gud arbeider med oss alle.

4 august 2008                  

Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

ÅPEN KIRKE.

Velkommen til Åpen kirke
hver torsdag kl.11-13

første gang torsdag 4.september

Her kan du komme innom
å ta en kopp kaffe og en vaffel,

få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + god prat.

Hjertelig velkommen.

São José do Rio Preto.

Hyggetreff i
Bønes kirke
høsten 2008
Første fredag i måneden
klokken 11.30- 13.30 møtes 

vi til hyggetreff for pensjonis-
ter i Bønes kirke. 

Vi samles om fellesprogram,
men har også god tid til å snak-
ke sammen, synge og spise. 

Ta med matpakke, vi ordner
med noe søtt, noe sunt og noe
å drikke.

Høstens program:

• 55. september: Besøk av me-
nighetsbarnehagen – vi syng-
er, prater og spiser i lag. Mu-
sikk v/Ruth Bakke Haug

• 33. oktober: «Kofferten». 
Kåseri v/Gerd Wicklund-
Hansen

• 77. november: «Min kvile-
plass». Ord og toner v/Haldis
og Asle Reigstad. Boksalg.

• 55. desember: «Hverdag og
jul blant gatebarn i Bolivia».
v/Anna Magnus 

●
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Det er august. Fremdeles kan
vi ha sommervarme dager
med sol, høy himmel og
kvikksølv som danser seg
oppover mot 20-tallet på
termometeret. Akkurat som vi
hadde det i mai og juni.

ANDAKT........
VED IVAR BRAUT

Men august er annerledes. Nå
er det ikke forventningene om
en god sommer som bærer oss
gjennom dagene. Nå skjer det

noe nytt.  
Barn med kriblende mager venter på

første skoledag. Arbeidsplasser og aktivite-
ter er snart tilbake i sitt vante gjenge. Tom-
me sider i almanakken er snart fylt av avta-
ler og ting som må huskes. For noen. For
andre er dette kanskje den underlige første
høsten da alt virker tomt og rart - barna
har flyttet ut, pensjonisttilværelsen begyn-
ner eller sykdom og død i nær familie pre-
ger dagene. Dagene forandres og livet en-
drer seg stadig.

Bibelen er full av fortellinger og bilder
som handler om livet. Om hvordan livet
ser ut i vårt perspektiv og hvordan livet ser

ut i Guds perspektiv. Ofte er de to temme-
lig forskjellige.

For å holde litt fast på sommeren, vil jeg
gi deg et blikk inn i Guds perspektiv på
deg. Det er hentet fra Salomos Høysang.
Denne vakre kjærlighetsfortellingen som
bare er 7 ½ side lang. Som ikke nevner or-
det «Gud» en eneste gang, og som vi aldri
leser fra i vår kirke, men som allikevel er en
dypt åndelig bok. 

Der beskrives Guds kjærlighet som kjær-
ligheten mellom en kvinne og en mann.
En brud og en brudgom.  Som brudgom-
men gjør alt for å være nær sin elskede, slik
ser også vår Himmelske Far etter oss. 

Og bruden venter spent: 

Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!
Han springer over heiene og hopper bortover
haugene. Se, der står han ved husveggen;
han kikker inn gjennom gluggen og gløtter
mellom sprinklene.

Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min
elskede! Kom, du min fagre pike!

For se, nå er vinteren slutt, regnet er over, det
er borte. 

Blomstene kommer til syne på marken;
sangens tid er kommet, 

turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet set-
ter frukt, det anger av blomstrende vintrær.

HØYSANGEN 2, 8-13

Det er en flott beskrivelse av Guds per-
spektiv på oss. Hvor ivrig han er til å lete et-
ter oss. Hvordan alt annet er glemt – bare
han får et lite glimt av den han elsker
gjennom vinduet. 

Utfordringen til oss er å være som bru-
den: å vente på ham som kommer. Og la
seg bli funnet og berørt og elsket av Gud.
Og se hva som skjer. ●

Kultur-
Bibeltimer i Birkeland menig-
hetshus tirsdager kl.19.30
• 26.aug: Ivar Braut: Den kjær-
lige og hellige Gud – en mot-
setning?
• 30.sept: Eiel Holten. 2. Korin-
terbrev kap.5 om forsoningen.
• 28.okt: Inge Mannsåker: -
Vend om og bli som barn! Mat-
teus kap.18.
• 25. nov: Gunnar Johnstad
(prof. v/Lærerakademiet): 2.
Kor, kap. 4 ,«Skatten i leirkar».

KRIK i Sædalen: Fra septem-
ber blir det startet et nytt til-
bud i Sædalen menighet:
KRIK – idrett for barn og ung-
dom. For nærmere detaljer,
sewww.sedalenmenighet.no 

Søreide kirke søndag  28. sept.
kl. 19: «Den blå månes dal».
En reiseskildring i troens
landskap. Foredrag, sang og
musikk ved Øystein Braaten.
Han reiste verden rundt som
buddhist. På leiting etter et
hemmelig kloster i Peru møt-
te han Gud. Dette et vende-
punkt. Nå er han prest i Den
norske kirke, og driver med
musikk og forfatterskap på si.
Arr: Undervisningsutvalget.

Troldsalen, mandag 20.okto-
ber kl 19.30. Kulturkveld med
Fana Kammerorkester, Fana
Ungdomslag og Fana kyrkje-
kor. Blandet program med
sang, musikk og dans. Billet-
ter kr 100,- ved inngangen

Fana prosti- og menighetsen-
ter torsdag 23. oktober kl. 19:
Kulturutvalget i Fana kyrkje-
lyd og Fana Mållag inviterer til

møte om teolo-
gen, samfunns-
mennesket og
salmediktaren
Elis Blix. Fore-
drag v/ Anders

Aschim, forfattaren av Blix-
biografien, «Ein betre vår ein
gong». Det blir også allsong
frå Blix sitt forfattarskap.
Pris: Kr. 75,-. Arr.: Fana kyr-
kjelyd og Fana Mållag

Bønes, tirs. 7. okt. kl. 19.30: Te-
makveld. Seniorrådgiver Åge
Haavik i kirkerådet forteller
om arbeidet med ny salmebok.
Vi synger fra den nye salme-

boken 

Slettebakken kirke tirs. 7. okt.
kl 19:30: Temakveld. «Hva be-
tyr troen for deg? Er Gud aktiv i
vår hverdag og hvordan opple-
ver vi det? Er det lett å merke
når Gud taler og handler, eller

er det fort gjort å overse?» I
den første av høstens to tema-
kvelder vil vi utveksle erfa-
ringer vi har som kristne.

