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Spennende gjenvisitt
Et studentbesøk fra Uganda utløste et langvarig vennskap mellom
studentene og en Bønes-familie. Side 2-3.

Et viktig
valg

Med dampbåt
til Saltkråkan

Høstprogrammet

For kirkens medlemmer er valgdagen 14. september en mulighet til å
påvirke sentrale
kirkepørsmål.
Side 4 og 10-14

Dampbåten sørget for
skyss og kyrkoherde
Elvin sto for åndelig
påfyll under midtsommerfeiringen på
selveste «Saltkråkan».
Side 16-17

Mye skal skje også
for barn og unge i
menigheten denne
høsten. Få den fulle
oversikten over
aktivitetene på
side 22-23

www.bonesmenighet.no
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Det viktigste
kirkevalget
I siste Bønesblad bad vår menighetsrådsleder dere bidra til å gi kirken et godt råd,
gjennom å stemme ved det kommende
kirkevalget. Det er en anmodning jeg
helhjertet støtter.
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Her vil jeg fokusere på valget av bispedømmeråd. Medlemmene i bispedømmerådene utgjør
kirkemøtet, Den norske kirkes øverste organ. I
kommende periode skal det tas mange viktige
avgjørelser om hvordan kirken vår skal bli som
selvstendig enhet. Det være seg organisering,
økonomi, valgordninger, arbeidsgiverspørsmål.
I det store og hele, hvilken kirke vi ønsker oss.
Det står mye på spill.
På Bønes er vi vant til en raus og åpen kirke
som etter beste evne inkluderer alle. Ikke uten
grunn er visjonen åpen, synlig og tilstede. Vi vil
være en kirke som er åpen for alle, som bryr oss
om hverandre og våre omgivelser og viser det.
Det er mye godt i de få, små ordene. Mitt håp er
at hele den norske kirken kan bli preget av disse
verdiene.
Og det er dette valget står om. Skal vi fortsatt
ha en kirke med lav terskel og stor takhøyde, eller skal det gradvis bli sterkere krav til konformitet. For eksempel er de tre biskopene kirken
selv har utnevnt etter skillet fra Staten, konservative menn. Dette er et signal som jeg synes er
uheldig. Mangfoldet må fremelskes på alle
nivå.
Jeg ønsker meg en kirke preget av mangfold.
Et mangfold i meninger, i interesser, i legning, i
kjønn, tro og tvil. Og et mangfold i gjensidig respekt der vi selv om vi er uenig godt kan jobbe
sammen om det ene felles mål, forkynne det
glade evangelium. Jeg ønsker meg en kirke der
menigheten blir det sentrale og bærende elementet, og mer makt overføres dit. Og at beslutninger fattes nær menigheten og med stor
påvirkning fra menigheten. Så oppfordringen
blir klar, bruk stemmeretten også
ved kirkevalget. ●
Vi gjør oppmerksom på at
Karl Johan Kirkebø selv
stiller som kandidat til
bispedømmerådet.

Reisebrev
fra Uganda
Sommerferien er over for de fleste, og høsten er i gang. Noen av
oss har hatt en litt utradisjonell ferie. Jorunn, Steinar og Yrja Sætre
har vært på reise i Uganda for å besøke noen studenter de ble
kjent med for noen år tilbake. De har skrevet et reisebrev til
Bønesbladet fra denne turen.
For vel åtte år siden kom seks ugandiske studenter til Bergen for å studere musikk ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Dette ble starten på et nært og godt vennskap
mellom disse og vår familie her på Bønes. Kultursjokket med å komme til
Norge ble kompensert med den tilhørigheten de følte her på Bønes, og de
ble raskt en del av vår familie. Etter at
de reiste hjem til Uganda har vi holdt
jevnlig kontakt med våre venner og
lovet dem at vi en dag skulle komme
på besøk. Dette var foranledningen til
at vi - Jorunn, Steinar og vår datter
Yrja - reiste på treukers tur til Uganda
nå i juli.

Priviligerte gjester
Allerede ved velkomsten på flyplassen i Entebbe over midnatt, følte vi
oss privilegerte. Nicholas og Anita
hadde lagt opp turprogrammet for
oss. De første dagene holdt vi oss i
hovedstaden Kampala, hvor vi besøkte våre venner og deres familier. Kampala er en hektisk by med store kontraster. Man merker fort at det er mye
ressurser i landet og en god del mennesker med penger, men man oppdager også at raskt at det er mennesker
som ikke har mer jordisk gods enn de
klærne de går i – og, ikke minst, forlatte og ensomme barn man treffer på
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
sendes bones.menighet@bergen.kirken.no
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Bønesbladet utgis av menighetsrådet
i samarbeid med BKF og de andre
menighetene i Fana prosti. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer.
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Trykksak 6

Lokalredaksjon: Stein Rune Risa (redaktør), Karl
Johan Kirkebø og Sven-Ove Rostrup
Sentralredaksjon: Redaktør Magne Fonn Hafskor,
922 94 877 - eyecu@online.no (Kun henvendelser ang.
«fellesstoff» (s 5-12). All annen kontakt: Se side 13.

gata som spør om du har noen shilling til dem.
Nå er det mange som er oppmerksomme på dette, og på turen fikk vi
besøkt to hjem for gatebarn i Uganda
– et i Jinja og et i Mbale, øst i landet.
Hjemmet i Mbale, Elgon Youth Development Centre, er drevet av unge
gutter og er et ganske unikt tilbud, ettersom det primært er et kulturaktivitetssenter for underprivilegerte barn.
Foranledningen for dette besøket var
at Bønes Brass, som Steinar dirigerer,
også har støttet deres virksomhet
økonomisk. Vår familie ble allerede
da vi kom møtt med både musikkorps
og egen dansetropp med eget trommeensemble. Godt forankret i ugandisk kultur får de fram det beste av
musikalske ressurser i barna. Selv vår
venn Nicholas, som til daglig underviser i musikk på landets ledende universitet, ble mektig imponert.

Barn tar seg av barn
I sterk kontrast til det kulturelle og
kunstneriske hadde barna det materielt nokså kummerlig. De som bodde
på hjemmet, vel femten gutter og jenter, hadde ingen voksne til å sørge for
seg i det daglig. Dette medførte at de
eldste jentene på seksten år måtte ta
seg av vasking og matlaging for de
yngre, noe som gikk utover deres egen

Annonser: Frode Høyte - hoeyte@gmail.com
Produksjon: Dragefjellet Media AS, 55 23 25 47 post@dragefjellet.no. Dropbox kan opprettes etter
avtale for overføring av svært store ﬁler.
Trykk: Bodoni, Straume
Deadline neste nummer: Kontakt lokalredaksjonen
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 17. november
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T.v: Jorunn med Pamelas sønn på fanget.
Under: På loppemarked i Norge. Bak fra venstre: Steinar, Nicholas, Domenique og Anita.
Foran fra venstre: David, Stella og Pamela.

skolegang. Matforsyningene var ustabile, og
lageret tomt da vi kom. Kjøkkenet var en
plankehaug av et skur med noen mursteiner
som ildsted på gulvet, og de hadde verken
kull eller ved, noe de må ha for å koke ris. Soverommet til guttene var dekket av over tusen blodflekker etter at de hadde klint blodsugende «bedbugs» inn i veggen, og madrasser var totalt oppspist. Vannet var stengt, da
de ikke hadde penger til å betale regningen.
Sammen med vår venn Nicholas tok vi «action» på en del av dette, men det er fortsatt
en rekke udekkede behov for disse barna.
Siste kveld på senteret hadde de laget til et
flott kulturprogram med musikk og dans, og
vi fikk også presentert historien til noen av
barna. Saraphina, som er en av de eldste, fortalte sin historie om hvordan hun som muslimsk jente hadde måtte rømme fra sin egen
familie som ville tvangsgifte henne med en
gammel mann. Uken etter at vi kom hjem til
Bønes fikk vi melding fra henne om at hun
hadde mottatt en pris for beste presentasjon
i en internasjonal konferanse i Kenya om
jenters rettigheter. Det er en ny påminnelse
om hvilke ressurser som bor i disse barna.

Løver!
Etter oppholdet i Mbale tok vi turen vestover til Queen Elizabeth National Park,
hvor vi fikk med oss tre safari-turer. Først turen gikk i jeep på savannen, hvor vi var så
heldige at vi traff på tre hannløver allerede i
løpet av en halvtime. De poserte villig på
under ti meters avstand og gjorde at vi fikk
tatt noen fantastiske bilder. På elvecruise
fikk vi oppleve rikdommen i Ugandas dyreliv med fugler, krokodiller, elefanter, flodhester og neshorn helt på båtripen. Den siste
utflukten hadde vi til fots i en regnskogaktig
dal ned fra savannen, hvor den geværutstyrte guiden ledet oss midt i en gruppe sjimpanser. Lyden fra skrikende sjimpanser og
brølende flodhester i et trangt dalsøkk gjorde lydinntrykket fullt på høyde med de vi så.
Til slutt endte vi tilbake til Kampala for å
fordøye alle våre inntrykk fra turen og for å ta
farvel med våre venner og forsikre dem om
at det ikke er så lenge til vi kommer igjen. ●

MINNYS NATURTERAPI
Kan tilby helt fantastisk naturmedisinsk behandling og
forebygging av fysiske og psykiske sykdomstilstander.
Meget gunstige priser.
Timebestilling: 909 37 487 – minnydale@hotmail.com
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Ditt valg - din kirke
Bruk stemmeretten og gi kirken gode råd. Flere enn
20.000 navn står på listene ved høstens kirkevalg.
Kirkevalget skjer samtidig med kommune- og
fylkestingsvalg i september.
Hvorfor MR-valg?

Stille til valg?

Den norske kirkes organisasjonsstruktur er basert på at frivillige valgte gis lederansvar
ved siden av, og sammen med
kirkens ansatte. Menighetsrådene er grunnenheten i kirkens
rådsstruktur som på nasjonalt
plan representeres av Kirkemøtet.

