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Høsten er en tid som veksler i lys og mørke. I naturen
ser vi spor fra liv og død. Og slik det veksler mellom det
mørke og det lyse i det vi ser omkring oss, slik veksler
det vi møter på innsiden av oss på ulike måter.
Rilke skrev:

TEKST: Gunn-Frøydis Unneland

Og det lyse og det mørke i oss kommer
i berøring med det vi kaller tro, det i
oss som gjer at vi våger å løfte blikket
mot en uendelig himmel, kommer i berøring med det som vi kaller tvil – og
som dikteren Rainer Maria Rilke kalte
…«avmakta i det å få det indre og det
ytre livet samstemt…»
Rilke hadde ein god venn som han
brevvekslet med. Kappus, hans venn,
kjente både på det gode og det vonde i
livet. Rilke delte sine tanker om
hvordan troen på livet blir levende når
mennesker også finner et sted å trygt
hente fram sine spørsmål, sin levende
tvil og mørke erfaringer.

… Rein er den kjensla som lyfter og
gjer deg heil; urein er den kjensla
som berre omfattar eine sida av ditt
vesen og difor forvrengjer det.
Kvar tanke som gjer at du ser din
eigen barndom i auga, det er godt.
Alt som gjer deg til meir enn du, i di
beste stund var, det er rett.
All eldhug er god, om han ikkje går
heilt i blodet og ikkje er rus eller
grums, men ei glede ein ser til botns i.
Skjønar du kvar eg vil av?
Og tvilen, du slit med, kan verte ein
god eigenskap, vert han trena opp.
Han må bli vitande, må bli kritikk.
Kvar gong han øydelegg, spør han
om kvifor noko er stygt, krev prov av
han, prøv han og kan hende finn du
han då både rådlaus og handfallen,
ja jamvel oppfarande.
Og om du ikkje gjev etter, men krev
argument og møter han fast og
merksamt og konsekvent kvar einaste
vende, då vil den dagen kome då han
som reiv ned er din beste arbeidsmann,- kan hende den klokaste av alle
dei som byggjer livet i deg… (s 45-46,
frå Brev til ein ung diktar.)
Jesus er i evangeliene veien som berører både jordbunnen og himmelen.
Vi har på denne veien fått korstegnet
risset inn i våre virkeligheter, tegnet
som er håp for oss, og som arbeider i
våre sjeler, og minner oss om å ta imot
Jesu død og Jesu oppstandelse.
Vi ber ikke til hvem som helst i våre
vekslende dager, men til … Han som
virker i oss med sin kraft og kan gjøre
uendelig mye mer enn det vi ber om
og forstår. (Ef. 3,20) Og på denne
veien kan vi gå med løftede blikk og
med beina på jorden.
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Øyvind Bjørge er tilsatt som frivillighetskoordinator i Bønes
menighet og begynte i
jobben 18. august.
TEKST OG FOTO: Stein Rune Risa

Bønesbladet tok en prat med Øyvind om bakgrunn og forventninger
til rollen.
- Kan du fortelle litt om deg
selv?
- Jeg er 30 år gammel og kommer
fra en jobb som kirketjener i Fyllingsdalen, der jeg har vært siden
høsten 2012. Jeg har vært innom
ulike roller i kirken opp gjennom
årene. Her kan nevnes engasjement
som kateket/menighetspedagog,
diakonmedarbeider og frivillighetskoordinator. Jeg har ikke bare bakgrunn fra kirken, og har vært
innom det private næringsliv, der
jeg en periode arbeidet med billån i
DNB. Ellers har jeg også et enkeltmannsforetak som lydtekniker. Jeg
har på mange måter «vokst opp» i
menighetsarbeid, og har drevet
mye med frivillig arbeid, særlig
ungdomsarbeid i Skjold, og i de
senere årene, blant unge voksne i
St. Jakob kirke.
- Hvilke inntrykk sitter du
igjen med etter den første
tiden på Bønes?
- Jeg har litt kort erfaringsgrunnlag, siden jeg begynte 18. august,
men jeg har fått inntrykk av at
Bønes menighet er en aktiv menighet med mye som skjer, og med
veldig mange som gjør en innsats
for kirken vår. Bønes utmerker seg
med stor dugnadsånd, og for meg
blir det er privilegium. Jeg har allerede rukket å få møte noen av de
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illighetskoordinator
Bønes utmerker seg med
stor dugnadsånd, og for
meg blir det er privilegium.
Øyvind Bjørge

frivillige, og ser frem til å møte alle andre etter hvert. Jeg har opplevd varm
mottakelse blant kollegaer, og ser frem
til arbeidsfellesskap med dem.
- Hvilke forventninger har du til
arbeidet på Bønes?
Mine forventninger til arbeid er å bidra til å bevare alt det gode arbeidet
som skjer i Bønes. Som nevnt har menigheten god dugnadskultur. Denne
kulturen har som forutsetning at
mennesker opplever Bønes kirke som
MUR,
MUR, PUSS
PUSS OG
OG FLISARBEID
FLISARBEID

NYBYGG
NYBYGG

sin kirke. Jeg ser frem til å få kunne
spille en rolle i å legge til rette for opprettholdelse og videreutvikling av
denne kulturen.
- Hva kommer du til å fokusere
på fremover - hva synes du er
viktig?
- For tiden har vi et behov for å få en
bedre oversikt over husstandene i
menigheten med hensyn til leveranse
av menighetsbladet. Målet er å få laget
kart med de ulike rutene, og at vi på

denne måten kan sikre at alle får menighetsbladet. Jeg ønsker å også være
ungdommens frivillighetskoordinator,
og vil prioritere kontakt og oppfølging
av Ten Sing. Gudstjenesten og kirkekaffen har lang tradisjon i Bønes, og
dette blir også et viktig felt å følge opp
fremover.
Vi ønsker Øyvind lykke til i jobben
som frivillighetskoordinator i Bønes
menighet!

REHABILITERING
REHABILITERING

SIDEN 1947
SIDEN 1947

www.arthur-thorsen.no
www.arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
TelefPOtftn@arthur-thorsen.no
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Ønsker du
å leie underetasjen i kirken?
Bønes kirke har en flott underetasje som
kan leies til for eksempel barnebursdager,
selskaper eller andre type arrangementer.

Underetasjen har god plass,
med et hovedrom, siderom
og kjøkken. I hovedrommet
finnes prosjektør og lydanlegg, og det er også stoler og
bord som kan benyttes om
en ønsker. Hovedrom og siderom kan enten skilles av,
eller brukes sammen som et
stort rom.

Det er også et kjøkken tilknyttet underetasjen, med
komfyr, oppvaskmaskin, bestikk og servise.
Gode toalettfasiliteter –
også handikapp-toalett.
Ta kontakt med Bønes
menighet hvis du ønsker å
leie underetasjen i kirken!
bones.menighet@
bergen.kirken.no
eller telefon 55 30 81 00

Barnekryssordet


Løs barnekryssordet i Bønesbladet og vinn en premie! Send inn
løsningsordet til bonesbladet@gmail.com sammen med navn,
adresse og alder og vær med i trekningen av en premie!
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Fargelegg!

Finn ni dyr!

JJesus stiller
ill stormen!

Navnet påå ni dyr er gjemt inni rutenettet.
Dyrenavnene står bortover og nedover.
Finner du alle ni?

Finn 5 feil
Tegninger: Trevor Keen
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Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen.
Underveis ble det storm!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?
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Gamlekirken

forteller

NY KIRKE I 1878: Slik så
nye Birkeland kirke ut på
begynnelsen av 1900tallet, 20-30 år etter at
den ble bygget.
Foto: C. Christensen
Thomhav/Riksantikvaren

Jeg husker godt den første våren jeg sto så ny
og fin blant nyutsprungen bjørk oppe på
Birkeland! Senere fikk stedet mitt navnet
Kirkebirkeland, nettopp på
grunn av at jeg sto der!
TEKST: Ingunn Myklebust,
kateket i Birkeland menighet

«H

vordan kan du huske, sier du
kanskje, «du som er revet ned
og død forlengst? Da må jeg smile
littegrann. Men ikke ta det fornærmelig
opp! For du har selvfølgelig helt rett i at
jeg ikke står der lenger. Men jeg må
likevel si at jeg lever i beste velgående!
Jeg kommer tilbake med nærmere forklaring; først har jeg bare lyst å fortelle
deg litt om livet mitt på Kirkebirkeland,
det var jo tross alt der jeg sto i mange
hundre år.