Skjold kirke, søndag 12. okto-
ber kl. 19.00: Mali-konsert.
Skjold menighet har i flere år
støttet NMS’  landsbyprosjekt
i Mali. Det gjør vi på flere ulike
måter, blant annet med en
misjonskonsert hver høst, der
overskuddet går til prosjektet. 

Storetveit menighetshus:
Hyggetreff for pensjonister
30. sept.: «Morsomme og klo-
ke ord sagt av berømte perso-
ner». Kåseri ved Elna Matland.
28. okt.: «Å sette spor». En ut-
vandrerhistorie. Ved Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njå-
stad. Boksalg.
På alle hyggetreffene er det
allsang og prat, andakt og en-
kel servering. Entre kr. 20,-.

Høsten kommer tidsnok
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Pilgrims-
vandring
til Selja
Trodde du at en pilgrimsvandring
måtte gå til Santiago de Compo-
stella – eller i det minste til
Nidaros? Og at det bare var
munker, teologer og andre sterkt
religiøse mennesker som bedrev
slik vandring? Da tok du feil!

TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

På Selja i Nordfjord lever legenden om St.
Sunniva i beste velgående, og hvert år i juli
måned blir det arrangert Seljumannames-
se i de gamle klosterruinene. 

For alle aldre
Stadig flere velger å ta turen til messen som
en fire dagers pilgrimsvandring. Holmely
retreatsenter i Bryggja ligger idyllisk til ved
fjorden, og er blitt et populært utgangs-
punkt og overnattingsted for pilgrimene.
Privatbiler brukes til å frakte pilgrimene til
nye startsteder hver dag. Det er praktisk, og
det kjennes godt å ha et «hjem» å vende til-
bake til hver dag. Og bedre hjem kan en
knapt ønske seg!

På ferden treffer du et mangfoldig knip-
pe av mennesker, med alle slags behov og
bakgrunner. Men du må være glad i å gå,
være litt nysgjerrig, åpen for utfordringer
og ha et åpent sinn. Ellers er det ingen ne-
dre eller øvre aldersgrense.

Stillhet og glede
Med på ferden trenger du en tursekk med
drikke og mat, gode joggesko eller turstøv-
ler, gjerne en stav eller to – og åpne sanser.
Vi var 20 pilgrimer som la ut på turen, og
underveis kunne bygdefolk slutte seg til på
en dagsmarsj eller to. Alle ble tatt vel imot.
Med oss på ferden hadde vi vår egen pil-
grimsprest, Sigurd Vangen, og en ypperlig
turleder og stifinner i Jakob Aaberg. En pil-
grimsvandring handler om å vandre mot
et mål – et hellig sted. Reisen foregår både
på det indre og ytre plan. Du er underveis –
alene og sammen med andre. Her finner
du mulighet til å være både i stillhet og i
glede – i et vandringsfelleskap med ulike
mennesker mot samme mål.

Spesielt fellesskap
Vi går noenlunde samlet, kan prate litt
underveis hvis vi ønsker, dele naturopple-
velsene, slitet, stillheten og roen. Underveis
er det lagt inn stopp der vi samles om et
gudsord, synger en salme fra vårt lille pil-
grimshefte, ber – og vandrer videre i stillhet
og meditasjon til praten igjen tar til. Det
blir et helt spesielt felleskap av slikt. Van-
dringene tar 3-6 timer hver dag, men det
foregår i et jevnt tempo uten stress. Dette
året var vi i tillegg velsignet med sol og
sommervarme hele tiden. I tillegg til van-
dringen var det lagt opp til mange kulturel-
le innslag på kveldstid: Kåseri, konserter og
omvisninger av ulike slag.

Seljumannamesse
Målet ble nådd søndag formiddag, etter
den siste fjellovergangen ute på Selja. Da lå
klosterruinene under oss, med en historie
like gammel som kristendommen i Norge.
Et mektig øyeblikk! Seljumannamessen ble
en verdig avslutning, med medvirkning fra
syv prester, brassbrand, mange tilreisende
fra fjern og nær og vel 20 fornøyde pilgri-
mer. Det var fortsatt sol, men vinden feide
over oss i et sus som om det skulle være den
Hellige Ånd som tok fatt i oss. ●

Info: www.seljumannamesse.no –
eller ring prest og kontaktperson Sigurd
Vengen, tlf. 48096093.

SELJUMANNAMESSE: Selja var det første bispesetet for Vestlandet, med munkekloster

bygget før år 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er en merkedag i kirkeåret, og hvert år

blir det arrangert gudstjeneste i klosterruinene på den søndagen som faller nærmest.

PILGRIMER: Bena kjentes lettere på veien hjem igjen.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

Generalforsamlingen er NMS’ øverste organ,
og under forhandlingene på dagtid var det
flere saker på dagsorden – blant annet et nye
profildokumentet om samlivsetikk, valg av
ny landsstyreleder og vedtektsendringer. 

Miljøfyrtårn
Ved siden av forhandlingene var det også
mange seminarer og andre arrangementer –
som toving, korsang, bibeltimer, kveldsmø-
ter og den populære trefjells-turen. General-
forsamlingen ble også tidsriktig sertifisert
som Miljøfyrtårn. Beviset for dette ble utdelt
av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er noe Det norske misjonsselskap med

rette kan være stolt av – og for oss andre er det
en inspirasjon å ta med oss videre i hverdagen
– både hjemme og på jobb. 