I Bønes skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.
Alle som er medlemmer av den
norske kirke og har fylt 15 år
innen utgangen av 2015 kan
stemme. Du må være 18 år for
å sitte i menighetsrådet.
Kirken er for alle mennesker
som ønsker å være en del av
den. Menigheten er alle medlemmer av Den norske kirke
som bor innenfor menighetsgrensene. Mange forbinder
kirken med gudstjeneste, dåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelse. Dette er viktige deler
av kirkens arbeid, men menigheten driver med så mye mer
enn dette. Menigheten skal
være et trygt fellesskap med
åpne relasjoner, slik at det blir
et møtested for tro, kultur og
hverdagsspørsmål. Vi vil være
med å bygge gode nettverk i
ditt nærmiljø. Vi ønsker å gi
mennesker tilhørighet og fellesskap. Vi ønsker at kirken
skal ha rom for mennesker som
vil gi av din tid til andre. Menighetsrådet har ansvar for det
som skjer i menigheten, og skal
være med å skape en levende
kirke åpen for alle.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.
Som medlem i menighetsrådet
kan du ha stor innflytelse på de
lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner seg over
mange temaer – bl.a. miljø og
rettferdighet,
gudstjeneste,
musikk, misjon, barne- og
ungdomsarbeid, samt jus og
økonomiforvaltning.
Her er noen eksempler på
menighetens ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte
mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens
omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av
prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av
menighetens arbeid.

Valg til bispedømmeråd
Samtidig med menighetsrådvalget er det også valg til bispedømmerådet. Mer informasjon finner du på midstsidene i
dette bladet. ●

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALGET I BØNES
1. Tone Stople, 55 år
2. Stein Rune Risa, 39 år
3. Jorunn Haldorsen Sætre,
50 år
4. Trond Bruun, 47 år
5. Vivi Greve, 48 år
(ikke avbildet)
6. Helge Kolstad, 65 år
7. Ida Piltingsrud Grevstad,
37 år
8. Kåre Offerdal, 67 år

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

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

9. Arly Tingvatn, 61 år
10. Lise Opdahl, 74 år
11. Øivin Christiansen, 59 år
12. Tove Sandgrind, 59 år
13. Ragna Maria Loven Kirkebø,
65 år
Se også forrige nummer av
Bønesbladet for en større presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget.
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– Eg
aldri

– Du har livet her og no, det er det
viktige. Mykje anna blei veldig lite
viktig for oss, seier Edvin Stenhjem
Bratli. 25. januar 2013 omkom
dottera Mari i ei stygg trafikkulukke
på Stord. Ho blei 24 år, og etterlot
seg to barn.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Kyrkjelydsbladet treffer den avtroppa administrasjonssjefen i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) få dagar etter at han tiltrådte i ny
stilling som kyrkjeverje på Osterøy. Her skal
62-åringen ha personalansvar for alle tilsette
unnateke prestane i dei fem kyrkjelydane på
Nord-Europas største innlandsøy.

Brei erfaring
62-åringen har ein aura av ro rundt seg, og
det er lett å setja seg ned i samtale med han.
Den dramatiske hendinga for to og eit halvt
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år sida er med han heile tida, men han finn
det vanskeleg å prate heilt ope om det. Me
opnar difor med å snakke om den nye stillinga på Osterøy.
Med ni år som dagleg leiar i ulike kyrkjelydar i Bergen, fem år som prostileiar i Fana
og tre år på toppen av BKF har han her mykje god erfaring å spela på. Opphavleg er
han frå Askøy, men har budd mange år i
Bergen. Enn so lenge har han ingen planar
om å flytta til Osterøy, sjølv om han merkar
at han trives godt; både med folket og dei
vakre omgjevnadane.

To arbeidsgjevarar
I BKF arbeidde han tett samen med kyrkjeverjen i Bergen, og hadde blant anna ansvaret for møteaktiviteten i fellesrådet, kyrkjetorget, arkivet og IT.
– Kva tek du med deg inn i den nye stilinga?
– Det går mest på kvardagen i kyrkjelyden,
det som rører seg der. Mykje går på personalansvaret; på omsorg for medarbeidarar, og

å kunne forvalta tildelte midlar på ein god
måte.
Kyrkja har ei annleis oppbygging enn andre arbeidsplassar, med to arbeidsgjevarar.
Bratli håpar at det etterkvart kan bli aktuelt
med ei samanslåing, slik at dei tilsette slepp å
forhalda seg til to linjer.

Tungrodd system
– Det er betre å ha ein som styrer verksemda enn to som sit på kvar sin stad, meinar
han.
– Også reint praktisk vil dette gje store
føremoner. Det er enklare å drive omorganisering og arbeidsplanlegging når alle
har same sjefen. Eg har håpa på at dette skal
bli ein realitet like sida det fyrst kom opp
tilbake i 2008.
– Kva kan by på vanskar under dagens
ordning?
– Det kan til dømes vere ei konflikt konflikt mellom ansatte i dei to ulike linjene.
Slike saker blir lett unødig kompliserte og
tungrodde med to arbeidsgjevarar.
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kjem
over
tapet

LEVER MED SAKNET: – Mykje av det eg irriterte meg over før, er no blitt bagatellar i
kvardagen, seier Edvin Bratli, som mista ei
dotter i ei alvorleg traﬁkkulukke.

Mista dottera
Edvin Bratli har levd heile livet i tett samkvem med kyrkja, både som ansatt og
som frivilleg.
– Interessa mi for data har vore viktig, og
det med layout. Eg har hatt ansvar for
fleire ulike kyrkjelydsblad opp gjennom
åra, både i Fana, Domkirken, Loddefjord
og Sælen. Det er ikkje umogleg at dette er
kunnskap eg også kjem til å dra vekslar på
vidare.
Privat er han ein mann som set familien
høgt. Han er gift, med tre barn og snart
fire barnebarn. Det er òg no me kjem til
det han finn mest vanskeleg å snakke om.
25. januar 2013 omkom dottera Mari i ei
stygg trafikkulukke på Stord.
– Ho smalt inn i ein trailer, med borna i
baksetet. Det har vore tøft. Eg kjem nok
aldri over det.

Kjennes urettvist

Motstanden mot å gå over til ei linje er
gjerne størst frå prestane.
– Dei er nok veldig nøgde med å vera
statstilsette, med bispekontoret som leiar,
trur Bratli, som sjølv ser fram til samarbeidet han no skal ha med prosten i Åsane
prosti.

Mari blei 24 år, og etterlot seg to mindreårige born. Munnvikane hans skjelv når
han fortel dette, og eg ser at han kjempar
med tårene. Heldigvis kom dei to borna
frå ulukka med livet, sjølv om den yngste
av dei lenge svevde mellom liv og død.
– Ho brakk nakken, så det stod om livet, fortel han.
– I den første tida satt med berre på
sjukehuset. Ho fekk hjelp av ein av dei
fremste kirurgane i landet, og var gjennom
tre operasjoner. Det var utrolig vellukka.
– Som kristen; kva gjer ei slik hending
med gudstrua?
– Det kjennes urettvist. Avisene fortel
kvar veke om liknande ulukker, men det
hjelper lite når det rammar så nært.

Trives på Osterøy

Gler seg over barnebarna

– Korleis var det å koma til Osterøy?
– Framifrå. Eg kom til ein arbeidsplass
der alt var godt tilrettelagt. Tidlegare kyrkjeverje, Helge Kolstad, har gjort ein flott
jobb.
Tida framover skal han bruke til å
«dukke inn i» alle dei nye oppgåvene.
– Eg kjem til å få bruk for alt eg har vore
innom gjennom 17 år i Bergen. Heile
spekteret skal dekkast, frå det å administrere kyrkjene og gravplassane til å ha
ansvar for personal og økonomi. Føremonen er at det er mykje mindre volum
på kvar oppgåve enn det eg har vore van
med.

Barnebarna har vore ei stor trøyst gjennom den vanskelege tida, og Bratli er svært
takknemleg for at han og kona har fått lov
til å vere besteforeldre for dei.
– Det har gjort det enklare, sjølv om
saknet er der kvar dag. Eg kjente veldig på
det då Ingmar Ljones mista to døtre. Då
kom alt tilbake.
Han blir stille, rettar blikket mot eit
usynleg punkt i lufta framføre seg.
– Me har fått kjenne på kva livet betyr;
kva familien betyr, kjem det etter ei stund.
– Du har livet her og no, det er det viktige. Mykje anna er blitt veldig lite viktig
for oss. ●

Menighetene i Fana
prosti inviterer til:

SORGSEMINAR
Lørdag 17. oktober
kl 10.30-14.00
Skjold kirke (peisestua), Skjoldlia 55
Menighetene i Fana prosti inviterer
etterlatte til et seminar om sorg. Det
har vært holdt slike seminar tidligere
med gode erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet.
Sorg berører oss på mange måter, og
du er velkommen, enten det er kort
eller lengre tid siden dødsfallet.
Seminaret er åpent for alle, uavhengig
av livssyn.
Program:
- Hva er sorg og hva gjør den med oss?
v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
- Lunsj
- Samtale/spørsmål
- Orientering om tilbud til etterlatte
(sorggrupper, sjelesorgsamtaler)
Påmelding eller spørsmål:
Diakon Kjerstin-Marie Vereide
- Tlf.: 55 59 71 15
- kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no
Diakon Linda Bårdsen
- Tlf.: 55 36 22 85 / 483 02 448
- linda.bardsen@bergen.kirken.no
Velkommen - også om du ikke har fått
meldt deg på

Min sorg
Min sorg er en svart fugl
fredløst på flukt
under vinterlig øde himler.
Men stundom.
når fuglen stiger høgt nok.
skinner vingene gyllent
i skjær av en sol
som er under horisonten.
HANS BØRLI
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Tom Sverre Tomren er sokneprest i Osterøy-menighetene Haus,
Bruvik og Gjerstad. I tillegg har han doktorgrad i miljøetikk og
sitter på fylkestinget for Miljøpartiet De grønne. – Min gudstro
begynte med naturopplevelser, sier han.

En grønn prest
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR
FOTO: ELISE ÅRDAL

Koblingen mellom miljøvern og kristendom har Tomren hatt med seg like siden
han kom til troen som 16-åring. Han gikk
da siste året på ungdomsskolen, og holdt
sin første andakt foran et fullsatt klasserom.
– Jeg snakket om Guds storhet i skaperverket, mimrer han.
Helt siden Tom Sverre Tomren var liten
har han likt å være ute i naturen. Dette har
innprentet i ham en undring og respekt
over hvem som har slapt sammenhengen.
– Ærefrykten for livet med stor L og min
opplevelse av Gud er to sider av samme sak.
Tomren vokste opp i Sydneskleiven og på
Eidsvåg, før han ni år gammel flyttet til
Frekhaug. Som ung voksen begynte han
som ungdomspredikant i Santalmisjonen.
– Miljøvern ble et av hovedtemaene for
meg i forkynnelsen, forteller han.

