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krangel forlenge
samlivet? 
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Hva skjer med
statskirken?
Nå diskuteres statskirkens
fremtid for fullt i menig-
hetene. Senere i høst skal
Fana prosti si sin mening i
høringsrundene om Gjøn-
nes-utvalgets rapport. 
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Byggetrinn to
nærmer seg
Denne høsten skal Bønes
menighet starte prosessen
med å gjennomgå hvilke
behov vi ser fremover og
hvordan dette bør påvirke
utformingen av bygge-
trinn to ved Bønes kirke. 
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Bønes kirke-
byggetrinn 2
I årets budsjettforslag er det et lite gjennombrudd for
Bønes kirke, som føres opp med forslag til bevilgning på
tre millioner i 2009. Nå kan vi begynne å tenke på
byggetrinn to. Side 14-15

Godt kirkenytt for Fana 
Oppussing av Fana kirke og ny fart i
planene for Ytrebygda: Prost Per
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Rapport fra Betlehem
Fana-kapellan Eirik Mills er nå på plass
på Vestbredden som utsending for
Kirkens Nødhjelp. Side 12



Det har vært en turbulent tid for
Kirken, ikke minst her i Bergen. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Dårlig kommuneøkonomi har medført at
Kirken har måttet ta sin del av budsjett-
kuttene. Dette har medført store en-
dringer for både ansatte og medlemmer
og vi strever fortsatt med å finne den
gode måten å møte den nye situasjonen
på. Det er en utfordring å drive menighet når de
ansatte ikke har arbeidssted i den lokale kirken.

På det nasjonale plan er statskirkedebatten et
viktig tema. Som de fleste vet har Gjønnes-utval-
get lagt frem en innstilling der de med et klart
flertall går inn for et skille mellom kirke og stat.
Høringsrunden er i gang og de fleste uttalelser
jeg har sett så langt støtter flertallet, men alle
med noen forbehold. Mange av disse går på øko-
nomi, der de fleste ønsker at staten fortsatt skal
ha ansvaret. Bønes menighetsråd vil diskutere
dette i høst og gi sin uttalelse.

Begge disse sakene er med å poengtere et
spørsmål vi uansett må stille oss. Hvilken kirke
ønsker vi oss, hva skal den være og for hvem? Den
Norske Kirke kaller seg en folkekirke, men bare en
lav prosent er aktive medlemmer. Det store fler-
tall har en positiv holdning og for mange er Kir-
ken en viktig institusjon. Hvordan vil vi dette skal
være i framtiden?

Bønes kirke er bygget av bydelen og vi liker å si
for bydelen. Vi føler da også at vi har en sterk po-
sisjon blant den jevne bønesboer. Men har vi også
blitt oss selv nok. Har vi slått oss til ro med alle de
flotte aktivitetene som drives? Dekker vi de be-
hov som finnes?

Dette er spørsmål som vi gjerne vil ha bedre
svar på enn de vi har i dag. Det er derfor utarbei-
det en markedsundersøkelse som skal hjelpe oss
med både å finne ut av dette og være med å gi
grunnlag for videreutviklingen av Bønes kirke.
Det hadde vært veldig fint om så mange som mu-
lig tok seg tid til å svare på spørsmålene.

Sammen kan vi gjøre Bønes  kirke til et enda
bedre sted å være. Tusen takk for hjelpen. �

Kirken – 
Hva skal vi være 
og for hvem?
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-Det er mange forskjellige
lavterskeltilbud i Bønes
kirke, og Småbarnstreffet
er ett av disse tilbudene. 

AV KATEKET BODIL DYRØY BREDHOLT 

Som dere vet er kirken bygget av
bønesboere, og den er for alle som
ønsker å benytte seg av den, så nå
ønsker vi å fortelle litt om hva vi
driver med! Treffene er på onsda-
gene, av og til er vi få, av og til
mange, men det er alltid plass til
flere! 