Forsoning
På avslutningsgudstjenesten holdt biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan preken om hva
det vil si å leve forsonet med våre medmen-
nesker. Dette var et sterkt vitnesbyrd, i tråd
med samlingens tema. Noe av styrken når mi-
sjonsorganisasjoner har samlinger er nettopp
det store mangfoldet - med besøk av kristne
søsken fra andre steder i verden. Dette er med
på å gi nye perspektiver både på tro og liv, og
ny inspirasjon til det som er det sentrale: å få
fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker
– gjort synlig for oss gjennom Jesus Kristus. ●

Sorgseminar   
Fana prosti inviterer etterlatte til
et seminar om sorg. Sorgen berø-
rer oss på mange måter og du er
velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Lørdag 25. oktober kl. 10 - 14 
i Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: • Hva er sorg og hva
gjør sorgen med oss? Ved sokne-
prest i Storetveit, Bjarte Holme 
• Lunch •  Samtale/spørsmål 
• Orientering om tilbud til etter-
latte i Fana prosti. ●

Sorgen det ikke 
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker
som erfarer, eller har erfart, 
samlivsbrudd.

Tirsdag 23. september 2008
kl. 19-21.30 på Storetveit 
menighetshus, Kirkeveien 27.

Innleder: Rolf Hugo Hanssen,
prest i Metodistkirken

Temaer: • Sorgreaksjoner. • Hva
hjelper?  • Hvordan takler barna et
samlivsbrudd? • Hvordan få til
gode ordninger? • Mulighet for
samtale/spørsmål

Enkelt kveldsmåltid. 
Gratis adgang. ●

*

Påmelding eller spørsmål, 
begge arrangementer:

Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no

Menighetskonsulent Therese 
N. Mokkelbost, tlf. 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bkf.no

Arr.: Menighetene i Fana prosti

VELKOMMEN –  også om du
ikke har fått meldt deg på!

Mangfoldig NMS -
generalforsamling
«Guds draum» var temaet for Det Norske Misjonsselskaps general-
forsamling i Bergenshallen 9-13. juli. Med program for alle alders-
grupper og egne arrangementer i Baptistkirken, Slettebakken kirke og
Slettebakken skole, var det nok å være med på for de 1850 deltagerne.

KORSANG: Det var tett mellom benkeradene i Bergenshallen – ikke minst under de

musikalske innslagene. FOTO: MISJONSTIDENDE/EIVIND HAUGLID

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

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

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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Bjørgvin bispedømmeråd har 
i sommer nominert fem
kandidater til valget av ny biskop
i Bjørgvin, etter at biskop Ole 
D. Hagesæther (66) går av med
pensjon senere i høst. General-
sekretær i Sjømannskirken Kjell
Bertel Nyland (59) fra Bønes og
sokneprest i Birkeland menighet
Ivar Braut (52) er blant de
nominerte.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Vi har dessverre ikke lykkes i å få en kom-
mentar fra Kjell Bertel Nyland, som for tiden
er på reise i OL-nasjonen Kina. Ivar Braut
derimot følger med på sommerlekene hjem-
me fra sin egen stue, og gir gjerne en kom-
mentar til Menighetsbladet.

– Vanlig menighetsprest
– Jeg visste at det var på tale, men jeg ble like-
vel overrasket over at jeg var blant de fem no-
minerte, sier Braut, som ser på nominasjo-
nen som en stor tillitserklæring. 

– Ledererfaringen min fra tiden som prost i
Sunnhordland er nok vektlagt, spekulerer
han.

– Men jeg synes likevel det er fint at valgko-
miteen gjennom nominasjonen viser at de
også verdsetter en vanlig menighetsprest. 

Braut kjenner godt til de andre kandida-
tene, og mener at det er en fin liste valgkomi-
teen har satt sammen.  De tre andre nomi-
nerte er domprost i Bergen Ørnulf Axel El-

seth (55), rektor ved Menighetsfakultetet i
Oslo Halvor Nordhaug (55) og bymisjons-
prest i Oslo Kari Veiteberg (47). 

Avskjedsgudtjeneste
På nettsiden til Bjørgvin bispedømme
(www.kyrkja.no/bjorgvin) er det lagt ut en

bred presentasjon av de enkelte kandidatene
– blant annet svarene de har gitt på en rekke
personlige og politiske spørsmål fra Bispe-
dømmerådet.

Lang prosess
Innen 1. oktober skal alle menighetsråd,

Ny biskop: To fanabuer 

NOMINERT: Ivar Braut (sokneprest i Birkeland menighet) oppsummerer sin visjon for Den

norske kirken i de tre ordene allmenn, forankret og frimodig, og ser for seg en kirke som møter

både den trofaste kirkegjengeren og de som kommer mer sjelden med respekt, varme og ån-

delig føde. Han mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje, og vil si klart nei til ordinasjon

av homofilt samlevende.

NOMINERT: Ørnulf Axel Elseth

(domprost i Bergen) drømmer om en
Kristusbegeistret kirke som bringer
ut evangeliet, gir folk håp og mot, og
som langt dristigere våger å regne
med mennesker. Elseth er den
eneste av kandidatene som er klart
positiv til at homofilt samlevende
kan inneha vigslede stillinger i kir-
ken. Han mener at kirkens engasje-
ment for forbruk, rettferdighet og
vern av menneskeverdet represen-
terer de største og viktigste utfor-
dringene vi står overfor i dag.

NOMINERT: Halvor Nordhaug

(rektor ved Menighetsfakultetet)
ser for seg en folkekirke som ska-
per disipler. Han vil ha en kirke
som gir tilhørighet og som fører
folk frem til den kristne tro – ikke
minst gjennom en målbevisst
trosopplæring. Politisk er han
opptatt av miljøkrisen og fattig-
domsproblematikk, og vil utfordre
folk og myndigheter til å treffe ra-
dikale valg for å verne skaperver-
ket og sikre en rettferdig fordeling.
Han vil ikke kunne vigsle homofilt
samlevende til kirkelig tjeneste.
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prester, kateketer, diakoner og kan-
torer i Bjørgvin, samt alle landets
proster og teologiske professorer
avgi stemme på den de mener er
best egnet til å bli ny biskop i Bjørg-
vin. Deretter er det Kirkerådet og
alle biskopene som skal si sitt, før

den nye biskopen blir utnevnt i
statsråd enten på slutten av dette
året eller tidlig i 2009. ●

Biskop Ole D. Hagesæther 
holder sin avskjedsguds-
tjeneste 20. november.

r blant de nominerte
Midler fra Dankert 
Skagens minnefond

Dankert Skagens Minnefond skal
gå til det beste for eldre i området
som utgjorde Fana bydel i 1995.
Stiftelsen er vedtatt oppløst og det
blir delt ut porsjoner på fortrinnsvis
kr. 5000, 10.000 og 20.000. Vi ønsker
prosjektbeskrivelse og budsjett for
konkrete tiltak som gjennomføres
innen utgangen av 2009. Under el-
lers like vilkår vil prosjekter med
kirkelig tilknytning prioriteres, da
minnefondet opprinnelig hadde til-
knytning til Birkeland menighet. 