Startet miljønettverk
Senere engasjerte han seg i Natur og ungdom, og ble etter hvert en kjent figur i miljøbevegelsen. I forbindelse med kampen mot
gasskraft tidlig på 90-tallet tok han initiativ
til en fellesgudstjeneste i Nidarosdomen
koordinert med miljøgudstjenester over
hele landet. Han så da behovet for et miljønettverk i kirken, og startet dette sammen
med biskop Odd Bondevik. Tomren satt
som første leder av «Kirkelig nettverk for
miljø og rettferd», som det fortsatt heter, og
deltok under Kyoto-forhandlingene som
utsending fra Mellomkirkelig råd i Den
norske kirke. Veien videre gikk via Naturvernforbundet, der han ble fylkesleder da
han kom til Bergen i 2002.

Savnet en grønn linje
Samtidig meldte han seg inn i KrF, som
den gangen var regjeringsparti. Den store
helten var Kjell Magne Bondevik, som gikk
av på gasskraftsaken i 2000, for deretter å
gjøre comeback etter stortingsvalget året
etter. Tomren ble valgt inn i kommunestyret i Meland, og satt der fra 2004-2007. Så
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tok han med seg familien og flyttet til
Kamerun, der han i fire år var lærer på Det
lutherske teologiske instituttet.
– Det ble etter hvert mye snakk om veier
og klassisk industriutvikling i Hordaland
KrF, så da jeg kom tilbake til Norge, hadde
jeg allerede skiftet over til De grønne. Jeg
savnet en mer tydelig og kompromissløs
grønn linje.
Hjemme igjen dannet han lokallag for
MDG i Meland, og ble valgt inn i fylkesstyret i 2011. Nå sitter han som partiets
fylkesleder, og står på førsteplass på valglisten.

Ulike roller
– Jeg har valgt å ikke stille til valg til kommunestyrestyret. Det kan bli for nært og
vanskelig å kombinere det med prestegjerningen. Da er det lettere å flytte det et
nivå opp.
– Hvordan ligger dere an i årets valg?
– Jeg er trygg på at vi får inn to, trolig tre
og håper på fire grønne fylkestingsrepresentanter. Dersom vi kommer på vippen, skal vi vri Hordaland over i en grønnere
retning.
– Hvordan klarer du å kombinere rollen
som politiker med prestegjerningen?
– Det er ulike hatter, men de sitter på
samme hode. Både troen og mitt politiske
ståsted springer ut fra den samme verdiplattformen, sier han.
– Fra prekestolen kan jeg ikke si hvilket
parti folk skal stemme på eller peke på konkrete politiske løsninger. Det går en grense
der man må stoppe konkretiseringsnivået.

En kristen bunnlinje
- Samtidig er det lange tradisjoner for at
prester er politisk aktive. Tre av mine forgjengere fra prestegjeldet der jeg virker har
gått fra prestegjerning på Osterøy til
Stortinget.
– Men ikke for De grønne?
– Hehe, nei. Enhver tid har sitt behov.
Den forrige stilte for Arbeiderpartiet.
– Sosialisme og kristendom er vel litt beslektet?

– Hele den sosialdemokratiske bevegelsen har en kristen bunnlinje. Det er ikke tilfeldig at sosialdemokratiet oppstod innenfor den kristne kulturkretsen.
– Hvilke likheter ser du? Går det på fellesskapsløsningene?
– Sosialismen har med mange ting fra
Det nye testamentet. Likeverdsidealet er
én ting, det at alle er like mye verdt foran
Gud, og at alle har noe de kan bidra med.
Paulus understreker at det trengs ulike
evner og personligheter for å skape fellesskapet, og kommer med tydelige advarsler
mot å utnytte arbeiderne.

Ramsalte ord
Det samme gjelder Jesu bror Jakob, som er
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AMBISJONER: Med støtte fra TV-aksjonen kan Regnskogfondet redde store skogområder som her i Amazonas.
FOTO: JORGE KIKE MEDINA

TV-aksjon til
Regnskogfondet
Målet for årets TV-aksjon er å
bevare et regnskogsområde på
størrelse med Norge og
Danmark til sammen.
18. oktober er den store innsamlingsdagen med fokus på den skogen som
er ulik alle andre. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner,
og bidrar til å regulere klimaet på
kloden. Regnskogen er dessuten
hjemmet til om lag 260 millioner
mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres.
Halvparten av verdens regnskoger er
allerede ødelagt, og uten din hjelp kan
det være for sent å redde det som er
igjen. Pengene som samles inn skal bidra til å bevare noen av verdens største
regnskogsområder i Peru, Brasil,
Kongo og på Ny-Guinea. Bli bøssebærer, ring 02025 eller gå inn på
blimed.no
ganske nådeløs når han refser de rike: «Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist,
gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne
mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere
har brukt endetiden til å samle skatter! Men
hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og
nødropet fra dem som høster inn, har nådd
fram til Herren Sebaots øre. Dere har levd i
luksus og overflod på jorden og gjort hjertene
fete til slaktedagen» (Jak. 5, 2-5).
– Det er ramsalte ord. Man kan nesten
ikke lese de fra prekestolen.

Har sett konsekvensene
– Hva med miljøbudskapet? Finner du
dekning for det innenfor kristendommen?

– For meg handler det om en utvidet solidaritet og nestekjærlighet. Klimaendringen er vår tids største trussel mot fellesskapet. Da jeg bodde i Afrika, så jeg
hvordan klimaet påvirker folk direkte.
Malariamyggen er nå på steder den ikke
har vært før fordi det er blitt varmere. Ørkenen sprer seg, og hele landsbyer må flyttes
lenger sør. Regntiden kommer senere enn
før, slik at flere mister såkornet sitt.
– Konsekvensen av miljøendringene er
enorme menneskelige lidelser. Grønn
solidaritet er noe som går mye dypere enn
klassisk sosialisme. Alt henger sammen med
alt. Det vi gjør et sted på jorden går utover et
annet sted, og det vi gjør i denne generasjonen går utover neste generasjon. ●

Global veke
for rettferd
I høst arrangerer Noregs kristne
råd for fyrste gong ei felleskyrkjeleg global veke for rettferd.
Veka er frå 8.-15. november og alle
kyrkjelydar og grupper i landet er invitert til å delta for å markere eit felles
globalt rettferdstema. Følg med på
nettstaden www.globaluke.no. Du
kan søkje midlar til å delta i Global
veke via Kyrkjas nord/sør-informasjon
på www.kui.no/index.cfm?id=90007
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- Jeg vil kjempe
for en bred og
åpen folkekirke
– Kirken skal ha plass til alle, sier Karl Johan Kirkebø
fra Bønes, som stiller som lek kandidat til
Bispedømmerådet.
TEKST OG FOTO:
MAGNE FONN HAFSKOR

Det lokale arrangementet
Bønesdagen er et godt eksempel på hva Kirkebø mener med
en åpen folkekirke. Det hele
begynte som en del av arbeidet
med å bygge kirke på Bønes, og
har siden vært en årlig festdag
siste lørdag før palmehelgen.
– På Bønesdagen er kirken
midt i hverdagen til folk, sier
Kirkebø, som har vært tilknyttet dugnadsarbeidet like siden
han flyttet til Bønes i 1982.

Vigsel av likekjønnede
Kirkepolitisk tilhører han den
liberale fløyen, og han har aldri
lagt skjul på at han støtter likekjønnedes rett til å vigsles i Den
norske kirke.
– Grunnsteinen for den nye
folkekirken skal legges de neste
fire årene. Her skal det være
plass til alle. Homofile, de som
støtter homofile og de som er
mot de, sier Kirkebø.Han
mener at kirken skal ha høy
takhøyde og lav terskel, med
gjensidig respekt for forskjeller.
– Jeg vil ha «la de tusen
blomster blomstre-kirken», og
ikke en sekt for godt voksne
menn som er så like som mulig.
Alle biskoper utnevnt av kirken
selv er konservative voksne
menn, sier han, samtidig som
han nå øyner et håp i SørHålogaland bispedømme.
Avstemningsrunden der i
sommer har gitt flertall for
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.
Den endelige avgjørelsen vil bli
tatt på Kirkerådets møte i
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Bodø, som starter to dager etter
høstens kirkevalg.
– Dersom det ikke utnevnes
en kvinne i Sør-Hålogaland nå,
mister de troverdighet, sier han.
– Da sier de at de de vil ha, er
en smal og homogen kirke.

To arbeidsgivere
skal bli én
En viktig sak fremover blir
hvordan kirken skal styres. I
dag er det to arbeidsgiverlinjer,
der prestene er ansatt i bispedømmet mens alle andre medarbeidere er ansatt i fellesrådene. Kirkemøtets mål er at det
nå skal bli én. I et leserinnlegg i
Vårt Land 13. april argumenterte biskop Halvor Nordhaug
og stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit for at alle ansettelser bør
forankres i bispedømmet, mens
alle andre mener at ansettelsesorganet bør være nærmere
menigheten.
– Dette er en svært viktig sak
for hvordan maktfordelingen
og demokratiet i kirken skal bli,
mener Kirkebø.
Veldig mye skal legges på
plass i de neste fire årene.
Kirkebø mener derfor at det er
viktig å få inn folk som vil ha en
åpen folkekirke.
– Det finnes sterke krefter
som vil at kirken skal bli mer
konservativ, i stedet for å tilpasse seg den tiden vi lever i.
Dersom det skjer, kommer
kirken til å miste sin betydning.
Kampen for folkekirken
– Du frykter en kirke som støter folk fra seg?

HAR JESUS SOM RETTESNOR: – Laila Riksåsen Dahl sa en gang at
hun la mer vekt på det som Jesus gjorde enn det som Paulus skrev.
Det synes jeg er godt sagt, sier Karl Johan Kirkebø.

– Jeg frykter en kirke som
blir kun for meningsfeller, en
slags sekt. Det er bra at vi har
mange frimenigheter, men i
kirken skal det være plass for
alle. Vi skal være det største
felles multiplummet, ikke det
minste.
To organisasjoner med nesten identiske navn har engasjert
seg i årets bispedømmevalg.
Politisk representerer de derimot hver sin retning. Levende
folkekirke arbeider for «en levende, tydelig og evangelisk folkekirke, der ekteskapet blir definert
som en skaperordning mellom
mann og kvinne, innstiftet av
Gud». Åpen folkekirke arbeider derimot for at likekjønnede
skal få gifte seg i kirken. Begge
har gått ut og anbefalt kandidater på nominasjonskomiteenes valglister.
– Vi ønsker en mangfoldig og

åpen kirke der likekjønnet vigsel er symbolsaken på at alle er
velkomne, sier Kirkebø, som er
medlem av Åpen folkekirke.