- Jeg sto på kjøkkenet og skar opp
frukt til små og store på småbarn-
streffet for noen onsdager siden.
Da overhørte jeg en samtale
mellom to mødre, den var omtrent
slik: «Jeg har sett deg før, tror det
var på Spar… eller kanskje det var
på en av mine mange trilleturer?»
«Tipper det var på fortauet - Det er
stort sett der vi holder til». «Vi går
mange og lange turer. Kanskje vi
kan slå oss sammen?» «Yes», roper
jeg (inni meg). I dette øyeblikket
har småbarnstreffet og Bønes kirke
nådd sin intensjon om å knytte na-
boer sammen – og til kirken. 

Sosialt
- Vi ønsker nettopp at småbarn-
streffet skal være et sosialt treff-

punkt der små og store kan slå seg
ned, bare være, prate, bli kjent og
samtidig erfare kirkerommet og
møte noen av oss som jobber i kir-
ken.

- Det er mange «bønesboere»
som triller forbi hverandre på for-
tauet, nikker til hverandre på bu-
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Småbarnstref

Oktober:
18.10 Klippe, lime, male.
25.10 Bake boller.

November:
01.11 Vi lager lucialykter 

(ta med syltetøy-
glass el.)

08.09 Vi lager julekort.
15.11 Julepynt.
22.11 Pepperkakebaking.

29.11 Ta med din beste/ 
letteste/rareste 
småkakeoppskrift.
Vi lager oppskrifts
bok til mamma.

Desember:
06.12 Vi møter på Lange-

gården kl10.00 til 
koselig advents-
stund med dyrene

14.12 Vi møtes på Galle-
riet kl. 10.00 og 
ser på pepperkake-
byen og spiser 
lunsj på kafe.

Arrangør Bønes menighet
v/dåpsopplæringsutvalget
Kontakt: tlf. 55 30 81 18 

E-post:
bodil.bredholt@bkf.no

Småbarnstreff Bønes kirke høsten -06. Onsdager kl 10-12
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tikken og går forbi kirken uten å reflek-
tere noe over det. Her er det Småbarn-
streffet kommer inn! Vi vil legge forhol-
dene til rette for at man kan gå sam-
men på fortauet, snakkes på butikken
og sist men ikke minst gå innom i kir-
ken og la den bli en naturlig del av na-
bolaget og hverdagen.

Hver onsdag
- Hver onsdag
kl.10.00 – 12.00 tref-
fes vi – noen med
små babyer, andre
med større barn – til
lek, sang og til dels
høylytt prat rundt
medbrakt matpak-
ke. Frukt, kjeks og
saft, te og kaffe står
vi for. Av og til tar vi
småbarnstreffet
med oss ut. Vi har
vært på picknic i
Langeskogen, grillet
ved Kyrkjetangen og
hvert semester har

vi kost oss med dyrene på langegården.
Høres ikke det koselig ut? 
- Ta turen innom og hils på naboen! Se
på oversikten over onsdagene, så kan-
skje du finner en dag som passer! �

ff i Bønes kirke vi takker og ber
Uke 42. Vi takker for alle hjem som gir barn
en trygg og god oppvekst. Vi takker for sko-

lene og deres omsorg og opplæring.
Vi ber for vårt lokalsamfunn, at alle må

være med å bygge et godt miljø og skape
trivsel for hverandre.

Uke 43. Vi takker for Bønes kirke, og for alt
det den har fått bety for mange mennesker.
Vi ber for arbeidet med byggetrinn to, for
Bergen kirkelige fellesråd og for kommune

og Storting som skal bevilge penger.

Uke 44. Vi takker for våre nærmeste, 
familie og venner. Vi ber for dem som har
mistet noen de er glad i, og de som sørger. 

Uke 45. Vi takker for Bønes TRIA og for le-
dere og medlemmer der. Vi ber for TRIA, for

ledere, for deltakere og for Kabareten som de
skal ha i Bønes kirke 9. november. Vi ber for
speiderne på Bønes, og for gudstjenesten

som speiderne skal medvirke i.