Se også www.kirken.bergen.no
(Birkeland menighet) 

Søknad sendes: Dankert Skagens
minnefond. Birkeland menighet,
Postboks 152, Nesttun, 
5852 Bergen innen 25. september. 

NOMINERT: Kjell Bertel Nyland (generalsekretær i Sjømannskirken) ser i

sin visjon for seg en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekir-

ke – med øre og hjerte særlig for de som er uferdige og usikre i sin tro. En vik-

tig del av dette mener han vil være å sikre diakonien som kirkens kropps-

språk og evangeliet i handling.

NOMINERT: Kari Veiteberg (bymi-
sjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo)
sin visjon er en folkekirke som gjør
Kristus levende – ikke minst gjennom
at den tydelig er på de svakeste sin
side. Politisk synes hun at det er viktig
at kirken engasjerer seg i miljø og
rettferdig fordeling av goder. Dette
mener hun handler både om skaper-
verket og hva det vil si å være en kris-
ten. Hun ønsker også å rette søkelyset
mot der hun mener menneskeverdet
er truet – spesielt i forhold til eldre i
eldreomsorg og barn og unge sine
oppvekstvilkår.
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– Jeg tror det er bra at vi treffes
jevnlig og feirer gudstjeneste
sammen, sier avtroppet
menighetsrådsleder i Baptist-
menigheten Arild Fintland (44)
om det spesielle samarbeidet
med Slettebakken kirke. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Utad tror jeg det betyr noe at vi viser om-
verdenen at vi er kristne venner – som deler,
sier kapellan i Slettebakken kirke Lars Petter
Eide (41).

– Samarbeidet har lært meg at selv om vi
tilhører ulike kirkesamfunn, så har vi noe
større felles, sier Fintland, som mener krist-
ne menigheter ofte får litt skylapper – og
bare ser det som skjer i egen menighet. 

Nabokirker
Samarbeidet mellom de to menighetene kan
tjene som inspirasjon også for andre – og
gjerne i en større sammenheng. 

– Det har vært fine gudstjenester, der jeg
føler at jeg har fått et glimt av helheten i Guds
rike, sier Fintland. Han er vennlig, blid og
veltalende, og virker som en mann det er
godt å ha som venn. Dialekten tok han med
seg fra Skedsmo, der han vokste opp i en fa-
milie med foreldre som fortsatt er aktive i
Baptistkirken. Til Bergen kom han for syv år
siden, like etter at Baptistmenigheten flyttet
fra Krinkelkroken og inn i den nye kirken to
steinkast unna Slettebakken kirke. 

Murene faller
– Murene mellom de ulike kirkesamfunnene
var mye høyere før, sier Lars Petter Eide, som
vokste opp med Fridalen menighet som sitt
andre hjem.

Han gir inntrykk av å være en åpen og in-
kluderende prest, og kommuniserer med
spørsmål og nysgjerrighet i stedet for dog-
metro skråsikkerhet.

– Jeg opplever en større åpenhet og vilje til
å gjøre ting sammen i dag, sier han, og gleder
seg over at det er blitt slik.

– Min innstilling har alltid vært økume-
nisk – at jeg har vært åpen for og hatt respekt
for andre kirkesamfunn. Noen spørsmål ser
man ulikt på, men det viktigste er å kunne se
at det er mer som forener enn som skiller. 

Lars Petter forteller at han i tillegg til perio-
der innenfor både Indremisjonen, KFUM og

Kirkens nødhjelp også en stund var pro-
gramleder på Pinsemenighetens radiosta-
sjon.

– Vi er jo én kirke, sier han begeistret.
– En verdensvid kirke med mange rom. Så

på min vei har det derfor vært mange strå jeg
kunne plukket.

– Har Baptistmenigheten vært et slikt strå?
– Jeg deltok på to ungdomsleirer der, og

syntes det var flott. Men jeg har alltid landet
innenfor Den norske kirken.

Felles gudstjenester
Baptistmenigheten står for tiden uten ånde-
lig leder, etter at pastor Atle H. Eidem før
sommeren takket ja til et kall i Baptistmenig-
heten i Halden. Det verdifulle samarbeidet
med Slettebakken kirke ble innledet mens
Eidem var pastor i Bergen, og videreføres
selv om Baptistmenigheten nå er uten pas-
tor. 

– Hva består samarbeidet i?
– Menighetene arrangerer årlig to felles

gudstjenester, sier Fintland.
– Det har vi gjort like siden kirken stod fer-

dig for åtte år siden. Jeg tror at det vi får til her
kan være en vei å gå for andre også. 

– Også sett i en større sammenheng?
– Alt som er stort, har en gang vært lite,

svarer han.
– Hvordan kan man vite hvem naboen er,

Et glimt av
helhetenSAMME RETNING: «Jeg løfter mine øyne opp mot

fjellene: hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp
kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord»
(Sal.121:1-2) siterer Arild Fintland
(t.v) fra Baptistkirken, og gleder
seg over trosfellesskapet med
Lars Petter Eide og Slettebak-
ken menighet. 
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hva han mener, hvis man ikke snakker sam-
men? spør han retorisk, og peker på at ulike
kirkesamfunn har spilt en viktig modere-
rende rolle i konfliktfylte områder og slik
vært en motvekt til de voldelige tendensene.