Én Jesus
– Hvorfor engasjerer du deg så
sterkt i dette?
– Fordi jeg er glad i denne
kirken, den er en del av livet
mitt.
– Hvem er din Jesus?
– Den samme som andre har.
Det finnes bare én Jesus. Han
er min frelser og min rettesnor,
sier han.
– Dersom jeg skal se på en
vanskelig sak, prøver jeg å tenke
på hva Jesus ville gjort. Han
gikk til de svake, de utsatte, til
tollere, syndere og prostituerte.
Jesus er et uoppnåelig ideal å
strekke seg etter. Men vi må aldri slutte å prøve. ●

felles 4-15_felles.qxp 21.08.15 22:37 Side 11

Valgpresentasjon
fra valgrådet i
Bjørgvin bispedømme

Hvem vil du
skal styre
i kirken?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte
i bispedømmerådet og på Kirkemøtet,
kirkens «storting» i perioden 2016 – 2019.

Bli kjent med kandidatene:
• Hvem er de? • Hvilken erfaring har de?
• Hvorfor stiller de til valg? • Hva mener de?

Kort presentasjon på de neste
sidene. Fyldig presentasjon på
kirken.no/bjorgvin eller kirkevalget.no

www.kirkevalget.no
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De nominerte til Bjørgvin bis
b
Det er en nominasjonskomité som har satt
opp listen. Nominasjonskomitéen er valgt
av representanter fra menighetsrådene,
med ett medlem fra hvert prosti. Listen er
satt opp på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og
forslag fra medlemmene i nominasjonskomitéen. Komitéen har lagt vekt på at begge
kjønn skal være representert med minst 40
prosent og at listen skal inneholde minst 20
prosent kandidater under 30 år. Det er videre lagt vekt på å tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

1. Inger Helene
Thingvold Nordeide
54 år. Selvstendig næringsdrivende. Førde, Sunnfjord
prosti.

Erfaring: Leder Bjørgvin bispedømmeråd,
søndagsskolelærer, gudstjenesteutvalg,
kirkeblad, helse- og sosialutvalg i kommunen,
styre folkehøgskole. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å være med å påvirke i de valgene
kirken skal gjøre etter skille fra staten.

for kirken og for det den kan bety for den
enkelte og for lokalsamfunnet. Jeg er urolig for
utviklingen bak og jeg er redd for at kirken er i
ferd med å bli mer og mer konform og at det
dermed blir lavere takhøyde og høyere terskel.
Det er viktig å ta tak i bl.a. finansiering nå når
kirken blir mer selvstyrt. Med min bakgrunn fra
økonomi og strategi og mitt engasjement som
kirkemedlem, tror jeg at jeg kan bidra.

7. Liv R.
Ågotnes
4. Andreas
Skeidsvoll
23 år. Student, Universitetet
i Bergen. Osterøy, Åsane
prosti.

Erfaring: Menighetsråd. Ettåring i kirken.
Student-KRIK, kor og ungdomsforening og
menighetsarbeid. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å bidra med tanker og ideer om hvordan kirken kan løse de store utfordringene
den står overfor i tiden framover. Jeg ønsker
å være en ung stemme i bispedømmerådet
og på Kirkemøtet, og jeg håper at min erfaring
fra flere kristne ungdoms- og studentmiljø kan
være med på å gi et nytt perspektiv på sakene
som blir tatt opp i disse organene.

2. Nora Sætre
Baartvedt

5. Berit Nøst
Dale

21 år. Student, Fyllingsdalen
videregående skole. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

63 år. Høgskolelektor NLA/
Lærerhøgskolen. Meland,
Nordhordland prosti.

Erfaring: Leder av Ungdomsrådet i Bjørgvin,
medl. klokkerlaget i Voss, delegat Ungdommens kirkemøte (UKM) 13 og UKM-delegat
til Kirkemøtet 2014. Stiller til valg fordi det er
viktig for meg at kirken, i denne tiden med
endring, er til stede i samfunnet og bidrar med
positive verdier. Samtidig er det viktig at vi fortsatt opprettholder de tradisjoner og retningslinjer som vi selv kjenner oss igjen i. Jeg vil
gjerne være med å komme fram til noe som
sikrer en god framtid for kirken vår.

motivert til å jobbe for at kirken skal være relevant i barn og unge sitt liv. Dette må vi holde
varmt på alle nivå i kirken. I troen på Jesus er
vi kalt til et livslangt disippelskap – og kirken
må møte barnefamiliene, ungdommene og
de unge voksne sine behov for kristent fellesskap på en måte som er relevant for dem.

Erfaring: Medlem i Bjørgvin bispedømmeråd,
medlem og nestleder i menighetsråd. Medlem landsstyre og kontrollkomité i Normisjon.
Ansattes repr. styret for NLA Høgskolen og
vara til styret i Dronning Mauds minne Høgskole. Stiller til valg fordi jeg har blitt spurt
om det, kanskje fordi jeg har erfaring fra
bispedømmeråd og Kirkemøtet denne siste
perioden. Som lek kirkegjenger i egen menighet ser jeg det som positivt at folk på grunnplanet er med og bestemmer hvor kirken skal
gå videre i den nye situasjonen som kirkesamfunn heller enn statskirke.

48 år. TSP Group Manager
and System Administrator.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Avdelingsleder for personal- og
serviceavd. ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Kirkeverge, leder kirkelydsutvalg, medlem
menighetsråd, medlem landsrådet i KA.
Stiller til valg fordi jeg er glad i kirken, og
håper jeg kan gjøre nytte for meg med min
kompetanse innen personal og organisasjon
og min brede erfaring innenfor ulike arbeidslag i kirken.

8. Ida
Lindøe
48 år. Lektor, Kvam
ungdomsskule. Ålvik,
Hardanger og Voss prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd og medlem
fellesråd og trosopplæringsutvalg. Medlem
og leder Emmaus (nå Kirkelig dialogsenter
Bergen). Medlem kvinneutvalget i Bjørgvin.
Stiller til valg fordi jeg håper å kunne bidra
positivt med min erfaring og kompetanse fra
kirkelig arbeid i mer enn 25 år. Bakgrunnen
min som religionsviter er også relevant. Jeg
har et stort ønske om at så mange som mulig
skal få oppleve Den norske kirke som et godt
sted å komme til og få bo i. Lav terskel, inkludering i fokus. Være en god arbeidsgiver.
Kirken må både klare å tilpasse seg slik hverdag og helg er for folk flest i dag, samtidig
som den skal ta vare på tradisjoner både fra
kirkelivet i Norge og hente inspirasjon fra den
verdensvide kirken gjennom historien.

3. Karl Johan
Kirkebø
65 år. Markedsdirektør.
Bønes, Fana prosti.

6. Marius
Økland

9. Vemund
Øiestad

29 år. Adm. leder, Normisjon
reg. Sogn og Fjordane. Bremnes, Sunnhordland prosti.

67 år. Tannlege i Sogn og
Fjordane fylkeskommune.
Norsida sokn, Nordfjord prosti.

Erfaring: Medlem og leder i menighetsråd,
Stiftelsen Bønes interimskirke, menighetsblad, medlem fellesråd og medlem/leder
prostiråd. President i lokal Lions club. Stiller til
valg fordi jeg har et brennende engasjement

Erfaring: Konfirmantlærer. Styre- og lederverv
i Indremisjonssamskipnaden og Normisjon.
Søndagsskolelærer. Stiller til valg fordi jeg er

Erfaring: Medlem menighetsråd. Leder fellesråd og prostiråd. Varamedlem Etisk råd i Den
norske tannlegeforening. Stiller til valg fordi
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bispedømmeråd 2016 -19
jeg er opptatt av utviklingen i kirken. Med bakgrunn både fra menighetsråd og fellesråd i 18
år, har jeg en god del kunnskap og erfaring
som vil være viktig å ta med seg i de utfordringer kirken står overfor de nærmeste årene.

fordi jeg er reflektert og engasjert. Jeg kjenner
meg hjemme i kirken, og vil gjerne bruke engasjementet mitt på å forvalte den videre. Vi
lever i en spennende tid og står foran store
endringer. Jeg er løsningsorientert og tror jeg
kan bidra positivt og konstruktivt i de prosessene som kommer.

10. Per
Hilleren
56 år. Bonde,
Stedje, Sogn prosti.

Erfaring: Lederverv i regionale utvalg knyttet
til landbruksforvaltning. Styreleder Lyngmo
Ungdomssenter. Menighetsråd og prostiråd.
Stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å
bidra til å styrke Den norske kirke sin posisjon.

11. Inge Wilhelm
Økland
27 år. Barne- og ungdomsarb. i Indremisjonsforb. Sandviken, Bergen domprosti.

Erfaring: Varamedlem ungdomsrådet i Bjørgvin. Konfirmantleder. Stiller til valg fordi det
er en veldig spennende tid kirken er inne i nå,
og valg gjort i neste periode kan få store konsekvenser for kirkens framtid. Jeg tror det kan
være positivt med noen ungdommer i bispedømmerådet.

14. Kjellfrid Torunn
Mæland
64 år. Førsteamanuensis i
pedagogikk ved HSH. Stord,
Sunnhordland prosti.

Erfaring: Medlem i menighetsråd og kirkeakademi. Stiller til valg fordi jeg har fått et konkret spørsmål fra den lokale menigheten. Jeg
ser det meningsfylt og spennende å delta i kirkelig utviklingsarbeid i en tid med store endringer, og der både nasjonale og internasjonale perspektiver hører med.

15. Gunn Ragnhild
Vårdal Helgesen
59 år. Selvstendig næringsdrivende. Selje, Nordfjord
prosti.

Erfaring: Ordfører, Varaordfører, Leder i Nordfjordrådet, Leder i hovedutvalg for skole og
barnehage i Selje. Stiller til valg fordi jeg er
spurt om å stille som kandidat, og jeg har et
ønske om å delta.

12. Hildegunn
Kalvenes
68 år. Pensjonert helsesøster. Austevoll, Fana
prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd. Helsesøster.
Meddommer Heradsretten. Stiller til valg fordi
jeg ser på kirken som en stor misjonsmark.
Viktig at det er klar forkynning til omvending og
frelse. Ønsker å være med å fremme at kirken
står på Guds ord.