Et gammelt hus
Jeg er ikke så god på årstall og sånt,
men jeg tror jeg ble bygget for aller
første gang en eller annen gang mellom
år 1150 og 1300. Så du skjønner, jeg er
gammel! Vet du forresten at på den
tiden var Bergen (eller Bjørgvin, som de
sa) hovedstad i Norge? Jeg ble bygget
den gangen Norge var et katolsk land,
men det tenkte vi ikke så mye på - vi
visste ikke da at det gikk an å være
kristen på flere måter.
Men Olav den hellige kjente alle til da
jeg så dagens lys, han kongen som hjalp
til at hele Norge etterhvert fikk høre om
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Jesus, vet du (eller Kvitekrist, som
noen vikinger kalte Jesus). Etter Olav
den hellige kom det flere kristne
konger, og selv om landet vårt ble eid
litt av både Danmark og Sverige i perioder, var heldigvis alle kongene opptatt
av at vi skulle ha kirker og være kristne.

Kongen falt
Går du inn i en gammel kirke og ser en
trefigur med krone på hodet og en øks i
hånden, er det mest sannsynlig en
skulptur av Olav den hellige. Hvorfor
han holder en øks? Jo, det er nok for at
folk skal skjønne det er ham, øksen ble
kjennemerket hans; han døde nemlig i
kamp og «falt for sverdet», som det
heter (eller øksen), under slaget på
Stiklestad 29. juli 1030.
Men det var ikke det utrolige. Det
utrolige var at etter hans død begynte
nesten hele Norge å tro på Gud! Det
gikk mange sagn om at kong Olav var
hellig, og det ble bygget en kjempekirke
over der vi tror han ligger gravlagt:
Nidarosdomen i Trondheim. Dette er
Norges eneste «katedral», som betyr
stor kirke.

Selv kunne jeg ikke akkurat kalle meg
en katedral. Det hadde sikkert vært
plass til 15-20 sånne som meg inni
Nidarosdomen. Men jeg var glad og
fornøyd likevel. For selv i lille meg
kunne presten si akkurat de samme
ordene og gjøre de samme tingene som
prestene i Nidaros gjorde!
Prestene, ja. De var jeg spesielt gode
venner med. De tenkte mange kloke
tanker og sendte mange fine bønner
opp til Gud inne fra kirkerommet og
alteret mitt. De behandlet meg så fint,
og klappet og strøk på utskjæringer og
trearbeid når de hadde sitt arbeid i
kirken. Jeg så også at de ofte kunne
trøste dem som kom til kirken for å få
hjelp i tunge stunder.

Mange soknebarn
Husker spesielt presten Erling. Eller
Sira Erling, som han ble kalt (på
gammelt norsk sa de «sira» istedenfor
prest. Sira betyr prest, overhode, eller
en som liksom er litt over de andre - i
slekt med det engelske Sir. Sira Erling
var jammen en hardtarbeidende prest!
Han måtte ha kontroll på alle sokne-
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barna sine helt fra Fyllingsdalen og Årstad i nord til Søfteland i sør, og fra
Grimstad i vest til Arna i øst (soknebarn er alle mennesker som bor innenfor et sånt kirkeområde, eller sokn, som
det heter).
Sira Erling var flink til mye, og han er
den første Birkelands-presten det er
skrevet noe om. Vi kan lese i gamle,
historiske skrifter at han blant annet
måtte tale bøndenes sak da det ble en
krangel om hvem som hadde rett til
laksen i Oselven; Samdals-bøndene
(som bodde ved elven og hørte til
Birkeland) eller munkene på Lyse
kloster, som hadde bygget en sperring
midt i elven for å fange den verdifulle
fisken. Dette skjedde i 1329, husker jeg.
Sira Erling var en pliktoppfyllende
prest. Skulle han på reise, måtte han
først døpe alle udøpte barn og gi «den
siste olje» til alle syke (presten strøk litt
olje på pannen eller hodet deres mens
han ba) i tilfelle noen av dem døde før
han kom hjem igjen. Jeg vet ikke helt
hvorfor de ikke slappet mer av og stolte
på at Gud er der med oss når vi ber
uansett, enten vi har rukket å bli døpt
eller få den siste olje, men de følte seg
nok mye tryggere når disse tingene var
ordnet.

En vond tid
Sånn var det den gangen. Og selv om de
laget mange regler som de var livredde
for å bryte, var det mye god og fin gudstro blant folk. Hvis ikke alle disse fine
og gode kristne menneskene hadde levd
og fortalt om troen sin videre til sine
barn og disse videre til sine, så ville det
kanskje ikke ha vært kristne igjen her.
Men Sira Erling levde sannelig i en
vanskelig tid. Bare 20 år etter laksekrangelen, var Svartedauden over oss.
Huff, for en forferdelig pest! Det var
sannelig ingen spøk å være prest og gå
på sykebesøk den gangen. Folk skjønte
nok også litt for sent hvor utrolig smittsom denne sykdommen eller pesten
var, og at det var kjempeviktig å beskytte seg mot den - særlig ved å vaske

KIRKEHISTORIE
FOR BARN:
Teksten vi her
presenterer er
skrevet av kateket
i Birkeland,
Ingunn Myklebust, og tidligere
trykket i et hefte
hun laget til niåringenes trosopplæringstiltak,
«Kirkeskatten».

KIRKENE

Foto: Privat

V RE

hendene og holde noe foran munnen.
Etterhvert lå mange gårder øde, og de
som overlevde hadde et forferdelig slit
med å skaffe mat og klær og det som
var nødvendig. Jeg husker at spesielt
mange søkte til kirken da. De ba så inderlige bønner at jeg kunne kjenne
smerten deres langt inn i tømmerstokkene mine.

«Den lille istiden»
Etter pesten fulgte vanskelige år. Ikke
nok med at folk ble syke, de frøs også
forferdelig på den tiden, husker jeg.
Vintrene var i mange år så kalde at det
gjerne omtales som «den lille istid».
Etterhvert ble det altfor få folk rundt
meg, og det var heller ikke lett å skaffe
prester, mange strøk med under de
harde tidene. Nei, disse vanskelige årene ligger liksom i et mørke for meg jeg har sikkert fortrengt dem, som de
voksne sier - prøvd å glemme dem.
Men jeg ble ihvertfall bedre kjent
med min gode nabo Fana-kirken etter
denne tiden. Siden det var få mennesker og prester, ble våre to sokn slått
sammen, og jeg syntes bare det var
greit at storebror Fana tok de viktigste
avgjørelsene og bestemte litt over meg.
Fana var alltid opptatt av at jeg hadde
det bra, og vi delte også på prestene.
I denne tiden, sånn fra midten av
1500-tallet, kom reformasjonen. Da ble
prestene mye flinkere til å holde prekener på et språk folk kunne forstå, og vi
sluttet å tilbe helgener og jomfru Maria.

Ny tømmerkirke
Jeg syntes det var flott at prestene la
mer vekt på at det er Jesus som er viktigst, og at når vi tror på ham, så behøver vi ikke gjøre en masse vanskelige
eller flotte ting for at Gud skal godta
oss. Vi får være Guds barn «av nåde»
(som egentlig betyr: helt gratis, uten å
fortjene det). Åpner vi hjertet vårt for
Jesus, kan ingenting skille oss fra Gud
og hans kjærlighet. Er ikke det fint?
I 1660 var jeg blitt så gammel og slitt i
bjelkene og trevirket mitt at de bygget

Dette er første
del i en ny
serie, der vi,
en etter en,
presenterer
prostiets
mange flotte
kirker. Først ut
er den vakre
Birkeland kirke,
som like gjerne
tar kirkebladet
fra munnen og
forteller selv.

meg opp igjen som en tømmerkirke. Og
vet du hva de spesielt måtte forandre
på når de bygget denne gangen? På
grunn av prestens lange prekener, fikk
de bygget mange nye kirkebenker, sånn
at folk kunne få sitte godt mens de
hørte! Det var nemlig ikke uvanlig at
folk stod i kirken før. Bare presten satt på sin «prekestol». Nesten akkurat
motsatt av i dag, der folk for det meste
sitter og presten for det meste står.
Tømmeret de bygget meg av, var
hugget fra trær jeg kjente, og som sto
der oppe på Kirkebirkeland. Hovedhuset mitt, det de kaller kirkeskipet, var
litt over 11 meter langt, og jeg var vel
åtte meter bred. I hver ende hadde jeg
et påbygg; et i vest der folk kom inn, og
et i øst der alteret og alterringen sto.
Tilsammen hadde jeg en lengde på omtrent 25 meter.