Felles nattverd
De to menighetene feirer også nattverd
sammen, til tross for at de legger ulikt me-
ningsinnhold i den liturgiske handlingen. 

– Den norske kirke lærer at Jesus tar bolig
i elementene når vi spiser og drikker hans
blod og legeme, forklarer Eide. 

– Baptistkirken avviser dette, i tråd med
læren etter reformatoren John Calvin
(1509-1564) – som sa at brødet og vinen
bare er symboler på Jesu blod og legeme. 

– Hvordan løser dere dette?
– Vi har gjort det på den måten at vi bru-

ker hele liturgien vår, men bruker den noe
rundere formuleringen «Kristi legeme gitt
for deg» som utdelingsord i stedet for den
mer vanlige varianten «dette er Jesu lege-
me».

Voksendåp
Det største skillet mellom de to menighe-
tene går likevel ikke ved nattverden. 

– For å bli baptist må en bekjenne troen
på Jesus Kristus som sin frelser, og på bak-
grunn av denne bekjennelse bli døpt. Vi

tror ikke på arvesynden slik som i Den nor-
ske kirke. I stedet for barnedåp tar derfor
familiene barna sine med til kirken og vel-
signer dem, slik at de blir medlemmer og
en del av vår medlemsstatistikk. Ofte for-
blir de det man juridisk  kaller «menighets-
barn», men mange velger å la seg døpe i al-
deren 15-20  år. 

– Når ble du selv døpt?
– Jeg tok et bevisst valg da jeg var 18 år, og

lot meg døpe. Da syntes jeg det var på tide. 

Konfirmasjon uten dåp
– Er voksendåpen en parallell til konfir-
masjonen i Den norske kirke?

– Ikke helt. I dag har vi også konfirma-
sjon – det vi før kalte for å gå på kristen-
domsskolen.

– Kan man konfirmeres uten å være
døpt?

– Ja, det er ikke noen sammenheng der.
Konfirmasjonen vår er ikke noen bekref-
telse av dåpen, men vi har valgt å bruke den
samme benevnelsen slik at våre ungdom-
mer ikke skal føle seg utenfor.

Baptistkirken skiller seg også ut gjennom
måten den er organisert på.

– Hos oss er hver menighet en frittstå-
ende juridisk enhet, der Menighetsmøtet
selv tilsetter pastoren, sier Fintland, og
finner støtte til denne måten å organisere

kirken på både i Bibelen (blant annet
1.Kor.6:1-3) og måten de tidligste kirke-
samfunnene var bygget opp på. 

Mening til livet
Som en avrunding av samtalen vår spør jeg
om hva det å ha en personlig gudstro har be-
tydd for dem. 

– Trygghet og håp, sier Eide. 
Fintland blir stille en stund, som om han

leter etter de riktige ordene.
– Bønn er viktig, sier han.
– Det å kunne legge den tunge sekken av,

selv om det kan variere om du føler at det
virkelig skjer. 

– Føler du at din tro gir mening til livet?
– Troen sammen med håpet er med på å gi

en mening til livet – og sette det inn i en stør-
re sammenheng, sier han.

Sikkerhetsnett
Lars Petter Eide er enig.

– Gud er en venn som kjenner meg, og som
jeg får komme til med alt, sier han.

– Uten at jeg trenger å prestere bestemte
ting, føyer Fintland til.

– Det er en viktig skillelinje mellom oss og
andre religioner. 

– Troen min er et sikkerhetsnett, sier Eide.
– Har du brukt det?
– Jeg har nok det. Livet er 41 år gammelt

nå. Når jeg ser tilbake, står det tydelig for
meg at veien har blitt staket ut for meg – selv
om det ikke virket slik den gangen.

– Du mener at du har hatt en med deg?
– Ja, slik føles det – selv om det også skjer

mange ting som vi kunne vært foruten i livet. 

Tro, håp og kjærlighet
– Føler du at enkelte vonde opplevelser like-
vel kan gi mening når du ser tilbake?

– Ikke alle, men noen får et litt annet lys
på seg når tiden går, sier han, og forteller at
en god tekst å bruke i møte med det me-
ningsløse er Jesu siste ord på korset
(Matt.27:46). 

– Men det vakreste bibelverset finner du i
Paulus første brev til korinterne, sier han, og
siterer: «Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg styk-
kevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse
tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.» (1.Kor.13:11-13).

Neste fellesgudtjeneste holdes i Baptistkir-
ken 28. september, med preken av Jorunn
Johnsen, sogneprest i Slettebakken. ●

D
ialog m

ellom
 søsken

ELVEDÅP: Forfulgte europeiske immigranter tok baptismen med til USA, der den protestantis-

ke trosretningen i dag teller rundt 32 millioner medlemmer. Postkortet viser en elvedåpssere-

moni i Nord-Carolina ved inngangen til det 20. århundret. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

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

Personal og økonomikon-

sulent Liv Bente Nilsen

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

Prostisekretær 

Kari Rydland

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

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

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

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

Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret

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

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 

Sokneprest Kari Vatne
telefon  . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15 
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat  . . . . . . . . . . . . . . 91330556

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

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

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

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

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no
Privat  . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt 
kateket  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
e-post . . . . . bodil.bredholt@bkf.no

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

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Lise Opdahl
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 05 71

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er 
hjemme med barn på dagen. 
Møtes hver onsdag kl 10.00-12.00 
i Bønes kirke, for aktiviteter og 
sosialt samvær.
Kontakt Bodil Bredholt .. 55 30 81 18

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Jens Christian Blom  . . . . 977 62 586 

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

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

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i Bø-
nes kirke. Kontaktperson:
Marit Drotningsvik  . . . . 55 12 57 27

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste: For den som ønsker
besøk eller å bli besøker. Sorggruppe
ved skilsmisse/dødsfall. Kontaktper-
son for disse felles aktiviteter: 
Diakon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Klubben
Jenny Austrheim
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil  . . . . . . . . . . . . . 924 66 652

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon . . . . 55 30 81 15/55 30 81 03

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

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . . . . 3411.26.36406

Åpen kirke 
Hver torsdag kl.11-13, første gang
4.sept. Her kan du komme innom og
ta en kopp kaffe og en vaffel, få noen
gode ord for dagen og lese dagens avi-
ser + god prat. Hjertelig velkommen.