13. Bjørn Sandvik
Sølsnæs
20 år. Student.
Leikanger, Sogn prosti.

Erfaring: Fylkesstyremedlem i Senterungdomen Sogn og Fjordane, Leder i Senterungdomen Midtre Sogn, Leder i Leikanger bondelag, Leder i Leikanger mållag. Stiller til valg

16. Kjell Jarle
Aadland
66 år. Rådgiver.
Os, Fana prosti.

Erfaring: Os Y’s men klubb president, Y’s men
Region Norge kasserer. Stiller til valg fordi jeg
vil være en representant for mangfoldet.

17. Jostein
Bildøy
49 år. Dagleg leder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Erfaring: Mentor/tjeneste i trosopplæring, foredragsholder. Fylkessekretær KrF. Søndagsskolekonsulent. Styremedlem European Lutheran Sundayschool Association. Stiller til
valg fordi jeg vil være en medspiller i arbeidet

med å styrke og videreutvikle trosopplæring
for barn, familie og menighet. Jeg vil arbeide
for Den norske kirke som en proaktiv og dynamisk kirkelig organisasjon som lokalt og nasjonalt motiverer som konkret trossamfunn og
folkekirke. Jeg vil være en medspiller i arbeidet
med dialog mellom tros- og livssynsamfunn
for kjennskap, trygghet og respekt.

Supplerende kandidat:

Egil Morland
65 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Bjørgvin bispedømmeråd og
Arbeidsutvalget for Kirkerådet, Faglig-etisk
utvalg i Menneskeverd. Varaordfører. Stiller til
valg fordi de siste årene og de kommende er
svært viktige for kirkens framtid, både når det
gjelder ordninger og profil. Det vil ikke være
riktig å «hoppe av» nå, med den erfaringen jeg
har fra disse prosessene. Jeg har nå hatt 1 ½
periode i bispedømmerådet, og er for tiden
også valgt medlem av Kirkerådet.

Supplerende kandidat:

Marte Seip
69 år. Pensjonert lege.
Eidfjord sokn, Hardanger og
Voss prosti.

Erfaring: Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og
Pakistan. Menighetsråd og fellesråd. Speiderleder. Medlem av diakoniutvalget i Bjørgvin.
Kirkens nødhjelp-kontakt og medlem av
representantskapet. Medlem av Veigrepsstyret. Stiller til valg fordi kirken ligg meg på
hjertet. Vi er nå inne i en viktig organisasjonsoppbyggingsfase. Jeg er opptatt av at strukturer på alle plan må tjene det lokale arbeidet.
Spesielt mener jeg at jeg kan representere
små kommuner og prostier med mange sokn
og kommuner.
De to supplerende kandidatene kom inn etter
nominasjonen med minst 75 forslagsstillere
hver bak seg. Rekkefølgen de står i, er bestemt
ved loddtrekning.
Alder på kandidatene er alder ved utgangen
av 2015.

Mer informasjon om
kandidatene finner du
på kirkevalget.no
www.kirkevalget.no
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Bli bedre kjent med kandidatene
Les mer om kandidatene på
nettet: kirkevalget.no, eller i
brosjyre du får på ditt lokale
kirkekontor.
Der kan du lese kandidatens svar
på disse spørsmålene:
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:

1

2

Den norske kirken sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer
Den evangelisk-lutherske folkekirken som

3

Hva mener du om vigsel av like
kjønnede par i Den norske kirke?

• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

4

Forholdet mellom staten og kirken
er i endring. Hvilke framtidsutsikter
ser du for rekruttering, organisering
og arbeidsgiveransvar i kirken?

Hvordan vil du arbeide for å
virkeliggjøre dette?

5

Hvordan vil du legge til rette for at
kirken kan holde sammen på tross
av saker med stor uenighet?

Kirkevalget 2015 - kort sagt

Du

●

13. – 14. september er det kirkevalg i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg.
De fleste steder er valget bare den 14. september

●

Alle medlemmer av Den norske kirken har stemmerett fra det året de fyller 15.

●

Forhåndsstemming fra 10. august.

●

Kandidatene blir valgt for fire år.

●

I august vil alle med stemmerett få et valgkort i posten med informasjon om
hvor og når de kan stemme.

●

Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, Den
norske kirken sitt «Storting». Kirkemøtet har en veldig viktig rolle i å styre kirken
nå som den er i ferd med å bli selvstendig i forhold til staten.

●

Din stemme i det direkte valget er med på å bestemme de fire første kandidatene
som skal inn i bispedømmerådet. Resten av de syv leke representantene blir valgt av
menighetsrådene senere.

●

I tillegg velger prestene en kandidat og andre kirkelig ansatte en kandidat. Begge disse gruppene har egne kandidatlister.
Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet, som har 10 medlemmer.

kan påvirke
Nominasjonskomiteen sine kandidater er
satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge.
Eventuelle kandidater fra supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten
nummer. Rekkefølgen har bare noe å si
dersom to kandidater får likt antall
stemmer. Hvert kryss du setter
framfor en kandidat kan derfor ha stor betydning.

Slik går du fram når du skal velge kandidater
A
B

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
- Alle kandidatene på stemmeseddelen får da en stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du gi inntil tre
kandidater en tilleggsstemme ved å sette et kryss
i ruten til venstre for navnet til kandidaten.
- Kandidaten får da to stemmer.
- Andre kandidater får en stemme hver.
- Andre endringer vil ikke telle med.
- Det er ikke mulig å stryke kandidater.

KIRKEVALGET – SKAPER FREMTIDENS KIRKE

dragefjellet.no
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Lokal pilegrimsvandring
Ingunn Myklebust tok i sommar ei
lita barnegruppe med på pilegrimsvandring over Smøråsfjellet.
TEKST OG FOTO: ODDVAR SKRE

I den katolske tida i middelalderen var det
mange som valfarta til heilage stader. Slike
folk kallast pilegrimar. Fanakyrkja var eit
slikt pilegrimsmål, der folk valfarta til den
heilage sølvkrossen på alteret.
Birkeland menighet har vist stor interesse
for dei gamle pilegrimstradisjonane, og har
i mange år arrangert friluftsgudstenester på
Kirkebirkeland. Sameleis har Skjold menighet arrangert friluftsgudstenester i
Smøråsfjellets venner sitt amfi på Nøttveit.
Derimot har interessa ikkje vore så stor i
Fana menighet, trass i at Fana var det
fremste pilegrimsmålet.

Gamal pilegrimsveg
Birkeland-kateket Ingunn Myklebust, som
også har ansvaret for trusopplæringa, tok
initiativet til å arrangera ei pilegrimsvandring for 10-12 åringar over Smøråsfjellet 19.
juni i år. For at turen ikkje skulle bli for lang,
var starten lagt til Nøttveit i staden for til
Kirkebirkeland. På vegen derifrå og ned til
Fana var det lagt inn seks postar med tema
som hadde med trusopplæringa å gjera.
Pilegrimsvegen frå Bergen til Fana
følgde truleg den gamle postvegen til
Kirkebirkeland og derifrå over Smøråsfjellet til Fana. Denne vegen har vore brukt
like til vår tid som kyrkjeveg, og fleire lokale namn langs vegen vitnar om det.
Det var mange grunnar til å gå pilegrimsvandring. Det kunne vera for å få ny
kraft til å bli frisk frå sjukdomar eller lyte,
eller få kraft frå helgenar og undergjerande
ting. Det kunne og vera for å søka bot for
eigne synder, visa takksemd mot Gud eller
rett og slett rein eventyrlyst.

VANDRING I BØNESPIRALEN: Inst i labyrinten var det planta eit lite trekors. Deltakarane
vandra inn og ut av labyrinten og ba ei stille bøn framfor korset.

og la han frå oss på det vesle bordet nederst
i kyrkja, der Ingunn hadde laga ein «sølvkross» av aluminiumsfolie. Dette er og ein
sentral pilegrimstradisjon, og på pilegrimsvegen til Nidaros ligg det ei diger steinrøys
på toppen av Hardbakken som går frå
Dombås opp til Fokstumyra, som blir kalla
«Allemannsrøysa».

Fredelege angusoksar

Sølvkrossen i Fana

SYMBOLSK HANDLING: Kvar deltakar bar
ein stein opp bakken til kyrkja og la han frå
seg på det vesle bordet nederst i kyrkja, der
Ingunn hadde laga ein «sølvkross» av aluminiumsfolie.

Sidan livet vårt eigentleg er ei pilegrimsvandring med himmelen som mål,
passar det godt å sjå dette i samanheng.
Første posten på årets pilegrimsvandring
handla om dette, mens andre posten
handla om Jesu reise opp til Jerusalem og
påskehøgtida. Tredje post var om Jesus som
gjer sjuke folk friske, på same måte som folk
blei friske ved å valfarta til den undergjerande sølvkrossen i Fana.

Fjerde post var om fattigdomsidealet og
om at alle pilegrimar var likeverdige for
Gud. Dette kom også til uttrykk i femte
post, der alle er likeverdige i å dela Jesus
med kvarandre i nattverden.
I sjette post var vi komen fram til parkeringsplassen ved Fana kyrkje. For å illustrera
Jesu ord om at han tek våre bører på seg, bar
kvar av oss ein stein opp bakken til kyrkja

Mellom tredje og fjerde post var det lagt inn
ein sekvens med «bønelabyrint», oppe på
oksebeitet på Tveitane, øvste bruket på
Titlestad. Ingunn og medhjelpar Carina
laga ein spiralforma labyrint ved hjelp av eit
tau, og inst i labyrinten var det planta eit lite
trekors. Deltakarane vandra inn og ut av labyrinten og ba ei stille bøn framfor korset.
Deretter passerte me oksane, som heldigvis
ikkje var olme og var av den skotske
angusrasen, som går ute heile vinteren.
Grunneigar Norvald Titlestad hadde gitt
oss løyve på førehand til å gå over innmarka.
Diverre var me berre tre barn og tre
vaksne som var med på vandringa, men me
som var med, fekk ei sterk oppleving av
nærleiken til skaparverket og skaparen på
vegen til vårt pilegrimsmål Fana kyrkje. Til
neste år håpar vi at Fana menighet også blir
med på opplegget, og at fleire barn melder
seg på til pilegrimsvandring over Smøråsfjellet til Fana. ●
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Med damp
og gudsord
til Saltkråkan
Da skribenten og hans frue som norske turister fikk nyss om at det skulle
være gudstjeneste på «Saltkråkan» som ledd i lokal midtsommerfeiring,
var vi ikke sene om å melde oss på.
TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

Hvem har ikke med glede og humring sett
TV-serien «Vi på Saltkråkan» med Tjorven,
Pelle og Skrållan, hunden Båtsmann, vakre
Malin og den noe uhellsforfulgte farbror
Melker? Men hvor ligger nå egentlig Saltkråkan? Jo, store deler av serien ble spilt inn
for rundt 50 år siden på den sjarmerende øya
Norröra i skjærgården nord for Stockholm
utenfor byen Norrtälje.
Turen ut til Norröra og tilbake gikk med
hvite og vakre Blidösund, en klassisk svensk
«ångbåt» eller dampbåt. Vi mønstret på ved
idylliske Almvik brygge på øya Blidö. Her
ventet også dagens predikant, kyrkoherde
Anders Elvin, på dampen, som krysset fra
ene siden til den andre mellom øyene Blidö
og Yxlan for å ta med frammøtte kirkefolk.
Underveis passerer vi sommerhuset til forfatterinnen Astrid Lindgren i Furusund, et
sted kjent fra Evert Taubes viseverden. Om
bord på båten, med lekre detaljer som kan gi
båtentusiaster tårer i øynene, var det som
seg hør og bør «servering i vår aktersalong»
som Vreeswijk synger i sin «Ångbåtsblues».