Klasseskille i benkeradene
Utvendig smurte de meg inn med tjære
så jeg ikke skulle bli ødelagt av vær og
vind. Innvendig ble jeg malt fin og rød
på benkene og nederst på veggene, og
lyseblå øverst mot taket - kanskje for at
det skulle se ut som himmelen en solskinnsdag? Flinke snekkere laget utskjæringer på benkene og på prekestolen, og jeg hadde et fint bilde, eller
alterskap, helt foran i den fremste delen
av kirken, i det påbygget som vi kaller
koret. Alterskapet sto fremme på
alteret. Det kunne åpnes og lukkes. Når
det sto åpent, kunne alle se et trekors
med Jesus på. Under stod to av vennene hans. Jeg var veldig stolt av dette
skapet, og heldigvis har noen tatt vare
på det selv om det er veldig slitt og ikke
kan brukes lenger, det står nå på Historisk museum i Bergen.
De forskjellige gårdene hadde hver
sin kirkebenk. Her satt alle gårdsfolkene, unntatt tjenerne. De måtte finne
seg en plass nederst i kirken, eller oppe
på galleriet - «lemmen», som det også
ble kalt. Var ikke det en merkelig forskjellsbehandling? Men sånn var det
den gangen - de rikeste og gjeveste satt
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GAMMEL KIRKEKLOKKE: Kirken har tre
klokker fra henholdsvis 1637, 1665 og
1937. Her undersøkes de av «Tårnagenter 2012».

fremst, og så satt de bakover alt etter
hvor viktige, rike og betydningsfulle de
var i samfunnet.

De gamle kirkeveiene
Men jeg husker nå at mange av de unge
syntes det var helt greit å sitte oppe på
galleriet, selv om det var trangt. Der
kunne de se litt hemmelighetsfullt på
hverandre uten at noen merket det, og
ikke så sjelden hendte det at to ble
forelsket. Jeg syntes det var spesielt
kjekt å være kirke hvis de etter en tid
kom tilbake til meg for å gifte seg!
Men du verden så langt mange måtte
gå for å komme opp til meg. Fra fjellgårdene i øst kom en kirkevei, og fra
Dyngeland-Langedalen en annen. En
tredje kirkevei fulgte den gamle vandrings- og skyssveien over Birkelund,
Sandalen og Ulsmåg, mens kirkeveien
for fyllingsdølene gikk fra Skjoldabukten over Slåtthaug og Lilletveit frem
til kirken. Mellom meg og storebror
Fana gikk det også en kirkevei over
Smørås-fjellet.
Fyllingsdølene hadde den lengste og
mest strevsomme kirkeveien. De gikk
på kirkesti over Bønes og ned til Kyrkjetangen ved Nordåsvannet (ja, du
skjønner nok at det er jeg som er skyld i
det navnet også), deretter rodde de i
båter over vannet helt inn til Skjoldabukten eller Skjoldhammaren, som det
neset der heter. Så var det å gå videre
forbi Skjold, opp til Slåtthaug og helt
øverst opp til meg.

Dåp og konfirmasjon
Mens de gikk på kirkevei, fikk de god
tid til å tenke på Gud og forberede seg
til å møte ham i gudstjenesten. Mange
sang også salmer mens de ruslet
oppover. Noen ba stille inni seg om at
Gud måtte tilgi dem det de hadde gjort
galt. For alle ville være så klar de kunne
for å motta «den hellige nattverd»,
kjeksen og den lille slurken vin som
skal minne oss på at Jesus døde for oss
og har betalt for all vår skyld.
Jeg er så takknemlig for alle mine
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FISKERETTIGHETER: Presten i Birkeland talte bøndenes sak overfor Lyse kloster i en
konflikt om fiskerettigheter. Nå står bare ruinene tilbake av klosteret. Det er spennende
å tenke på hvordan det kan ha sett ut her for flere hundre år siden. Foto: Creative Commons

soknebarn som glad og trett satte seg
ned i kirkebenkene. Føttene verket på
små og store, men jeg merket så godt at
de virkelig var glad i meg. Og sine fineste klær hadde de på.
Mine beste stunder hadde jeg når det
kom små babyer for å bli døpt. De var
inntullet i mange lag med tepper på
vinterstid, da kunne jeg ofte bare se babyens nesetipp før de kom frem og fikk
vann på hodet sitt. Noen av dem var
bare få dager gamle. Siden fulgte jeg
dem med kjærlig blikk til de ble prestens «lesebarn» og skulle lære seg Fadervår, Trosbekjennelsen og Luthers lille
katekisme for å bli konfirmert. Da heiet
jeg spesielt på dem som måtte stå nederst på kirkegulvet, der måtte nemlig de
stå som ikke hadde klart å lære seg alt
eller var fattige.

Guds kirke på jord
Mine tristeste stunder var de gangene
det sto en kiste på kirkegulvet. Jeg gråt

med dem som sørget, og prøvde alt jeg
kunne å varme og trøste dem med mine
levende lys og alterskapet med Jesuskorset. Presten hadde ingen lett oppgave sånne dager. Men jeg så, mer enn
en gang, at det hjalp å få høre gode ord
fra Bibelen, og synge sanger om håp og
himmel.
Jeg kunne fortalt deg så mye mer om
alt jeg så og opplevde oppe på Kirkebirkeland! Men nå lurer du kanskje på
om jeg snart skal forklare hvorfor jeg
ikke er lei og trist fordi jeg ikke står der
lenger? Jo, nå skal du høre: Kirken er
ikke bare tømmer- eller steinvegger
som er satt sammen til et fint bygg. Nei,
kirken er først og fremst menneskene
som fyller den - de som tror på Gud!
Alle som tror på Jesus og Gud blir
ofte kalt for «Guds kirke på jord», og
denne kirken kan heldigvis leve uten å
være avhengig av et hus. Kirken feirer
faktisk bursdag også - hver vår når det
er pinse feirer vi at Jesus sine venner

KIRKEN PÅ KIRKEBIRKELAND: I 1660 ble kirken gjenoppbygget som en tømmerkirke.
Illustrasjon: Aud Sørheim Myklebust
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HISTORISK INTERIØR: 1. 1708: Denne lysarmen ble gitt til gamlekirken i 1708 og henger nå i nye Birkeland kirke. 2. 1669: Slike benker
kunne brukes som brudebenker, men også som benk for gjestende storfolk. 3. 1735: Giveren, Sissel Larsdatter, må ha vært veldig raus,
for messinglysekronen er både flott og verdifull. Nå brenner ikke lenger levende lys i kronen, men vi kan fremdeles beundre den
fremst mot koret. 4. 1600-tallet: Dette dåpsfatet ble gitt som gave til gamle Birkeland kirke, og henger nå i den nye kirken.

(disiplene) fikk mange til å tro på Gud
en gang for snart 2000 år siden.