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

 

FAGERNES YACHT CLUB  
  
  

  

Straumevegen 168 
N-5151 Straumsgrend 

Tlf. : +47 55125080  
Fax : +47 55122303 
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Uke 36 - Vi takker for alt barne- og ung-
domsarbeid som nå starter opp igjen på et
nytt semester. Vi takker for ledere og delta-
kere. - Vi ber for vårt barne- og ungdomsar-
beid, at det gjør våre barn og ungdommer
bedre kjent med Kristus, og at de får en til-
hørighet til menigheten. Vi ber også for mø-
tet mellom politikere og kirken den 4. sep-
tember.

Uke 37 - Vi takker for nye grupper av konfir-
manter. - Vi ber for konfirmantene, og for
menigheten at den må ta imot konfirman-
tene på en god måte. Vi ber for bibeltimer og
annet undervisningsarbeid for alle alders-
grupper i vår menighet Vi ber for arbeidet
med byggetrinn 2 for Bønes kirke.

Uke 38 - Vi takker for de ansatte i vår menig-
het. Vi takker også for alle frivillige medar-
beidere. - Vi ber for våre ansatte prester, di-
akon, kateket, organister kirketjenere , me-
nighetskonsulent og frivillighetskoordinator.
Vi ber for de som har det administrative an-
svaret for vår kirke.

Uke 39 - Vi takker for gudstjenestene og for
muligheten til å samles til gudstjeneste. 
- Vi ber om at mange må finne sin vei til
gudstjenestene og at gudstjenestene må
være til glede og gagn for menighetens
mennesker.

Uke 40 - Vi takker for at det er mulig å ta en
pause i arbeidet. Vi takker for alle som har
mulighet til å ha høstferie. - Vi ber for høst-
ferien, at den blir til å samle nye krefter, og
gir gode opplevelser. Vi ber også for alle dem
som ikke kan ta høstferie. Vi ber for dem
som er avhengig av hjelp og for alle en-
somme.

Uke 41 - Vi takker for menighetens kulturar-
beid og for muligheten til å samles om inter-
essante emner. - Vi ber for arbeidet med et
rikt og variert kulturtilbud i vår menighet. Vi
ber også for biskop, prost og fellesråd, og for
arbeidet med å utnevne ny biskop i bispe-
dømmet.

Uke 42. - Vi takker for diakoniutvalget og det
arbeidet de gjør. -Vi ber for arbeidet blant
sørgende, blant eldre og uføre og for alt om-
sorgsarbeid i vår menighet og vårt samfunn.

Uke 43. - Vi takker dåpsbarn, for menighe-
tens dåpsopplæring ved kateket og dåps-
opplæringsutvalg. - Vi ber for foreldre og fa-
milier, for oppdragelse og påvirkning som
de gir barna. Vi ber også for søndagskole,
speidere, barnekor og andre grupper for de
små.

VED KARI VATNE

Vi takker og ber

AV KAPELLAN INGE HØYLAND

Vi fikk utover kvelden bevist at den
som venter på noe godt ikke venter
forgjeves. Et sprudlende og lekent Ten-
sing var klar for å gi publikum full va-
luta. Med seg denne kvelden hadde
Tensing dyktige musikere ledet an av
Jens Christian Blom – alt var klart for å
gi oss i salen en musikalsk reise
gjennom de siste fem årene. Og for en
reise det ble; store som små i salen ble
tatt med i de fengende rytmene og føt-
tene beveget seg taktfast. Her fikk vi alt
fra rock og pop til gospel og reggae. 

Den musikalske spennvidden var
stor – og det var tydelig å se at de
mange gode solistene koste seg. Det
var virkelig kjekt å være publikum, for
tonen var spøkefull. Smilet og latteren

satt løst, skuldrene var senket og man
hadde det moro. Kor og dirigent god
grunn til å smile - for kvaliteten på
sang og musikk var virkelig god. 

Nytt av året var dansgruppen. Vi fikk
servert to friske dansenummer, først til
tonene av «My boy lollipop», og siden
til «If you want a piece of me». 
Til og med skuespill om konfirmasjo-
nen ble det plass til i programmet. Vi

Bønes Tens

Jubileum
s-

konsert:

De rundt 100 som fant veien til Bønes kirke i juni
ble møtt med en flott videopresentasjon før vi
alle ble ønsket velkommen med følgende ord: 
- Velkommen kjære fans, vi vet at dere har
ventet lenge på dette. 

Som det vil være
kjent fra me-

dia, er det nå
lagt frem et
forslag til ny
salmebok

for Den nor-
ske kirke. For-

slaget, som blant
annet alle menigheter

kan uttale seg om i løpet av høsten,
favner bredt kulturelt og har et meget

variert innhold som vil være av inter-
esse for mange. 

I samarbeid med Fana prosti arran-
gerer derfor Bønes menighets kultur-
utvalg tirsdag 7. oktober kl. 19.30 en
salmekveld i kirken med seniorrådgi-
ver i Kirkerådet, Åge Haavik. Han vil
fortelle om arbeidet med forslaget og
lede oss i sang av noe av det nye som er
foreslått.

Velkommen til en interessant og ak-
tuell kulturkveld!

Hvordan blir den nye salmeboken?

Tirsdag 16.september kl.1930: 
«Positiv grensesetting for barn»
v/barnevernspedagog
Astrid I.G.Kolstad

Barn lærer og utvikler seg i samhand-
ling med sine omgivelser (barn og
voksne) Som foreldre og nære voksne
er vi barnas viktigste læremestre og
modeller for våre barn.

Gjennom temaet «positiv grense-
setting for barn» skal vi ta for oss noen
momenter for vår samhandling med
barnet. Deriblandt hvordan vi kan gi
beskjeder på en effektiv og god måte
som fremmer samarbeid, og betyd-
ningen av ros og oppmuntring for å
danne et godt grunnlag for positiv sty-
ring og grensesetting av barnet.

Velkommen til alle.