Folksomt i det fri
Det skulle vise seg at Norröras hvitmalte kapell bare rommet et fåtall av midtsommergjestene. Storparten slo seg følgelig ned i det
grønne og nærmest dekket kirkebakken
med sine tepper og kurver, hvor de hentet
opp både «smørgåsar» og ekstra godt drikke.
Det ble et skue der i det grønne som minnet
skribenten om hans fordums søndagsskoleturer til øyer i Telemarks skjærgård.
I hvert fall var det friske stemmer som
kunne istemme svenskenes sommersalmer, i
særklasse «Den blomstertid nu kommer» og
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TAKKNEMLIGHET TIL SKAPERVERKET:
Anders Elvin, kyrkoherde i Länna-Blidö-Riala pastorat, ga øyboere og tilreisende
mangt å tenke på med sin preken.

«En vänlig grönskas rika drakt», mens to lokale trubadurer bidro til «salmesangen» med
noen av Evert Taubes mer ukjente, men
innholdsrike og mollstemte viser.

Drøm og fantasi
I sin preken tok kyrkoherde Elvin for seg
drømmer og fantasier. Det kunne være
fristende å drømme seg vekk fra en øy som
Norröra til varmere strøk, men ble man
lykkeligere av det? Likevel var det fint og
aktverdig å bruke fantasien. Bare tenk på
Guds skaperverk. Var det noe som kunne
måle seg med den detaljrikdom det rommet?
- Derfor er det god grunn til å takke for alt
dette i våre bønner og heller takke for det vi
har fått og har allerede og ikke bare be om at
gode ting må skje oss i framtiden, understreket Elvin.

SKJÆRGÅRDSIDYLL: Dampbåten Blidösund
(over) ble kirkeskip i særklasse for midtsommerfeiringen med gudstjeneste i Stockholms
skjærgård.
FENGENDE JAZZTONER: Högsanders (t.h)
ﬁkk det til å swinge på kirkebakken etter gudstjenesten.
GUDSTJENESTE I DET FRI: Det var sommerstemning til fulle for alt folket som var samlet
på «Saltkråkan» (under t.h.)

Jazz på kirkebakken
Midtsommerfeiringen på Norröra fortsatte
på kirkebakken umiddelbart etter gudstjenesten. Her spilte jazzbandet Högsanders opp med friske og fengende toner, som
bidro til å holde den lune sommerstemningen vedlike for alt folket i solskinnet.
Nok en trubadur fulgte deretter opp og
framførte låter av Bruce Springsteen. Ikke
rart at kollektkurven som gikk vide rundt
innbrakte rundt 3600 svenske kroner, noe
kyrkoherde Anders Elvin og kirketjeneren
på Norröra var meget fornøyde med. ●
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Høst i Kirkeakademiet
Under flere av høsttens arrangementer i Bjørgvin kirkeakademi vil ord og toner få virke sammen. På alle møtene er
det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne.
• Mariakirken er pusset opp, og
har fått to nye orgler. Professor
Gunnar Danbolt forteller om
kirkens prekestol, som er fra
slutten av 1600-tallet, mens
Karstein Askeland spiller orgelmusikk av Bach. Etter foredrag/konsert inviteres alle til
sosialt samvær på Dr. Wiesener
(Nye Sandviksvei 17A), med
enkel og rimelig servering ved
reserverte bord. Mariakirken,
lørdag 19. september kl. 16.00.
• Kulturkveld/konsert med utgangspunkt i tekster/dikt av den
tyske teologen, motstandsmannen og dikteren Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet av
Gestapo i 1945. Nynorsk gjendiktning ved Arve Brunvoll.
Musikk av Eilert Tøsse, Knut
Nystedt m.fl fremføres av vokalgruppen YR, Eli Johanne Rønnekleiv, Jostein Aarvik og Sandviken kantori. Sandvikskirken,
torsdag 15. oktober kl. 19.30.
• Hvordan kan religionsdialog
bidra til fred i Midtøsten? Innledning ved Trond Bakkevig.
Representanter fra flere trossamfunn deltar. Møtet arrangeres i samarbeid med Kulturuken i
Olsvik kirke. Olsvik kirke, onsdag
21. oktober kl. 19.30.
• Mirakler i tekst og toner. Komponist Tyrone Landau og professor Odd Einar Haugen har
samarbeidet om å uttrykke musikalsk det som fortelles i den
gamle homilieboken om HelligOlavs mirakler. De introduserer

RESTAURERT: Mariakirken, byens eldste bevarte bygning, er nå
gjenåpnet etter den omfattende
restaureringen. FOTO: ERIK DEN
YNGRE / CREATIVE COMMONS

verket Passio Olavi, som fremføres i Domkirken samme dag kl.
19.30. Litteraturhuset, lørdag 31.
oktober kl. 13.00.
• Hva har vi lært av debatten om
ytringsfriheten? Førstelektor
ved HiB, Åse Bjørg Høyvoll
Kallestad og BT-kommentator
Mathias Fischer innleder til
samtale. Retten til å ytre seg er en
grunnleggende verdi. Men
nettopp derfor må den tåle debatt og ses i sammenheng med
andre grunnleggende verdier.
Litteraturhuset, lørdag 21. november kl. 13.00
Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i
samarbeid med Bergen domkirkes
menighet, Studentmenigheten og
Bymisjonen i Bergen. De er med i
Oikosnet Europe. Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, mobil
99518280. Mer informasjon:
www.kirkeakademiene.no ●

Konserter i Søreide kirke
• Familiekonsert med Bjarte Leithaug (bildet) og
Søreide kirkes familiekor. Bill. kr. 50,- (voksne) /
150,- (familie). Barn under skolealder gratis.
Søreide kirke, tysdag 27. oktober kl. 18
• Konsert med fjorårets norgesmestere;
Søreide og Sandsli skolekorps med solister.
Billetter ved inngangen.
Søreide kirke, torsdag 29. oktober kl. 19.
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AVBRUDD FRA HVERDAGENS STRESS:
På onsdagskveldene denne høsten blir
det hverdagsmesser i Søreide kirke.
FOTO: SVEIN HÅVARD DJUPVIK /
CREATIVE COMMONS

Gudstjeneste
på en onsdag
Mange lever veldig stressede liv
der mye skal skje. I Søreide kirke
får mennesker mulighet til å få
en pause fra det hektiske kjøret.
På en ukentlig hverdagsmesse blir
det rom for en stille og rolig stund
der man kan senke skuldrene og
puste ut.
AV GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

– Jeg opplever at mange har et savn etter
tid for seg selv og litt stillhet og ro, sier
Gunnar Mindestrømmen, sokneprest i
Søreide kirke.
– I samfunnet i dag utsettes vi for mange
impulser hele tiden, og det blir lite tid til å
sette seg ned, tenke etter og finne roen. Det
er litt det vi vil prøve å få til på hverdagsmessene.

Midt i uken
Hverdagsmessene har de valgt å legge til
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onsdagskvelder
klokken 21.00,
og de vil vare en
halvtimes tid.
– Vi tror dette
er et tidspunkt
der det er lett for
folk å komme til
kirken, sier han.
Småbarnsforeldre har da
Sokneprest Gunnar
gjerne fått lagt de
Mindestrømmen.
minste barna og
FOTO: ANN ELIN WANG
fått ro i huset, og
de fleste er ferdige med dagens aktiviteter. Tensing har øving i kirken til halv ni, så ungdommene
som er med der, kan også være med på den
enkle messen.

Behovet er der
– Hva vil man møte når man kommer til
hverdagsmessen?
– Det vil være en enkel messe med lite
liturgi. Man kan være stille og lytte, synge

med på sanger hvis man vil og man kan
tenne lys. Det vil alltid være mulighet for
nattverd.
Soknepresten tror at det kan ta tid før
hverdagsmessen er godt etablert i menighetens bevissthet, men at behovet for hverdagsmessen er til stede.

Ønsker å nå flere
– Vi vet at mange er opptatt i helgene med
turer til hytter, barn som skal følges på aktiviteter og mye annet, erkjenner Gunnar
Mindestrømmen.
– Selv om kirken vår er godt besøkt søndag formiddag, er det mange som synes det
er vanskelig å rekke gudstjenesten da. Vi
ønsker med dette å møte folk i ulike livssituasjoner med et tilbud. Andre igjen
synes gudstjenesten på søndagen blir litt
stor. Da kan det være lettere å gå på en enkel hverdagsmesse.
Første hverdagsmesse i Søreide kirke blir
onsdag 2. september klokken 21.00. Siden vil
det fortsette hver onsdag til samme tid. ●
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Folkekirken på dagsorden
De politiske listetoppene i Bergen stiller når folkekirkens rolle i byen er
tema for et politisk folkemøte, en uke før valget.
– Vi ønsker å bevisstgjøre politikerne på
kirken som ressurs. Den gjør Bergen til en
bedre by å bo i. Samtidig vil vi peke på de
utfordringer kirken har. Vi er selvsagt interessert i hvilken kirkepolitikk de ulike
partiene satser på fremover, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland.
Det er Bergen kirkelige fellesråd som
inviterer til møtet, på vegne av de 25 menighetene i byens tre prostier.
Følgende listetopper har allerede sagt
fra at de kommer: Martin SmithSivertsen (H), Harald Schjelderup (Ap),
Tor A. Woldseth (Frp), Dag Inge Ulstein

(KrF), Åsta Årøen (V), Sofie Marhaug
(Rødt), Tom Sverre Tomren (MDG) og
Odd Sverre Bjørdal (Sp).
Sædalen skole, tirsdag
8. september kl. 19.00.