Uke 46. Vi takker for menighetens barneha-
ge, for samarbeid og for det gode arbeidet
som drives der. Vi takker også for Minising,

og deres ledere. Vi ber for alle barnehager og
barnehagebarn. Vi ber også for de ansatte og

deres familier. Vi ber for Minising, og alt 
barnearbeid i menigheten vår.

Uke 47. Vi takker for arbeid og skole, for
samfunnet vårt og for kommunen vår.

Vi ber for kommunen, for samfunn og for 
fellesskap. Vi ber for arbeidstakere og 

arbeidsledere. 

Uke 48. Vi takker for kirkeåret som går mot
slutten. Vi takker for gode gudstjenester og
andre menighetsfellesskap. Vi ber for det

kommende kirkeåret, at Guds Ånd må være
med vår kirke også neste år.  Vi ber for alle

som gruer seg til førjulstiden og til jul. 

Uke 49. Vi takker for samarbeidet mellom
kirke og skole. Vi takker for skolene i vår 
menighet og for det arbeidet som drives der.
Vi ber for skolegudstjenestene som er under
planlegging og gjennomføring. Vi ber også

for alle forberedelser til julehøytiden.

Uke 50. Vi takker for diakonen vår, og for
det diakonale arbeidet som diakoniutvalget
driver. Vi ber for diakon og det diakonale ar-
beidet. Lær oss alle å se hverandre og hjelpe
og støtte hverandre. Vi ber spesielt for syke,

sørgende og ensomme i alle aldre. �

billedtekster for alle bil-
denebilledtekster for alle
bildenebilledtekster for
alle bildenebilledtekster
for alle bildenebilledtek-
ster for alle bildenebilled-
tekster for alle bildenebil-
ledtekster for alle bildene-
billedtekster for alle bil-
dene
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«Hei! Du er tidlig på han i
dag,» sa ei stemme. Eg såg
meg rundt. Det var ingen andre
nede på Kyrkjetangen. Eg
dingla med beina ute på
stupebrettet.

Stemma sa: «Ikkje ver så teit. Det er eg,
sola. Eg har prøvd å fange merksemda
di i over eit kvarter no.» 

Kroppen min var kjølt ned etter eit
morgonbad, men eg kjente korleis
sola tok til å varme meg opp igjen. Det
gjorde godt å sitje der og høre på sola.

«Sorry Sol, eg sat heilt i mine eigne
tankar. Du har vore oppe ei stund aller-
eie?»

«Ja. Du veit. Aldri fred å få. Eg har
merka meg at du liker deg her nede,
men du brukar å komme ned når nes-
ten ingen andre er her.»

«Jo, det er rett,» måtte eg innrømme.
«Det er litt frustrerande for meg. Når

eg er på mitt mest hektiske, blir det litt
for mange folk her, eg ser det, eg skulle
gjerne ha gjort det hyggelig for slike
som deg også.»

«Dette er jo hyggelig,» sa eg.
«Synest du? Eg trudde at du likte Reg-

net best, du brukar å pile innandørs
når du ser meg.»

«Kanskje, men er det ikkje slik som
dei syng, at du kan ikkje sjå dagen før
du har vore oppe heile natta, at du ser
ikkje heimbyen din før du har vore
lenge vekke?»

«Er det du som syng det?»
«Nei, eg kan ikkje synge. Det er Tom

Waits. Han syng også at han ikkje såg
solskinnet før nokon slo av lyset.»

«Å, det var fint. Du kan jo nynne
songen for meg. Eg har ikkje hørt han.»

«Nei, helst ikkje, Sol. Ein annan gong.
Men brukar du eigentlig å snakke med

folk? Eg veit at du har snakka med Ma-
jakovskij og Frank O’Hara tidligare. Er
eg tredje mann ut, då?»

«Ja, eg trur det, men eg hugsar ikkje
så godt lenger. Eg trur eg har snakka
med ein japanar også, eg hugsar ikkje
namnet hans. Eg liker slike som deg. Eg
snakkar helst med poetar, skjønar du.
Eg liker poesi.»