Ny kirke, gammelt navn
Egentlig er det feil å si at disiplene
klarte dette alene, det var Gud selv som
hjalp dem ved sin hellige Ånd. Plutselig
var det mange tusen som lovpriste Gud
og ble til «Guds kirke på jord». Denne
kirken har vokst og vokst, og nå er det
nesten ingen steder i verden de ikke har
hørt om Jesus som åpnet veien til Gud,

og som fortsatt lever og elsker sin kirke
på jord. Han er så glad i kirken sin at
han til og med kaller oss for sin «brud»,
er ikke det flott?
I tillegg til at jeg lever videre fordi folk
på Kirkebirkeland og rundt omkring i
Birkeland sokn tror på Gud, så vet du
kanskje at jeg også fikk meg et helt nytt
og ordentlig kirkehus å bo i fra 1878?
Du har vel sett den hvite, flotte murkirken som står nede på Nesttun? Hvis
ikke, så må du bare komme og besøke
meg! Der kan du også finne de gamle

kirkeskattene som har fulgt med helt
fra tømmerkirken til slutt ble revet
fordi jeg var blitt altfor gammel og
skrøpelig i veggene mine.
Nå står jeg staut, hvit og rak, selv om
jeg er nesten dobbelt så gammel som
det er vanlig for mennesker å bli. Og jeg
bare vet at soknebarna var glad i gamlekirken sin, for da den nye ble bygget
nede på Nesttun, ville de ikke kalle meg
verken Nesttun eller Midtun kirke, slik
mange syntes var naturlig; nei, Birkeland kirke skulle jeg fortsatt hete! ●

KIRKENS ALTERTAVLE: Anders Askevold står bak oljemaleriet bak alteret, som fremstiller Jesus svevende. Bildet ble malt i 1879, og
er en kopi av et tilsvarende i Kaupanger stavkirke, malt i 1865. Foto: Creative Commons

Menighetsbladene
i Fana prosti søker

Annonseselger
Bladet du nå leser er et resultat
av samarbeidet mellom syv menigheter i Fana prosti; Birkeland,
Bønes, Fana, Skjold, Slettebakken, Storetveit og Søreide.
Bladet er todelt. Åtte sider er rent
lokalstoff for hver enkelt menighet,
de resterende sidene utgjør
«fellesdelen» og er like for alle.
Bladene kommer ut fem ganger i
året og totalopplaget for hvert
nummer er ca 35 000 eksemplarer.
Det er store utgifter forbundet
med å gi ut menighetsbladene,
og annonseinntekter er viktig for å
sikre drift av bladene.
Vi søker derfor en dyktig
annonseselger som vil arbeide
med salg av annonser til fellesdelen på provisjonsbasis.

Kontakt Tove Elin Nygaard,
to-eli-n@online.no
hvis dette er noe for deg!
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– VI KALLER HVERANDRE

for brødre

INKLUDERENDE:
Ordenens mål er å
samle menn for å
arbeide i det godes
tjeneste. F.v: Kåre
Bergesen, Thor
Sommerseth, Endre
Grutle, Karsten Epland, Bjørn M. Østevold, Jan Erik Køhne,
Kristen Øgaard og
Sven Ove Egeland.

– Tanken er at vi skal være et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling; en
slags livsskole, sier Karsten Epland, som inviterte menighetsbladet med på mesterrådsmøte i Tempel Ridder Ordenen.
TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

J

eg kjører feil noen ganger før jeg
finner frem til Odd Fellows forsamlingshus i Krabbedalen, der Tempel
Ridder Ordenen leier lokaler. Når jeg
endelig svinger inn på plassen, står den
alltid like blide Karsten Epland og
venter på meg. Den pensjonerte veiingeniøren er mester for Riddertempelet Olav Kyrre i Bergen, og holder månedlige møter med resten av styret.
– Vi er bygget opp etter et gradssystem, med møter hver torsdag i de ulike
gradene, forklarer han.
– Det høres litt militært ut?

– Ja, på en måte, men det fungerer
mer som en skole, der vi har fokus på
personlig og verdibasert utvikling i et inkluderende fellesskap. Vi jobber med
symboler og ritualer som gir rom for refleksjon, ettertanke og vekst for den
enkelte broder.
– Vi kaller hverandre for brødre, men
sett utenfra er det kanskje lettere å forstå uttrykket kameratskap eller vennskap, sier Bjørn M. Østevold fra Sandviken. Han er pensjonert kjemiingeniør,
og sitter i styret sammen med Epland.
Det gjør også Kristen Øgaard fra Unneland, nylig pensjonert etter 35 år som
organist i Korskirken, og Thor Sommerseth fra Fyllingsdalen, som har vært

Fakta:
Tempel
Ridder
Ordenen
• Ordenen ble grunnlagt i
Norge i 1922. Stortemplet
for Norge og Island ble innstiftet i 1947.
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sogneprest i Landås og nå er seniorprest
i Fana prosti. Latteren sitter løst rundt
bordet, og det føles litt som å treffe fire
brødre, om ikke annet, så i ånden.

80 år i Bergen
For brødre er sjelden enige om alt, og
slik er det heller ikke her. Det viktigste
er de verdiene som de legger til grunn.
«Tempel Ridder Ordenen vil i sin krets
samle menn med etiske og sosiale interesser til et broderskap grunnlagt på
sannhet, kjærlighet, renhet og troskap»
står det i verdigrunnlaget deres.
Ordenen har sitt utspring i den amerikanske totalavholdsbevegelsen, og ble
offisielt stiftet i 1845 – først under
navnet Marshall Temperance Fraternity, senere som Templars of Honor and
Temperance. Den norske avleggeren ble
grunnlagt 10. desember 1922, og etablerte seg i Bergen i 1936. Stiftelsesmøtet
ble holdt i Centralkirken.
– Jeg er selv metodist og medlem av
den menigheten, forteller Østevold.
– Presten vår den gangen, Alf Wathne,
hadde sterke meninger, og var svært engasjert i dette arbeidet.

Har egen kvinneorden
– Samtidig er det viktig å understreke at
dette ikke erstatter menighetsarbeid,
legger Sommerseth til.
– Målsettingen vår er breiere enn det.

• Det er 42 templer og utposter i Norge, med til
sammen rundt 1200 medlemmer.
• Målet er å arbeide i det
godes tjeneste ved at menn
med etiske og sosiale interesser samles til et broderskap grunnlagt på sannhet,

Vi har mange medlemmer som ikke er
aktive kirkefolk, men som ønsker å
være her fordi de har tro på verdigrunnlaget vårt. Mye av det vi holder på
med handler om allmennetiske ting;
om omsorgen som ligger i det å utvikle
hverandre, og i en form for likestillingstenkning. Alle står på samme linje,
enten de er rike eller fattige.
– Men dere er like fullt et broderskap. Hvorfor har dere ikke plass til
kvinner?

– Vi har en kvinneorden; Tempelbyggerne, som er bygget opp på samme
verdigrunnlag, opplyser Epland.
– Vi har et visst samarbeid med dem,
et samarbeid som det er ønske om å forsterke og videreutvikle.

Inkluderende fellesskap
Ordenen er basert på en fullstendig rusfri livsstil. Dersom det er én regel ordensbrødrene klarer å etterleve, så er det
den.
– Det høres ut som om vi har rus som
tema, men slik er det ikke. Vi snakker
aldri om rus, sier Sommerseth.
– Hva med samfunnsvirksomhet?
Er dere engasjert i veldedig arbeid?

– Nei, men vi regner med at brødre
gjør det i andre sammenhenger.
– Det ligger litt i visjonen vår om å
skape et inkluderende fellesskap, sier
Østevold.

kjærlighet, renhet og troskap.

arbeide for et høyere etisk
mål.

• Arbeider på kristen grunn i
et rusfritt miljø. Det legges
ingen bånd på medlemmenes politiske eller religiøse
oppfatning, men det forutsettes interesse for ideelt
arbeid og et ønske om å

• Ordenens lov og medlemsmatrikkel er offentlige, men
deler av det indre arbeidet
hemmeligholdes.
• Mer informasjon:
tempelridderordenen.no
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– Tanken er at vi, gjennom ordenenes
oppbygning og virke, skal utvikle oss til
gode medborgere, og slik gi noe tilbake.
Men det har vært gitt midler til gode
formål når økonomien har vært bra.

Et mykere mannsideal
Begrepet «tempel» brukes som en
metafor for mennesket, slik det står
i Paulus’ første brev til korinterne:
«Vet dere ikke at kroppen deres er et
tempel for Den hellige ånd som bor i
dere, og som er fra Gud?» (1. Kor. 6,19).
– Ordenen oppstod i en veldig
vulgær mannskultur i den amerikanske Midtvesten, med mye alkoholbruk. De som stiftet dette hadde et
mykere mannsideal, mer fylt av det
gode. Det synes jeg er godt, sier
Sommerseth.

– Det er så enkelt som at dersom du
har oppnådd tredje grad, så er du kjent
med innholdet i de tre første gradene.
For oss ordensbrødre er det slik at vi er
kjent med innholdet opp til den graden
vi er i, utdyper Epland.
– Likevel kan vi sitte her som brødre i
et styre, med ulike grader, sier Østevold.
– Så når andre sier at det er et lukket
system, så er det slik for oss også.

’’

Brødre er sjelden enige
om alt, og slik er det
heller ikke her. Det
viktigste er de verdiene
som de legger til grunn.
Thor Sommerseth

– Er dere i slekt med IOGT og
godtemplar-bevegelsen?