Grensesetting for barn

��

�

●

●
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ble vitne til en artig karikatur av prest og konfir-
manter som frembrakte mye smil og latter blant
publikum. 

I snaut halvannen time fikk vi som
publikum være vitne til at det er
mange gode talenter i Bønes Ten-
sing. Vi gleder oss alle til å se mer
av koret i tiden som kommer.

Som prest i menigheten må jeg
få gratulere Bønes Tensing med

både femårs jubileet og en vellyk-
ket konsert. Jeg har lyst til å rette en

stor takk til ledere, medhjelpere, musi-
kere og medlemmer for den flotte inn-

satsen.
Dere gjør i sannhet Bønes menighet 

rikere. ●

sing er fem år

Lunchen ble en piknik med deilige baguetter
på Moster før vi gikk inn for å se Spelet. Vi ble
imponert både over selve spelet og over enga-
sjementet til lokalbefolkningen. Det kan ikke
være mange på Moster som ikke er involvert i
Mosterspelet på en eller annen måte. 

Vi hadde også lagt opp til omvisning i gam-
lekyrkjen og området rundt. Når vi var ferdig
på Moster kjørte vi til Olaug og Håkon Størk-
sen (sokneprest Kari Vatnes foreldre). 

Olaug Størksen jobber med gyldenlær og
har en imponerende samling i hjemmet sitt,
alt fra presteklær til stoler, bilder, klokke-

stenger m.m. Vi fikk forklart prosessene i ar-
beidet samtidig som vi kunne nyte deilige
hjemmebakte lefser og sveler. 

Så dro vi videre til Fitjar og spiste en deilig
middag. Noen dro hjem pga tjeneste søndag
morgen noen av oss overnattet og dro sam-
men på Gudstjeneste i Fitjar kirke på sønda-
gen. 

VVi hadde en flott tur sammen men gode opp-
levelser. Vi håper på å arrangere menighets-
tur til Kinn til sommeren 2009, da håper vi at
enda flere vil bli med.

Menighetstur til Moster
Siste helgen i mai var vi 14 stykk som dro på tur til Bømlo for å se Mosterspelet.
Vi hadde nydelig vær og selv fergeturen fra Halhjem til Sandvikvåg ble flott.

15                 august 2008

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

Aktiv Fritid 
for aktive 
pensjonister
Dette er for deg som er en
aktiv pensjonist, og ser etter
et fellesskap å være med i.

Vi møtes i Storetveit menig-
hetshus annenhver tirsdag 
kl 11 - 13.30. Den første halv-
timen er det rytmisk trim, og 
fra 11.30 samles vi rundt med-
brakt matpakke, får servert 
kaffe og te, og har et felles 
program. Den siste timen kan 
du velge en interessegruppe: 
Engelskgruppe, bibelgruppe, 
samtalegruppekirke/samfunn,
tur/kulturgruppe eller hånd-
arbeidsgruppe (håndarbeids-
gruppen møtes de tirsdagene 
det ikke er vanlig Aktiv Fritid).
To ganger i semesteret har vi
fellesmøter, med felles-
program den siste timen.

Høstens program:

26. august:
Grupper - oppstart
9. september:
Grupper
23. september:
Fellesmøte: Gunnar 
Vassdal viser video fra 
Aktiv Fritids sommer-
turer, byvandringer m.m.
7. oktober:
Grupper
21. oktober:
Grupper
4. november:
Fellesmøte: «Hverdags-
filosofi» ved filosof Nina
Karin Monsen
18. november:
Grupper
2. desember:
Grupper
16. desember:
Juleavslutning

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen 

v/Ragnhild Thistel – 
55 29 14 56 
og Linda Bårdsen (diakon)
55 30 81 17 / 
linda.bardsen@bkf.no KONTAKTKLUBBEN: Vi starter opp igjen torsdag 28. august kl 18.30-20.30. Hjertelig velkommen

til klubben for psykisk utviklingshemmede, støttekontakter og familie – her synger vi og har ring-
danser, drikker kaffe og saft og spiser kaker sammen, og hører litt fra Bibelen.

Semesterplan høsten 2008: • 28. aug.- klubb • 11. sept. - klubb • 25. sept. - kontaktkveld med fa-
milie, avslutning i kirken • 9. oktober - klubb • NB! 12. okt.: Diakoniens dag i Storetveit kirke • 23.
okt. - klubb • 6. nov. - klubb • NB! 16. nov.: Gudstjeneste i Bønes kirke • 20. nov. - kontaktkveld
med familie, avslutning i kirken  • 4. des. - klubb (juleavslutning). ●

Storetveit menighetshus, Kirkevn. 27. Info: diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17 linda.bardsen@bkf.no 

●
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Takk til alle glade givere. Endelig får vi
bruke innsamlete midler til det vi har
lovet. To messehakler er nå levert og
tatt i bruk. De to neste er bestilt for le-
vering i løpet av 2008.

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

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

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

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: .........……………………......…..…….

Adresse: .........…………………......…..…….

Postnr/Sted: ......………………….....…..….

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

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

Giverglede ...

Stina Risa
Heine Andre Ask
Sofie Søbstad Haaland
Henrik Falck Kleppe
Sondre Hegland Utkilen
Sondre Folkedal
Eskil Walaker Rød
Hannah Lille-Langøy Clarke
Lars Lundblad Vestbøstad

Liv Karin Hauge Nielsen
Sofie Margit Larsen
Marit Aarsund Larssen

Bønes kirke:

16. s. e. pinse, 31. august kl.11

Gudstjeneste v/vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp, nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. * T Matt
6,19-24; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-
13. Søndagsskole, kirkekaffe

17. s. e. pinse, 7. sept. kl.11

Gudstjeneste v/kapellan Inge
Høyland. Nattverd, offer:
KFUK/M. Luk 7,11-17; Job
19,25-27; Rom 8,18-23
Søndagsskole, kirkekaffe

18. s. e. pinse, 14. sept. kl.19

G2/konf.pres. v/kapellan Inge
Høyland. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Joh 8,31-36; Jer
6,16-20; Gal 5,1-6

19. s. e. pinse, 21. sept. kl.11

Familiegudstjeneste /høsttakke-
fest. V/sokneprest Kari Vatne og
kateket Bodil Bredholt. Utdeling
av barnas kirkebok til 4-åringer.
Offer: menighetsarbeidet. * 2

Mos 20,1-8.12-17; Fil 1,20-26;
Mark 10,17-27. Kirkekaffe +
spill/lek etter gudstjenesten

20. s. e. pinse, 28. sept. kl.11

Gudstjeneste /diakoniens dag v/
sokneprest Kari Vatne og diakon
Linda Bårdsen. Dåp, nattverd,
offer: menighetsarbeidet. Joh
9,1-7.35b-38; 1 Mos 9,8[9-
11]12-17; Hebr 11,1-4.7-10.
Søndagsskole, kirkekaffe.