«Eg er ingen poet, Sol!» protesterte
eg. «Dessverre. Eg skulle gjerne ha vore
ein poet. Men eg får det ikkje til. No
skriver eg bare forteljingar.» 

«Ikkje gjør deg til,» sa Sola. «Du er
poet. Elles hadde eg ikkje gidda å snak-
ke med deg. Det forstår du vel.» 

«Men korleis er det å vere sol for
tida?» spurte eg.

«Kva tenker du på? Du lurer på kvifor
eg er komme så nær?»

«Ja, du får jo skulda for alle fæle ting
no. Global oppvarming. Kraftkrise.
Ekstremvêr. Uttørking. Destablise-
ring.» 

«Ikkje snakk. Eg forsøker bare å gjøre
så godt eg kan. Kva kan eg gjøre? Eg er
bare ei sol.» 

«Men det har vore ein lang, varm
sommar. Sjå no, midten av september
og eg har bada. Det er utrulig, midt i
september, og så dukkar du opp på
denne måten. Eg lurer på om du ikkje
svir meg litt også. Det er deilig, men eg
blir urolig. Kanskje du får for fritt spele-
rom?»

«Kanskje det, kanskje det. Men eg
trur de menneske først og framst burde
sjå opp litt oftare, og omfamne ting,
menneska jorda himmelen stjernene,
slik eg gjør, fritt og med den rette kjens-
la av rom omkring. Forstår du kva eg
seier?»

«Ikkje heilt. Eg synest det er skum-
melt med all denne naturen. Eg liker at
det er nokre folk der, ikkje bare natur.
Slik som no, eg ventar bare på at det skal

komme folk ned hit, nokre menneske.» 
«Og då forsvinn du?»
Eg smilte. Eg stira ned i vatnet. Ein

stim av småfisk blei jagd av fire-fem
svoltne makrell. Eg studerte dramaet
før eg såg opp på sola igjen.

Eg sa: «Eg vil ikkje at naturen skal bli
øydelagt, men eg blir skremt av natu-
ren også, det er død og djevelskap, ikkje
sant? Dei store som jagar dei små ...» 

«Og slikt finst ikkje blant mennes-
ka?»

«Det har du rett i, Sol. Det har du rett
i.»

«Du skulle gå litt oftare ut i naturen.
Eg veit at du elskar byar, gater, å gå
mellom husa, sjå på folk, men kanskje
eg kan lokke deg ut i naturen også. Du
liker deg der når du er der, eg ser jo
det. Kanskje eg kan legge eit dikt i
skallen din mens du går der.»

«Jo, det hadde vore fint. Men eg er
ingen poet. Eg greier ikkje skrive dikt.»

«Eg skal hjelpe deg. Sol, natur, sjo-
kolade. Det er blitt dikt av mindre enn
det.»

« Ja, slik som dette, å sitje her ein
septembermorgon, det er nesten eit
dikt det også.»

«Absolutt. Nei, eg må vel vidare på
runden min. Det var godt å vite at du
ikkje bare liker Regnet, at du liker meg
også. Det var det. Eg må vidare, dei ro-
per på meg.»

«Kjem du i morgon også?» spurte
eg.

«Vi får sjå,» sa sola og var i ferd med
å stige opp.

Eg ropte: «Hei, Sol! Du, det er ikkje
sikkert at eg greier å skrive ein like fin
tekst om deg som Frank O’Hara gjor-
de.»

«Skjerp deg,» sa sola. «Du er ein
poet, er du ikkje?»