– Vi har noen fellestrekk med dem på
den måten at begge er avholdsorganisasjoner, og at vi deler noen av verdiene i
bunnen. Jeg synes ellers at «good
templars» er et veldig godt uttrykk, sier
Øgaard.

Gradvis utvikling
– Dere er blitt kritisert for hemmeligholdet. Hvorfor kan dere ikke la
alt ligge åpent?

– Dette ligger i arbeidsmetoden vår.
Det som er hemmelig og skjult er deler
av en pedagogisk metode der vi kan utvikle oss gradvis ved å ta inn i oss ulike
biter i et gjennomtenkt system, forklarer Sommerseth.

En god ballast i livet
Av de fire ordensbrødrene er det
Karsten Epland som har lengst fartstid.
Han kom med for 30 år siden, etter at
en kollega inviterte ham.
– Jeg har ikke angret; jeg føler at dette
er noe som har gitt meg mye, sier han.
Bjørn Østevold, som kan notere seg
for 27 år, husker godt hvordan han kom
med.
– På et kurs jeg var på kommenterte
en av deltakerne at jeg hadde passet bra
som frimurer. «Det kan du bare
glemme» svarte jeg.
Noen år senere fikk han den samme
kommentaren i en annen sammenheng. Da kom han i tanker om dette

kunne være noe som var verdt å prøve.
– Jeg så at flere andre i menigheten
hadde ringen, så jeg spurte litt rundt.
Det jeg fikk høre, virket spennende, så
jeg ble med. Det har siden vært en god
ballast å ha med i livet.
Thor Sommerseth var enda mer
skeptisk, og svarte nei til alle som
spurte inntil for rundt syv år siden.
Siden har han ikke sett seg tilbake:
– For meg har dette vært noe av det
fineste jeg har kommet inn i. Det har
vært en enorm støtte å ha så solide
brødre i ryggen. Jeg skulle unnet mange
flere å ha det.

Bygger nettverk
Kristen Øgaard, derimot, kom inn i ordenen nesten på tilforlatelig vis, etter at
han ble spurt av en han kjente godt.
– Da var det gjort, forteller han.
– Det er rundt 20 år siden, og skjedde
på en tid da jeg hadde bruk for et nettverk. Jeg har satt stor pris på tiden her.
– Jeg tror mange menn mangler et
nettverk. Dette er en unik måte å være
sammen med andre menn på, mener
Epland.
Ordenen har i senere tid tatt høyde for
at mange er nysgjerrig på dette fellesskapet, uten at de er helt sikre på om
det er noe for dem.
– Vi har nå en såkalt «utpost» der
menn som vil kjenne litt på det hva
dette dreier seg om, kan være med litt
og vurdere om dette er noe de vil gå for,
sier Østevold.
– Dersom de ønsker det, blir de så tatt
opp i Ordenen. ●
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TV-aksjonen 2016:

Flukten fra bombene
Røde Kors er mange
steder den eneste hjelpeorganisasjonen som
slipper til med humanitær hjelp. Her er historiene til noen av de som
har blitt hjulpet av årets
TV-aksjonmottager.
TEKST: Røde Kors. TILRETTELEGGING:
Magne Fonn Hafskor: FOTO: Røde Kors

K

rig og vold skaper enorme lidelser.
Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. Gjennom årets TV-aksjon skal
mer enn to millioner mennesker få
livsviktig hjelp. Røde kors har møtt
noen av de som har mottatt hjelp fra
organisasjonen.

Lengter hjem
Mange syrere har flyktet til Libanon.
Dette er et land på størrelse med Rogaland fylke, men huser i dag 1,5 millioner flyktninger. Over 25 prosent av
befolkningen er dermed flyktninger.
I en av flyktningleirene treffer vi
Bara’a (10). Det er fire år siden hun og
familien flyktet fra borgerkrigen.
Bara’a savner hjemlandet intenst.
– Det er veldig annerledes her. I Syria
hadde vi et stort hus. Jeg hadde et eget
rom, en egen seng og et skap fullt av
klær. Her sover vi seks stykker i samme
rom. Jeg savner tingene mine, jeg
kunne ikke ta med meg noe.
Skolen er lyspunktet. Og selv om
Bara’a bare er ti år gammel, vet hun
akkurat hva hun ønsker: Å reise tilbake
til hjemlandet for å bli lærer og lege.
Det må bare bli fred først.

ELSKER Å LÆRE: – Det viktigste i livet mitt er skolen, sier Bara’a, som hadde vært tre år i
flyktningleiren før hun fikk et undervisningsopplegg å gå til.

før, og er helt avhengige av esken med
mat de får fra Røde Kors hver måned.
– Hadde dette vært i Syria, hadde jeg
tilsatt et halvt kilo kjøtt i maten. Nå må
vi klare oss med buljong. Ting har
virkelig forandret seg, forteller Amar.

Bor i et skur
Navnet hennes er arabisk og betyr
uskyld, men hun har allerede opplevd
mer enn de fleste. Bara’a viser frem det
lille finérskuret hun nå må kalle hjem.
Det er sparsommelig innredet med
madrasser i stabler og en gammel TV.
Utenfor sitter moren til Bara’a,
Amar. Hun lager Bara’as favorittmat,
gryteretten molokhiyeh. Familien må
klare seg på veldig mye mindre nå enn
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Må fly inn alt

VANN: – Når det kommer rent vann i
nærheten kan jeg hvile meg litt, sier
Chama Abdallah, som fortsatt er sliten
etter den lange flukten. Røde Kors og
andre organisasjoner jobber på spreng
for å bedre tilgangen på rent vann i
leiren. Foto: Olav Saltbones

Et annet konfliktområde er Sudan:
– Vi løp bort fra bombene og kulene.
Barna var redde, og gråt hele tiden,
men vi måtte bare fortsette, forteller
syvbarnsmoren Chama Abdallah (35).
Chama og familien forlot alt da de
flyktet fra bombene. De krysset
grensen fra Sudan og søkte tilflukt i
Sør-Sudan. Etter 16 døgn på flukt, kom
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AKSJONSLÅT:
Aurora skal fremføre «Runaway» i
NRKs studio under
aksjonsdagen
23. oktober.
Foto: Øyvind Toft

Aurora bidrar med
årets aksjonslåt
Røde Kors-innsatsen for ofre i krig og konflikt er en sak verdensstjernen fra Os gjerne
støtter.
– «Runaway» er en sang som
handler om en utrygg verden
som får deg til å lengte hjem
igjen hver gang du prøver å utforske den. Det er så mange
som har utrygghet over alt, sier
Aurora til NRK.
– Å ikke hjelpe til så godt vi
kan er jo som å ikke hjelpe
våre egne brødre og søstre.
Det er en livsviktig jobb som
blir gjort. I år er det Røde Kors

det er fokus på, de støtter jeg
fra før.
Redaksjonssjef for TV-aksjonen, Randi Helland, er
veldig glad for at Aurora er
med på laget.
– Hun er en artist som
skaper stort engasjement og
låta passer til årets tema.
Aurora er en veldig god ambassadør for TV-aksjonen, sier
Helland. ●

TV-aksjonen

redder liv
• TV-aksjonen 2016 går
til Røde Kors og øremerkes livsviktig hjelp til
ofre for krig og konflikt.
• Aksjonsmidlene går til
arbeid i Syria, Libanon,
Sør Sudan, Afghanistan,
Myanmar, Somalia, El
Salvador, Guatemala og
Honduras. Pengene går
også til å hjelpe flyktninger som har kommet
til Norge.
• Krig og vold skaper
enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler
vann, mat og medisiner,
helsetilbudet svekkes,
de må flykte fra hjemmene sine og har ingen
jobb å gå til. Dette fører
igjen til underernæring,
helseproblemer, utrygghet og fattigdom.
• Røde Kors er ofte den
eneste organisasjonen

som slipper til med
humanitær hjelp, og har
gjennom lokale frivillige
tilgang til dem som ellers ikke får hjelp.
• Aksjonen gir mennesker i krig- og konfliktområder medisiner,
helsehjelp, rent vann og
mat. Behovet er enormt,
og hvert bidrag er med
på å redde liv.
• Bøssebæringen skjer
søndag 23. oktober kl.
16-18. Du kan melde
deg som bøssebærer
på www.blimed.no
Etter registrering blir du
kontaktet av den lokale
aksjonskomiteen med
informasjon om oppmøtested og hvordan
aksjonsdagen organiseres i nærområdet. ●

HÅP: Wendy håper hun kan gi
sitt barn en bedre barndom enn
hun selv opplevde.

familien til flyktningleiren
Yusuf Batil.
Sør-Sudan er et krevende
land å drive nødhjelpsarbeid i.
Konfliktene gjør sikkerhetssituasjonen vanskelig, og
mangel på veier gjør at flydropp ofte er eneste mulighet
for å få hjelp fram. Rasjonene
familiene får består av hele
korn som må kvernes til mel.