21. s. e. pinse, 5. oktober kl.11

Gudstjeneste v/sokneprest Kari
Vatne. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Mark 10,13-16; 1
Mos 2,18-24; Ef 5,25-32
Søndagsskole, kirkekaffe

22. s. e. pinse, 12. oktober kl.11

Gudstjeneste v/vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp, nattverd, of-
fer:menighetsarbeidet. * T Sal
19,2-7; Rom 8,31-39; Matt 11,25-
30. Søndagsskole, kirkekaffe

23. s. e. pinse, 19. oktober kl.11

Familiegudstjeneste v/kapellan
Inge Høyland. 1.klassingene er
spesielt inviterte. Offer: TV-ak-
sjonen. Matt 18,15-20; Esek
33,7-11; Ef 4,30-32. Kirkekaffe,
spill/lek etter gudstjenesten

Storetveit kirke:

16. s. e. pinse, 31. august kl.11

Høymesse v/kap.I.Høyland, Natt-
verd, dåp. Offer: Menighetsarbei-
det. Velsignet helg. * T Matt 6,19-
24; 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13

17. s. e. pinse, 7. sept. kl.11

Høymesse v/s.pr. B. Holme.
Nattverd, dåp. Offer:Norges
KFUK-KFUM. Konfirmantpre-
sentasjon. Luk 7,11-17; Job
19,25-27; Rom 8,18-23

18. s. e. pinse, 14. sept. kl.19

G 2 v/s.pr. B.Holme, Offer: Me-

nighetsarbeidet. Konfirmant-
presentasjon. Joh 8,31-36; Jer
6,16-20; Gal 5,1-6

19. s. e. pinse, 21. sept. kl.11

Høymesse v/vikarprest P.-A.
Mehren. Nattv., dåp. Offer: Inst.
for sjelesorg. * 2 Mos 20,1-8.12-
17; Fil 1,20-26; Mark 10,17-27

20. s. e. pinse, 28. sept. kl.11

Høymesse v/s.pr. B. Holme.
Nattverd, dåp. Offer: Menighets-
arb. Joh 9,1-7.35b-38; 1 Mos
9,8[9-11]12-17; Hebr 11,1-4.7-10

21. s. e. pinse, 5. oktober kl.19

G2 v/kap.I.Høyland og kateket
B.Bredholt. Offer: Menighetsar-
beidet. Høstferiekonfirmantene.
Mark 10,13-16; 1 Mos 2,18-24;
Ef 5,25-32

22. s. e. pinse, 12. oktober kl.11

Familiegudstjeneste v/ diakon
Linda Bårdsen, kateket B. Bred-
holt og s.pr.B.Holme, Dåp. Of-
fer:Menighetsarbeidet. Diakoni-
ens dag. * T Sal 19,2-7; Rom
8,31-39; Matt 11,25-30

23. s. e. pinse, 19. oktober kl.11

Høymesse v/vikarpr. P.-A. Meh-
ren. Nattverd. Offer:Kirkelig
ressurssenter for mishandlede
kvinner. Matt 18,15-20; Esek
33,7-11; Ef 4,30-32

Tirsdag 16.september kl.1930.

«Positiv grensesetting for barn»

v/barnevernspedagog Astrid
I.G.Kolstad.

Tirsdag 7.oktober kl.1930. «Fyll

Hans helligdom med sang», 

Vi hører om og synger fra den
nye salmeboken. V/rådgiver i
kirkerådet Åge Haavik.

Søndag 19.oktober

Bøneskoret holder konsert i Bø-
nes kirke, se oppslag.

Tirsdag 4. november kl.1930

«Aktuelle bøker om tvil og tro» 

Temakveld v/ Asle Dingstad.

Søndag 23. november kl.1800 

Førjulskonsert i kirken ved loka-
le kor, korps og orkester.

Kirkeskyss høsten ’08

Det blir arrangert kirkeskyss
følgende søndager i høst:

• 31. august • 28. september
• 2. november • 14. desember
Disse dagene går det minibuss
fra Gullstøltunet kl. 10.15, og
sjåfører i privatbiler henter folk
hjemme. Et tilbud til alle som
ønsker det - men det er ikke alle
dere vi kjenner… kontakt diakon
Linda Bårdsen (55 30 81 17), så
kan vi ordne skyss til de nevnte
datoene, eller på andre sønda-
ger hvis det skulle passe bedre. 

Velkommen til fellesskap i guds-
tjenesten og på kirkekaffen!

Bibeltimer

Hva: Bibeltimer
Hvorfor: Kunnskap og fellesskap
Hvor: Bønes kirke
Tid: Torsdager kl.2000

• 11. sept. På leting etter et for-
bilde. Luk.5. 1 - 11, v. Kari Vatne
• 25. sept. På leting etter glede.
Luk. 15.11 - 32 v. Bjarte Holme
• 9. okt. Jeg er… fra Johannese-
vangeliet. V. Per-Arne Mehren
• 13. nov. På leting etter tro, Luk
18.35 - 43 v. Kari Vatne
• 27. nov Å vokse i fred. Fil 4. 4 -
9 v. Per-Arne Mehren
• 11. des. På leting etter venn-
skap. Luk. 19.1 - 10 v B. Holme.

Hjertelig velkommen.

døpte

døde

gudstjenester

kalender

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU

LLD
IS
TR
IB
U
S
JO
N

bønes 4-08.qxp:bønes  21-08-08  14:33  Side 16