INVITERER TIL POLITISK FOLKEMØTE:
– Det er viktig for oss å være på dagsorden
og bevisstgjøre politikerne om vår rolle
som ressurs, sier Kjell Bertel Nyland.
ARKIVFOTO: ANDREA FRIESTAD NYLAND

Midlar til fredsmarkering

«FANA
TALENTENE»

Ynskjer kyrkjelyden din å markere
Kyrkjeveka for fred i Palestina og
Israel? No kan du lett søkje om
økonomisk stønad til dette.
I den tradisjonsrike Kyrkjeveka er det lagt
opp til at den einskilde kyrkjelyd er pådrivar for, ber for og fortel om rettvis fred i
Midtausten. Kyrkjeveka stør dei ikkjevaldelege og konstruktive bidraga som
kan hjelpe med å få slutt på okkupasjonen
av Palestina. Det er også eit mål å oppmuntre dei som allereie jobbar for rettvis
fred i Palestina og Israel. No i 2015 er
tema kort og greitt Muren.
Kyrkjelydar, bispedøme og organisasjonar knytt til kyrkja kan søkje om midlar
frå kyrkjas nord/sør-informasjon til eit
Kyrkjeveka-arrangement. Midlar kan
brukast til t.d. annonsering, servering,
leige av lokale, betaling til medverkande,
utvikling av ressursmateriell – eller andre
utgifter til arrangementet. Meir informasjon: www.kui.no/index.cfm?id=90007 ●
BARRIERA: Muren i Israel gjer livet tryggare for nokon, og vanskelegare for andre.
FOTO: JUSTIN MCINTOSH

Vokalgruppe for videregående
– i alder eller ferdighet

ET NYTT ENESTÅENDE TILBUD STARTES TIL HØSTEN
Vil du være med?
Øver i Fana kirke annenhver onsdag kl. 17.30-19.30.
For gutter og jenter fra 8. klasse og oppover.
KONSERTPROSJEKTER
FANA KIRKE
Helgen 23/10-25/10

Jazz og Gospelkonsert med Fanatalenter, Fanasolister og Jazzband.
Korseminar for flere generasjoner.

KULTURDAGENE
Torsdag 29/10

Musicalprogram med sanger fra Les Miserables
Solistoppgaver

BIRKELAND KIRKE
Søndag 29/11
FANA KIRKE
Søndag 20/12 kl.19.00

Adventskonsert med julesanger og satser fra:
Gloria av Vivaldi og Messias av Händel
«O Helga natt» Julekonsert
Fanatalenter, Fanasolister og Vokalkonfirmanter

Hver sanger får mulighet til å medvirke i gruppe eller som solist ved andre arrangement.
2016
Korsommerskole i Kristiansand sammen med andre ungdommer fra hele landet
Solistseminar og på sikt studieturer til England bl.a.
Ledere: Kantor i Fana kirke
Jan Røshol og Ragnhild Sæle
Bergflødt.
Fanatalentene er en del av
«Fanasolistene» og knyttet
til organisasjonen Ung
Kirkesang.
Pedagogisk modell er etter
mesterlæringstradisjon i et
klassisk karakterdannende
miljø.

Påmelding til
Kantor Jan Røshol
jan.roshol@bergen.kirken.no,
angi gjerne noe om musikalsk
motivasjon og erfaring.
Nærmere opplysninger:
Tlf. 48 99 47 00.
Kontingent er Kr1000,–
halvåret. Friplasser kan gis
til spesielle sangtalenter.
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Tid for andre? Tid som kan forandre? Kirkens SOS i Bergen trenger nye frivillige
medarbeidere til vår døgnåpne krisetjeneste på telefon og nett! Inntakskurs starter 28. september.
Vil du gjøre en forskjell for mennesker som har det vanskelig og samtidig oppleve personlig utvikling? Som frivillig kan du velge mellom å
lytte til mennesker på telefon eller chatte med dem på internett. Du får full opplæring og oppfølging underveis, og vi kan tilby et utviklende
personlig og sosialt fellesskap. Tjenesten er velordnet og forutsigbar, og kan fint tilpasses jobb, studier eller pensjonisttilværelse.

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Her kan din
annonse stå!
Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Kontakt Frode Høyte
hoeyte@gmail.com

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
Wilson
W
ilson

Heine
Polden

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

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

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . . . kl. 08.00-15.00
bones.menighet@bergen.kirken.no
www.bonesmenighet.no
Kontonummer; 3416 20 00464
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bergen

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

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

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

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

Frivillighetskoordiantor
May-Wenche Fossmark
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 05
may-wenche.fossmark@
bergen.kirken.no

Sokneprest (Storetveit)
Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . . . 55 30 81 06/480 41 867
gunn.f.unneland@bergen.kirken.no
Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
reidun.laastad.dyvik@
bergen.kirken.no

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste: For den som ønsker
besøk eller å bli besøker. Sorggruppe
ved skilsmisse/dødsfall.
Kontakt diakon . . . . . . . 55 30 81 17

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

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

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

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

Søndagsskole
Marit Z. Berentsen . . .

55 12 23 32

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

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

Vi takker og ber
Uke 36:
Vi takker for alt barne- og ungdomsarbeid som nå starter opp igjen på et nytt
semester. Vi takker for ledere og nye og
gamle medlemmer. Skap gode og inkluderende miljø der det er godt å være.
Uke 37:
Vi takker for våre nye konfirmanter. Vi
ber for konfirmantene, og for menigheten at den må ta imot konfirmantene på
en god måte. Vi ber om en god konfirmanttid for den enkelte.
Uke 38:
Vi takker for menighetsrådet og vi ber
om Guds velsignelse over rådsmedlemmenes arbeid og tjeneste. Nå i denne
uka ber vi for valget av nytt menighetsråd. Takk for nye kandidater som har
sagt seg villig til å være med i rådet.
Uke 39:
Vi takker for gudstjenestene og for muligheten til å samles til gudstjeneste. Vi
ber om at mange finner sin vei til gudstjenestene og at vi finner nye og gode

måter å arbeide med gudstjenesten på i
forbindelse med innføring av ny liturgi.
Uke 40:
Vi takker for menighetens kulturarbeid
og for muligheten til å samles om interessante emner. Vi takker for et flott konsertprogram. Vi ber for arbeidet med et
rikt og variert kulturtilbud i menigheten.
Uke 41:
Vi ber for høstferien, at den blir brukt til
å samle nye krefter og gir gode opplevelser. Vi takker for alle som har mulighet til å ha høstferie. Vi ber også for dem
som ikke kan ta høstferie. Vi ber for dem
som er avhengig av hjelp og for alle ensomme.
Uke 42:
Vi ber for det diakonale arbeidet og for
alt omsorgsarbeid i menigheten og i samfunnet. Vi takker for sorggrupper og for
fellesskap også i sorgens tider. Vi ber for
de som har mistet noen av sine nærmeste. Vi ber om trøst og hjelp til å leve med
sorg.

Uke 43:
Vi takker for dåpsbarna, for menighetens dåpsopplæring og trossopplæringsutvalg. For gjennomføring av nye gode
tiltak i trosopplæring. Vi ber for foreldre
og familier, for oppdragelse og påvirkning som de gir barna. Vi ber også for
søndagskole, speidere, barnekor og andre grupper for de små.
Uke 44:
Vi takker for fred i vårt land. Vi takker
for demokrati. Vi ber for de som er forfulgte for sin tro eller for sin politiske
oppfatning. Vi ber for alle demokratibevegelser.
Uke 45:
Vi takker for kirken vår og for alt
arbeidet som drives der. Vi takker for
at kirken er der for oss i glede og i sorg,
i de små og store begivenheter i livet.
Vi ber for livet i kirken både lokalt og
nasjonalt. Vi ber for biskopen i Bjørgvin, for prosten vår, og for alle ansatte
og råd.
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Diakonatet
Besøker - noe for deg?

Høst betyr semesterstart f

Storetveit og Bønes jobber med å få en
større besøkstjeneste i samarbeid med
de andre Fana-menighetene.

Her er en oversikt o v

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

Formiddagstreff
Det er formiddagstreff for godt voksne
i menighetssalen i Bønes kirke hver
første fredag i måneden mellom
kl. 11.30 og 13.30.
Det blir variert program, mat og allsang.
Kom og møt andre!
Ingen påmelding, alle er velkommen.
Kontakt Bønes menighet hvis du trenger
skyss.
I høst blir treffene på følgende dager:
4. september, 2. oktober, 6. november
og 4. desember.

Seniordans
Vi er nå i gang igjen med seniordans
torsdager kl. 12.30-14.30 i Bønes kirke.
«Gamle» og spesielt nye dansene
velkommen! Vi trenger flere deltagere.
Medlemskort kr 200 for åtte ganger som
også inkluderer kontingent til seniordans.Ta kontakt med Nelborg
Johannessen, telefon 55 26 95 18.
Aktiviteten støttes av Fyllingsdalen/
Laksevåg kulturkontor ●
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Babysang
Babysang starter opp igjen 18.august. Babysang er et åpent tilbud hver tirsdag kl. 11-13 i
kirken for foreldre i foreldrepermisjon. Vi har en
sangstund på ca. 30 minutter og spiser så lunsj.
Vær med å friske opp
gamle sanger og lære
nye. Dette er også et
sted man kan dele erfaringer om det å
være foreldre og kanskje plukke opp noen
tips til småbarnslivet.
Ta med egen matpakke
så har vi drikke og noe å
bite i. Det koster 20 kr per
gang.
Har du noen spørsmål? Ta
kontakt! cathrine.fosse@
bergen.kirken.no, 55 30 81 07.

Småbarnstreff
Småbarnstreff starter opp igjen
19.august. Småbarnstreff er et åpent
tilbud hver onsdag kl. 10-13 i kirken
til barn som er hjemme på dagtid. Vi
har sang- og fortellingstund, samt
frilek. Noen ganger har vi ekstra
program. Første onsdag hver måned
har vi smørelunsj. Da tar man med
pålegg så har vi rundstykker. Ellers
tar man med egen matpakke. Vi stiller opp med frukt og drikke. Ta med
ett eller flere barn. Det koster 20 kr.
for ett barn, 10 kr for neste per gang.
Har du noen spørsmål? Ta kontakt!
cathrine.fosse@bergen.kirken.no
tlf. 55 30 81 07.