Hverdag med vold og dop
Ferden går videre til den andre siden av kloden; til Honduras’ hovedstad Tegucigalpa.
Her treffer vi Wendy, som

vokste opp med en mor som
var rusmisbruker. Hun ble
ofte overlatt til seg selv, og ble
medlem av en kriminell gjeng
for å skaffe penger til å overleve. Da hun var 12, dopet hun
seg daglig.
– Jeg var langt nede da søsteren min spurte meg om jeg
ville være med på en ungdomsklubb i nabolaget. Der
lærte frivillige i Røde Kors oss
å lage smykker og armbånd.
Gjennom Røde Kors har
Wendy lært seg å lage ting
som hun kan selge på gatene i
Tegucigalpa. Hun går også på
kurs for å lære seg å klippe
hår. Med hjelp fra Røde Kors
håper hun å kunne gi datteren sin en bedre barndom.
– Jeg håper jeg kan tjene
nok penger til å forsørge oss,
sier hun. ●

Advokatfirmaet
Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familierett
• Samboeravtaler/testamenter
• Ektepakter • Samlivsbrudd
• Kontrakter • Kjøp/salg
15 prosent rabatt til nye klienter
fra søndre bydel, der jeg vokste
opp! Jeg kan også besøke klienter
hjemme om ønskelig.
Kontoradresse: Sandviksbodene 1HSlaktehuset, 5035 Bergen
Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net

4/16 • 13

felles 4-16_felles.qxp 07.09.16 15:58 Side 14

Stor minnelund-interesse
Nyskapningen «navnet
minnelund», som for
første gang ble etablert i
Bergen før sommerferien, viser seg nå å være
mer populær enn ventet.
TEKST OG FOTO: Tor Kristiansen

– Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette
allerede etter noen få måneder. Jeg er
overrasket over at interessen er så stor,
sier Inghild Hareide Hansen, gravplassjef i Bergen. Tre navneskilt er alt
kommet opp på minnetavlen. Seks til
er bestilt.

«Navnet minnelund» er et urnefelt
med et felles minnesmerke. Der settes
det opp et eget navneskilt for hver av
de avdøde.

Først Åsane, så Fana
Det er første gang Bergen får en slik
minnelund. Den er tegnet og utformet
av Akasia på Åsane gravplass. Den
neste navnete minnelunden planlegges
på Fana kirkegård.
Navnet minnelund skiller seg fra
anonyme graver ved at en har navnet
til avdøde på minnesmerket. De pårørende kan også være til stede ved urnenedsettelsen.
Hver urnegrav er på 50 x 50 centimeter. Det vil koste 3000 kroner å få
plass der. Da betales det 1000 kroner
for navneskilt og 2000 kroner for
rydding og beplantning i 20 år.

Flere under planlegging
– Jeg synes selv dette er en verdig og
god løsning som passer for de som ikke
er avhengig av å ha en egen gravstein
og blomsterbed å gå til. Ved minnesmerket kan det settes ned avskårne
blomster og lys. Det ryddes hver fredag
og det er ikke tillatt med andre minnegjenstander, sier gravplassjefen.
De etterlatte får et gravminne å gå til,
men slipper å ta ansvar for stellet.
Trondheim og Asker har hatt slike
minnelunder lenge, og løsninger finnes
i flere andre europeiske byer.
– Hvilke følger får det at interessen er så stor?

– Vi har som mål å få til en navnet
minnelund hvert år, men håper at det
er ramme i budsjettet og vilje i Fellesrådet til å åpne to per år fra og med
2017, sier Inghild Hareide Hansen. ●

Høstsemesteret på Kirkeakademiet
Høstens program ved Bjørgvin kirkeakademi løfter frem
religiøs erfaring, salmesang,
Luther-jubileum og tar opp
situasjonen i Russland.
Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, Studentmenigheten og Bymisjonen
i Bergen. Kirkeakademiet vil å være en
bevegelse som tar kirkens kulturansvar
på alvor, et forum for fordypning og
meningsbrytning om tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv, så vel
som om de evige spørsmål, og et fristed
som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen
kultur og samfunnsliv, hvor mennesker
kan møte respekt for eget ståsted. På
alle møtene legges det opp til dialog og
drøfting med foredragsholderne.
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endret og mer opptatt av livets viktige
spørsmål. Dessuten har hun fått som
oppdrag å fortelle at Jesus lever i vårt
årtusen. Det sier hun noe om.
Lørdag 24. september kl. 17.00 i
St. Jakob kirke. Inngang kr. 100,- /
gratis for de under 30 år.
• Fra Bergen til Baku – en salmereise: Eyvind Skeie opplevde så mye
regn under oppveksten i Bergen at han
ble uvanlig kreativ. Gjennom 40 år har
han skrevet så mange salmer at det er
blitt egen salmebok av det. To av salmene er knyttet til et opphold i Baku.
Skeie er levende opptatt av vår salmeskatt. Tilbake i hjembyen deler han sin
begeistring for salmenes betydning.
Velkommen til salmekveld med munterhet og dybde! Møtet arrangeres i
samarbeid med Bergen kirkeautunnale
– Festival for kirkekunst og musikk.

sess. Den tyske historikeren Heinz
Schillings Lutherbiografi om Luther
kommer nå på norsk, og forfatteren deltar på møtet sammen med blant andre
biskop Halvor Nordhaug. Møtet arrangeres i samarbeid med Bjørgvin
bispedømme og Vårt Land Forlag.
Lørdag 5. november kl. 13-15 i Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7. Inngang kr. 85,- / kr. 55,- (pensjonister)
• Russland og kirken: Kultur,
tradisjon og statsideologi:
Russiskprofessor Ingunn Lunde løfter
fram kirkens og den ortodokse tradisjonens roller i Russland. Etter årtusenskiftet har russisk statsideologi søkt
religiøs legitimering, og sentrale elementer fra den ortodokse tradisjonen
inngår i et vidt spekter av kulturlivet fra den nasjonalpatriotiske litteraturen
til den politiske protestkunsten.

Høstens program:

Torsdag 20. oktober kl. 19.30 i Mariakirken. Inngang kr. 50,-

• Bekjennelser fra en motvillig
troende: Charlotte Rørth, skribent i
den danske avisen Information, vakte
oppsikt i fjor med boken «Jeg mødte
Jesus». Hun forteller med dyp undring
om sine plutselige møter med Jesus i
en liten kirke i Spania. Hun er selv

Torsdag 17. november kl. 19 i Kafé
Magdalena, Kong Oscarsgate 5.
Gratis inngang.

• Luther – rebell i en oppbruddstid: Martin Luther var sentral aktør ved
overgangen fra middelalderen til moderne tid. i 2107 det 500 år siden han
utfordret kirke, pave og keiser og satte i
gang en dyptgående reformasjonspro-

Støttemedlemskap koster
kr. 100,- per år (kr. 50,- for
studenter). Kontaktperson i
Bergen er Jan Otto Myrseth,
995 18 280. Les mer:
www.kirkeakademiene.no ●
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NYSKAPNING: Gravplassjef Inghild Hareide Hansen (til
venstre) og konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard
under åpningen av den nye minnelunden i juni.

SALMEDIKTER OG
FORFATTER: Eyvind
Skeie har registrert omkring 1500 sanger og
salmer i TONO, i tillegg
til at han har skrevet flere
barneprogrammer for
NRK, fagbøker, diktbøker og fortellinger
for barn og voksne. Foto: Kirken.no
MOTVILLIG JESUSMØTE: Etter at Charlotte Rørth skrev boken
«Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig
troende» (2015), har hun
nærmest blitt oversvømmet av brev og epost. Nå er hun
snart klar med ny bok.
KOMMER PÅ NORSK:
Den tyske historikeren
Heinz Schillings biografi om Martin Luther
kommer snart på norsk.
Bildet viser den danske
utgaven.
KIRKE OG KULTUR I
RUSSLAND: Ingunn
Lunde har blant annet
forsket på russisk 1800og 1900-tallslitteratur
og russisk språk og
litteratur etter perestrojkaen. Foto: Universitetet i Bergen
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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

Tlf 55 13 15 00

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
retttelegger
e
forr p
pårørende
gjøre
årrør
ørende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Tom
Tom
W
ilson
Wilson

Heine
Polden

'
'¡JQWHOHIRQPRELO
¡JQWHOHIRQPRELO
www.bergenogomegn.no
www.bergenogomegn.no

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

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

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

www
www.mollebakkenskole.no
.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

16 • 4/16

bønes 4-16_bønes.qxp 07.09.16 15:18 Side 17

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

ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Gunn Kongsvik
telefon . . . . . 55 30 81 03/970 04 967
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no
Sokneprest (Storetveit) Bjarte
Holme
telefon . . . . . 55 30 81 12/979 59 143
bjarte.holme@bergen.kirken.no
Diakon Åshild Høllesli Frantzen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
ashild.frantzen@bergen.kirken.no

Kateket/menighetspedagog
Jonas Gjedrem Lunde
telefon . . . . 55 30 81 01 / 481 57 588
jonas.gjedrem@bergen.kirken.no
Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . . . . 55 30 81 06/480 41 867
gunn.f.unneland@bergen.kirken.no
Daglig leder Roar Moen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no
Frivillighetskoordinator
Øyvind Bjørge
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
ob456@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 Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen.
Tirsdager kl 10-13 i Bønes kirke.
Kontaktperson:
Jonas Gjedrem Lunde
telefon . . . . . . . . . . . . . . .55 30 81 01
jonas.gjedrem@bergen.kirken.no
Bønes Speidergruppe NSF
Gruppeleder og hovedkontakt:
Tor-Atle Jensen . . . . . . . .934 07 205
torajens@online.no
Web: . . . . www.bonesspeiderne.no
Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.00 – 21.15
Anna Aschjem
hovedlederbots@gmail.com
Formiddagstreff i Bønes kirke
Diakon Åshild Høllesli Frantzen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
Søndagsskole
Marit Z. Berentsen . . . . . 55 12 23 32

Bønes menighetsråd
Menighetsrådleder:
Trond Bruun . . . . . . . . . . . 478 97 356
tr.bruun@gmail.com

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

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

Babysang
Onsdager kl.10.30.
Kontaktperson:
Jonas Gjedrem Lunde

Vi takker og ber

gudstjenesten på i forbindelse med
innføring av ny liturgi.

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 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 vår menighet.

Uke 37: Vi takker for våre nye konfirmanter. Vi ber for konfirmantene,
og for at menigheten tar imot konfirmantene på en god måte. Vi ber om
en god konfirmanttid for den enkelte.

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 38: Vi takker for menighetsrådet
og vi ber om Guds velsignelse over
rådsmedlemmenes arbeid og tjeneste.
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 vi finner nye og gode måter å arbeide med

Uke 42 Vi ber for det diakonale arbeidet og for alt omsorgsarbeid i vår
menighet og vårt samfunn. 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.

telefon . . . . . . . . . . . . . . .55 30 81 01
jonas.gjedrem@bergen.kirken.no
Bønes menighets barnehage
Våkleiven 68 - telefon 417 62 703

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT
Besøkstjeneste: For den som
ønsker besøk eller å bli besøker.
Sorggruppe ved skilsmisse/
dødsfall.
Kontakt diakon . . . . . . . . 55 30 81 17
Klubben
Camilla Heggø Olsen
telefon . . . . . . . . . . . . . . . 926 96 897
camillaheggo@gmail.com
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 02
bones.menighet@bergen.kirken.no
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . . . 3411.26.36406

Uke 43: Vi takker for dåpsbarna, for
menighetens dåpsopplæring og trosopplæringsutvalg. 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.

dame- og
herrefrisør

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

Åpent: Torsdag-fredag 12-17

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes
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Diakonatet
Formiddagstreff
Velkommen til formiddagstreff
i Bønes kirke den 3. tirsdagen i
måneden kl 11.30 – 13.30! Det
blir bevertning, godt fellesskap
og allsang. Pris: 30,Høstens datoer:
• 20. september: Sang av
menighetsbarnehagen og
«Poesi og musikk» v/Sverre
Trætteberg
• 18. oktober: Film om Fana
v/Erling Wanvik
• 15. november: Tema kommer
• 13. desember (NB! Merk
dato): Adventmusikk ved
Carsten Dyngeland
m/venner. Luciatog v/
menighetsbarnehagen. ●

Kirkeskyss!
Har du behov
for kirkeskyss? Kontakt
sjåføren på oppgitt dato:
• 18.09: Karl Johan Kirkebø
55 12 45 78 - 479 14 010
• 02.10: Hans Jacob Berg
932 26 288
• 06.11: Tove Sandgrin
55 12 43 61 - 483 55 427
• 20.11: Geir Håskjold
957 83 289
• 18.12: Torstein Berentsen
55 12 23 32

Besøker noe for deg?
Har du tid du kan tenke deg å
bruke som besøker? Som besøker
får du en fast person du besøker
jevnlig etter avtale, 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 får veiledning og
kursunderveis, og treffpunkter
med andre besøkere.
Kontakt menighetskontoret,
telefon 55 30 81 00. ●
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Hva skjer i Bønes
menighet i høst?
Babysang

Minising

Babysang er et åpent tilbud for dere
som er hjemme med et barn det første
leveåret. Barna får stimulanse gjennom
sang, musikk og andre barn. Kom og
ha fellesskap med andre i same situasjon. Ta med matpakke så har vi
kaffi/te og noe å bite i. Det koster 20 kr
per gang.
Per dags dato er det usikkert hvem
som kommer til å ha ansvaret for babysang i høst, men vi er fast bestemte
på å kjøre babysang hver uke. Babysang kommer trolig til å være tirsdag
formiddag. Kontakt menighetspedagog
Jonas Gjedrem Lunde dersom du lurer
på noe: jl795@kirken.no - 481 57 588

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 fire gudstjenester. Vi har også arrangert avslutningskonsert for foreldre og søsken ved
slutten av hvert semester. Vi øver annenhver 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 startet opp igjen 25. august og har
samlinger disse datoene: 22 sept., 6
okt., 20. okt, 3. nov., 17. nov, 1. des.

Søndagsskolen
Utover høsten
kommer blir det
gudstjenester med
søndagskole 2. oktober
og 6. november. Når det
er søndagskole er barna med på første
del av gudstjenesten. Vi går sammen
ned i kjelleren før preken. Her har vi en
samling med sang og fortelling etterfulgt av aktivitet eller lek. Hvis det er
stor spredning i alder vil vi dele barna
inn i mindre grupper.
Vi håper å se mange barn på søndagskolen denne høsten – Velkommen!
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Høst betyr høy aktivitet i kirken. En del av aktivitetene går regelmessig
utover høsten, mens noen av aktivitetene skjer på gitte datoer. En del av
aktivitetene er også knyttet til trosopplæringsprogrammet i menigheten.
Her er en oversikt over mye av det som skjer denne høsten.

Aktiviteter
knyttet til trosopplæring
4-årsbok

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. Oppstart var 25. januar, men
det er bare å komme selv om du ikke
var første gangen! Vi har to spennende
grupper du kan være med i:
TRIA-koret: Hvis du liker å synge, så
er TRIA-koret perfekt for deg! TRIAkoret er et barnegospelkor for jenter og
gutter. Vi opptrer på familiegudstjenester og på Bønesdagen. Vi skal i høst
sette opp musikalen «Mot Betlehem».
Dette omfatter både sang, drama,
kulisser, kostymer, lys og lyd.
Robotgjengen: På Robotgjengen skal
vi i høst bygge roboter med Lego og
programmere disse. Vi skal ha kvelder
med Minecraft-LAN, og kvelder der vi
holder på med Pokémon Go. Vi skal
også styre lyd og lys for koret og lage
kulisser til musikalen. I tillegg til disse
to gruppene, har vi også noen torsdager
der alle samles og gjør aktiviteter
sammen – for eksempel bingo, quizkvelder, hobbyverksted og natursti.