Søndagsskolen

➥

Har du noe tid du kan tenke deg å bruke
som besøker? Som besøker får du en fast
person du besøker jevnlig etter avtale,
og det kan innebære å gå tur, bare prate
sammen, følge til lege og liknende.
Det vanlige er 1-2 timer i uken/annenhver uke. Du vil få veiledning og kurs
underveis, og treffpunkter med andre
besøkere.
Liker du å glede en annen? Da kan dette
være en tjeneste for deg! Kontakt
menighetskontoret 55 30 81 02. ●

Søndagsskolen er et tilbud for barn
fra ca. 3 år og oppover og foregår
under gudstjenesten. Vi starter
gudstjenesten sammen med menigheten, og under salmen før prekenen går vi ned i underetasjen i kirken
Der har vi ulike aktiviteter som bibelfortellinger, sanger, tegning og
formingsaktiviteter.
Se gudstjenestelisten på baksiden
for oversikt over hvilke dager det
skal være søndagsskole.

Våkleiva 43, 5155 Bønes
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t for mange av kirkens tilbud

Er du interessert i å lese?

Bli med i lesesirkel!

o ver noen av tilbudene
Tria
Bønes Tria er et tilbud for deg som
går i 2.-7. klasse! Vi holder til i
Bønes kirke og samles hver torsdag
i kirken kl. 18.15 – 19.30.
Vi har to spennende
grupper du kan
være med i:

TRIA-koret:
Hvis du liker å synge, så
er TRIA-koret perfekt
for deg!

Robotgjengen:
På Robotgjengen bygger
vi roboter av Lego. Etter at
vi har bygget robotene,
kobler vi dem til en datamaskin og programmerer de slik
at de beveger seg. Vi flyr også
med kvadrokopter!
I tillegg til disse to gruppene, har vi også
noen torsdager der alle samles og gjør aktiviteter sammen – f.eks. bingo, kafékveld og
andre aktiviteter.

Minising ➦
Bønes MiniSing er et barnegospelkor i Bønes menighet.
Vi synger kjente og nye barnesanger og midtveis i
øvingen er det andakt. Barna
er fra 3-6 år (til og med første
klasse). Hvert år deltar vi på
juletrefest, Bønesdagen og til
sammen fire gudstjenester.
Vi har også arrangert avslutningskonsert for foreldre og
søsken ved slutten av hvert
semester. Vi øver annen hver
torsdag kl. 17.15 - 18.00 i

Bønes kirke. Dersom det virker spennende
er det bare å stikke innom en torsdag vi har
øvelse og se hva vi holder på med! Vi starter
opp igjen med første øving 3. september og
samles deretter annen hver torsdag:

Ten-Sing
Bønes Ten Sing er en fritidstilbud for ungdommer mellom 13. og 19. år. Her kan man
synge i kor, danse, dramatisere, spille i band
og være med i PR-gruppa. Gjennom året
jobber vi frem mot vår sommerkonsert! I
tillegg til onsdagsøvelser drar vi på en sosial
weekend, deltar på festivaler og opptrer på
gudstjenster. Øvelsene er i Bønes kirke kl
19.00 – 21.15 hver onsdag.

Mange av oss er glade i å lese og sikkert også glad i å drøfte
bøkene vi har lest. Hvis det er
interesse, vil kulturutvalget ta
initiativ til å starte en lesesirkel
til høsten, med møte en gang i
måneden. Er du interessert?
Gi melding til Bønes
menighetskontor
eller til diakonvikar
Lise Opdahl:
lise.opdahl@
bergen.kirken.no ●

Annonsere?
Bladet du nå holder i hendene er en av de
viktigste informasjonskanalene for å spre
informasjon om tilbudet i menigheten.

Kveldsåpent

Ta kontakt med oss i dag om du vil bidra til
dugnaden ved å annonsere i Bønesbladet!

Programmet for dette semesteret blir kveldsturer. Vi starter ved kirken kl. 19.30 og går
en tur på rundt to timer langs veien eller i
terrenget. Målet for turene vurderes ut fra
vær og ønsker fra deltakerne. Det er en fordel å ha med hodelykt. Datoer: 29. september, 27. oktober og 24. november kl. 19.30 21.30 med oppmøte ved Bønes kirke.

• therese.mokkelbost@bergen.kirken.no
• Telefon 55 30 81 02

BØNESBladet
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00 00
00
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www.arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
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Menighetskalender
dåp
Hannah Hugnastad Jensen
Axel Riiber Monsen
Eveline Constant-Stangeland
Adeline Stokke Folkestad
Jacob Bergersen Müller
Mathilde Sundstø Horneland

begravelser
Marianne Helland Dalen
Torbjørg Lien
Anny Helene Berg
Edel Pauline Tresselt
Gunvor Oline Berge Kleppe
Eva Wågesæther

gudstjenester
Bønes menighet
15. søndag i treenighetstiden,
søndag 6. september kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sommerseth.
Søndagssk. Dåp Luk 10, 38-42
16. søndag i treenighetstiden,
søndag 13. sept. kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Kongsvik. Søndagsskole. Matt 5, 10-12
17. søndag i treenighetstiden,
søndag 20. sept. kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Løvenholdt. Dåp Luk 7, 11-17
18. søndag i treenighetstiden,
søndag 27. sept. kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste på Guldstølen v/ Kongsvik. Matt 8, 5-13
19. søndag i treenighetstiden,
søndag 4. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Holme.
Dåp. Joh.7, 14-17
20. søndag i treenighetstiden,
søndag 11. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Sommerseth
Dåp. Mark 10, 2-9
21. søndag i treenighetstiden,
søndag 18. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Braut. Søndags-

skole. Luk 16, 19-31
Bots og bededag, søndag 25.
oktober kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ vikar.
Dåp Luk 18, 9-14

Matt. 8,5-13
19. søndag i treenighetstiden,
4. oktober kl. 11.00
Høymesse v/Kongsvik. Dåp,
Nattverd. Johannes 7,14-17.

Allehelgenssøndag
Søndag 1. november
Gudstjeneste v/ Kongsvik. Søndagsskole. Matt 5, 13-16

20. søndag i treenighetstiden,
11. oktober kl. 11.00
Høymesse v/Holme. Dåp. Nattverd. Markus 10,2-9.

24. søndag i treenighetstiden,
søndag 8. november.
Gudstjeneste v/Sommerseth.
Søndagssk. Dåp Kol 1, 24-29

21.søndag i treenighetstiden,
18. oktober kl. 18.00
Temagudstjeneste: «Når jeg
ikke strekker til» v/Bredholt og
Holme» Lukas 16,19-31.

Kirkeskyss, Bønes

Bots- og bededag,
25. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/Sommerseth.
Luk 18,9-14.

Trenger du skyss til gudstjeneste? Ta selv kontakt med sjåføren
og bli med på gudstjeneste!
• 13. september:
Håskjold, tlf. 956 83 289
• 4. oktober:
Berg, tlf. 932 26 288
• 1. november:
Berentsen, tlf. 55 12 23 32
• 29. november:
Sandgrin, tlf. 483 55 427
• 20. desember:
Kirkebø, tlf. 406 14 514

Storetveit menighet
15. søndag i treenighetstiden,
6. september kl. 11.00
Høymesse v/Kongsvik. Nattverd. Lukas 10,38-42.
16. søndag i treenighetstiden,
13. september kl. 11. 00
Høymesse v/Sommerseth. Dåp,
nattverd. Matteus 5,10-12
17.søndag i treenighetstiden,
20. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Holme.
Dåp. Lukas 7,11—17
18. søndag i treenighetstiden,
27. september kl. 19.00
Temagudstj.: «Når troen ikke
klaffer med hverdagen».
Konfirmantpresentasjon.

Allehelgensdag,
søndag 1. november kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/Rune
Kysnes. Matt 5,13 -16
24.søndag i treenighetstiden,
8. november kl.11.00
Gudstjeneste v/Kongsvik. Dåp.
Nattverd. Kol 1, 24-29
25.søndag i treenighetstiden,
15. november kl.19.00
Temagudstjeneste: «Kjærlighet
og kjøpekraft» v/Holme. Matt
14,22-34
Domssøndagen/Kristi kongedag, 22.november kl.11.00
Gudstjeneste v/Holme. Dåp.
Nattverd. Matteus 25,1-13

Kveldstoner i Åpen kirke
Kveldstonene har startet opp
igjen etter sommeren. Fra 26.
august er det kveldstoner hver
onsdag. Etterpå er alle som har
anledning velkommen til
kveldsmat på menighethuset.

Kirkeskyss Storetveit:
• 30. august,
Agnethe Mohn 948 59 503

Giverglede ...

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

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

Den enkleste måten å bli med i Giverglede på, er å legge inn et fast månedlig
beløp i nettbanken - da går det hele av
seg selv. Du bruker kontonummer

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

• 11. oktober, Guri Westfal Larsen 995 66 017
• 1. november,
Berit Ljone – 911 86 9 85
• 6. des., Knut Rosenlund.
55 28 47 12 - 906 96 474

kultur
Bønes kirke høsten 2015
• Hver første tirsdag i måneden kl. 21: Tirsdagskonserten ved Carsten Dyngeland
med venner. Kollekt ved
utgangen.
• En tirsdag hver måned kl.
19.30-21.30: Kveldsåpent.
Et samlingssted med mulighet for sosialt påfyll og
åndelige impulser. Datoer
for høsten: 28. oktober og
25. november.
• Fredag 25. september kl. 19:
Foredrag om sex og samliv
ved Torbjørn Nordvoll Land,
tidligere Vårt Land-spaltist.
Enkel servering.
Entrè: kr 50.• 20. oktober kl. 19.00:
Filmkveld.
• 22. november kl. 18.00:
Førjulskonsert i kirken med
lokale kor og musikere.
Kollekt ved utgang.
• 29. november kl. 11.00,
1.søndag i advent: Høymesse og tenning av julegran utenfor kirken. Bønes
skolekorps deltar. Arr: Bønes
menighet og Lions Bergen/
Løvstakken.
• 6. desember kl. 19.00,
2.søndag i advent:
Lysmesse. TenSing deltar.
• 20. desember kl. 11.00
Sanggudstjeneste.

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