Tirsdagskonserten
Jazzkonsert hver første tirsdag i måneden kl. 21. Organist Casten Dyngeland (bildet side 18) inviterer venner til
forrykende konserter. Følg med på facebook.com/bonesmenighet og egne
oppslag for konsertprogrammet utover
høsten.

Vi inviterer 4-åringene til gudstjeneste
for utlevering av 4-årsbok 18.
september. Ingen påmelding på forhånd, møt opp så registrerer vi dere når
dere kommer til gudstjenesten. Fint om
dere kommer 15 minutter før gudstjenesten. Invitasjon kommer i posten.

vi rundt 80 konfirmanter påmeldt i
Bønes og vi ansatte gleder oss masse til å
møte dem og bli kjent med dem.

Minilederkurs - MILK
I år prøver vi å få til MILK igjen, minilederkurs for fjorårskonfirmanter. For
de som ikke er med i Tensing eller i
klubben ønsker vi å ha et tilbud. Vi skal
finne ut hva det vil si å lede, vi skal bli
bedre kjent med oss selv og med Gud.

6-årsbok
Vi inviterer alle 6-åringene til utdeling
av 6-årsbok på gudstjenesten 23.10.
Dere vil få brev i posten, ingen påmelding, men fint om man møter 15 minutter før gudstjenesten.

«Til Betlehem»
Nytt av året vil Bønes menighet med
TRIA i spissen arrangere et musikkstykke «Til Betlehem» av Carsten
Dyngeland. Her vil 7-åringene bli spesielt invitert til å bli med å øve og få se
hva TRIA driver med. Det vil også bli
en gjennomgang av de bibelteksten
stykket dreier seg rundt og vi skal finne
ut hva som skjedde i Betlehem.

Lysvåken
11-åringene inviteres til kirkens nyttårsfeiring første helg i advent. En nyttårsfeiring hvor vi kan være lysvåkne for
Gud og for hverandre. Det vil bli overnatting i kirken og mye spennende som
skjer. Invitasjon vil komme i posten.

12 og 13 åringene
Vi får besøk av og med Hilde Trætteberg Serkland og Kristin Trætteberg
med flere med et stykke kalt «JEG.
HER. Nåde.» Invitasjon kommer i
posten

Konfirmasjonsåret begynner snart
Konfirmasjonsåret er like rundt svingen
og påmeldingen er fortsatt åpen. I år har

Tlf 55
Tlf.
5552
5660
00 00
00

Bergen

Annonsere?
Bladet du nå holder i hendene er en
av de viktigste informasjonskanalene
for å spre informasjon om tilbudet i
menigheten.
Ta kontakt med oss i dag om du vil
bidra til dugnaden ved å annonsere i
Bønesbladet!

E-post: 917 17 655
Telefon: steinrr@gmail.com
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Menighetskalender
Døpte
Marie Valland
Adelina Lønborg Peschina
Emilie Molnes
Johannes Molvig Reigstad
Magnus Johan Persøy Selvik
Johanne Vedvik Aamelfot
Louise Opheim Rauset
Nikolaj Haugsdal-Steen
Sigrid Hatlestad Løvlid
Ådne Sælemyr Banne
Nikolai Kristensen-Elde

Begravelser
Harry Johnsen
Venke Marie Bjerkreim
Olaf Gundersen
Eldbjørg L. Mortensen

Gudstjenester,
Bønes
18. september kl 11.00
18. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Sommerseth, Mark 1, 40-45, dåp,
Trosopplæring: 4-årsbok,
Minising.
25. september kl 11.00
Gullstølen
19. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstj., Kongsvik.
2. oktober kl 11.00
20. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Sommerseth, Matt
18,1-11, dåp, søndagsskole.
9. oktober kl 11.00
21. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Kongsvik, Luk
12,13-21, dåp, nattverd.
16. oktober kl 11.00
22. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Unneland, Luk
10,25-37

23. oktober kl 11.00
23. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. Kongsvik, Matt 24,35-44, dåp, speiderne deltar, Tria synger, trosopplæring: 6-årsbok
30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Samtalegudstjeneste, vikar, Luk 15,1132, dåp, nattverd
6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Høymesse.
Unneland, Luk 6,20-23, nattverd, søndagsskole
13. november kl 11.00
26. søndag i treenighetstiden
Jazzgudstjeneste. Kongsvik,
Luk 13,10-17, jazztrio, Agape
20. november kl 11.00
Domssøndag/Kristi kongsdag. Høymesse. Unneland,
Joh 9,39-41
27. november kl 11.00
1. s. i advent. Familiegudstj.
Kongsvik. Matt 21,1-11, dåp,
Trosopplæring: LysVåken.

Kirkeskyss: Se side 18

Gudstjenester,
Storetveit
18. september kl 19.00
18. søndag i treenighetstiden
Temagudstjeneste. Holme:
«Så lenge der er håp, er der
liv». Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Salme 18,1-11
25. september kl 11.00
19. søndag i treenighetstiden
Familiegudstjenbste. Unneland. Sansegudstjeneneste.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Lukas 9, 57-62.

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

2. oktober kl 11.00
20. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Unneland. Nattv.
Markus 10,2-9. Offer menighetsarbeidet. Mt. 18,1-11

27. november kl 11.00
1. søndag i advent. Familiegudstjeneste. «Lysvåken»
v/Holme. Dåp. Offer til menighetsarbeidet. Mt. 21.1-11

9. oktober kl 11.00
21. søndag i treenighetstiden.
Høymesse. Holme. Dåp. Nattv.
Lukas 16,19-31. Offer Kirkelig
ressurssenter for mishandlede
kvinner. Luk. 12,13-21

Kirkeskyss, Storetveit
• 11.oktober –Guri Westfal Larsen 995 66 017
• 1.november- Berit Ljone –
911 86 9 85

16. oktober kl 11.00
22. søndag i treenighetstiden
Høymesse. Holme. Dåp. Nattverd. Offer tv-aksjonen. Lukas
10,25-37
23.oktober kl 18.00
23. søndag i treenighetstiden
Jazzgudstjeneste med temaet:
Hør meg da, Gud! Unneland.
Offer til menighetsarbeidet.
Mt.24,35-44
30. oktober kl 11.00
Bots- og bededag. Familiegudstjeneste. Kongsvik. Dåp.
Knøttesang deltar. Utdeling av
4årsboken. Offer til søndagsskolekretsen. Lukas 15,11-32.
6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Høymesse.
Holme. Nattverd. Sola Fide
deltar. Matt 5,13 -16. Offer til
menighetsarb. Lukas 6,20-23
13. november kl 19.00
26.søndag i treenighetstiden,
Temagudstjeneste v/dialogprest Marianne Bergsjø
Gammelsæther og Holme.
Temaet: Tro og fremmedfrykt.
Nattverd. Offer til Stefanusstiftelsen. Lukas 13,10-17
20. november kl 11.00
Domssøndagen/Kristi kongedag. Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Joh.9,39-41.

For at menigheten skal utvikle seg videre, og nå stadig flere mennesker er
det viktig å ha en sunn økonomi i
bunn. Så meld deg som fast giver og
vær med på å utvikle kirken videre!
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
3411.26.36406, skriver mottaker

Kveldstoner i
Åpen kirke
Kveldstoner i Åpen kirke har
startet opp igjen etter sommeren, og det blir kveldstoner
hver onsdag. Etterpå kveldstonene er alle som har anledning, velkommen til kveldsmat på menighetshuset.
Storetveit, onsdager kl.1900.

Konsertforedrag
Søndag 18. september
kl 20 blir det konsertforedrag med Gunnar
Danbolt og tre musikere i Bønes kirke.
Elisabeth Svanes –fiolin og
Karianne Stangenes Søvig
–piano, bor begge på Bønes.
Med seg har de Sebastian
Dörfler på cello. Både Elisabeth og Sebastian er musikere
fra Harmonien.
Programmet kretser rundt
musikk og bilder som er
inspirert av det folkemusikalske og nasjonale. Det vil bli
musikk av Grieg, Bull,
Wienavski, Bartok og Dvorak.
Gunnar Danbolt vil kåsere
og vise bilder som belyser de
musikalske innslagene.
Billetter: kr. 100,
Konserten er støttet
av Bergen kommune.

«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