Så forsvann sola bak ei sky, og eg
kjente eit drag av haust. �

Ei sann historie om ein samtale 
med sola nede på Kyrkjetangen

Artikkelforfattar Frode Grytten er fødd i Bergen i 1960 og
vaks opp i Odda. Sidan 1986 har han budd på Bønes.
Han har vore journalist i Bergens Tidende og er nå for-
fattar på heiltid. For romanen Bikubesong fekk Grytten
Brageprisen i 1999 og vart nominert til Nordisk Råds lit-
teraturpris. Bikubesong er omsett til fleire språk. I til-
legg er det laga eit teaterstykke med grunnlag i boka. I
2004 var Grytten festspeldiktar under Dei Nynorske Fest-
spela. FOTO: HELGE SKODVIN
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AV MAGNE FONN HAFSKOR

Visjonen om en ny kirke i Blomster-
dalen har vært holdt levende i lang
tid. Kirketomten ligger like ved rund-
kjøringen i Blomsterdalen, og var til-
delt allerede før kommunesammen-
slåingen med Bergen i 1972.

Blomsterdalen kirke
Ytrebygda kyrkjelag har sammen med
lokale kirkeringer arrangert årlige ju-
lemesser der inntekten i sin helhet er
satt av til dette formålet. Gjennom
mer enn førti år har de samlet inn
over fire millioner kroner til ny kirke. 

Per Barsnes (60) er prost i Fana og
har vært sentral i arbeidet med å
fremme denne saken. Ikke uventet er
han i svært godt humør etter å ha sett
byrådets forslag.

- Vi har spøkt og sagt at vi aldri har
vært så nær som nå. Det er jo alltid
sant. Mange har tvilt, mange har gått i
graven uten å se visjonen oppfylt. At
det nå skjer er nesten for godt til å
være sant! 

Nærkirke
Nå mangler bare bystyrets støtte, noe
Barsnes regner med å få ut fra det som
tidligere er uttalt fra ulike partihold.
Saken følges opp av Kirkelig fellesråd
og kirkevergen. Kirken med det vakre
navnet planlegges å stå ferdig i 2010,
men har allerede nå begynt å fylles
med innhold.

- Vi ser for oss en nærkirke, et møte-
sted for folk alle ukedager. Tanken er

at kirken skal bli et kirkelig, sosialt og
kulturelt tyngdepunkt i denne delen
av prestegjeldet. 

Fana-prosten ser for seg et samvirke
mellom den nye og den gamle kirken
på Fana. Det er derfor ikke snakk om
å skille ut den ytre delen av prestegjel-
det som et eget sogn. 

Fremsynte politikere
Det er også satt av penger til restaure-
ring av middelalderkirken i Fana. Ar-
beidet starter opp allerede på nyå-
ret, og beregnes avsluttet i 2008.
Menighetsbladet har tidligere
skrevet om en kirke preget av
ytre forfall, med midlertidige
og lite estetiske løsninger
for å bøte på dette.

Rundt kirkens bakside er
det satt opp en rusten stål-
tunnel som beskyttelse
mot fallende takstein.
Per Barsnes gleder seg

over at kirken nå blir satt i stand og tatt
vare på, og uttrykker stor takknemlig-
het overfor fremsynte politikere som
nå tar ansvar.

Kulturskatt
- Fana kirke er et kulturkleno-
dium for hele byen. Som byg-
ning er det den sentrale
skulpturen på byens tusen-
årssted. Som møtested er
kirken bærer av en snart tu-
senårig tradisjon. Mye ty-

der på at området også
har vært et sentralt

samlingssted langt til-
bake i førkristen tid.

Det er derfor en
glede at skader
skapt av mang-
lende vedlikehold
på denne kultur-
skatten nå blir

rettet opp. �

- Fana kirke er et gammelt hus, sier prost Per
Barsnes (60). Han gleder seg over fremsynte po-
litikere som nå tar ansvar både for restaurering
og vedlikehold av den gamle kirken – og bygging
av ny kirke i Blomsterdalen. 

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

-Se Fanas 
BlomsterdalI sitt investeringsbud-

sjett foreslår byrådet å
sette av 18 millioner
kroner til bygging av ny
kirke i Blomsterdalen.
Det foreslås også å
sette av 12 millioner
til restaurering av 
Fana kirke. 

Restaureringsmidler
og håp for nybygg
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Eiel Holten er ekte østkantgutt fra Oslo.
- Foreldra mine var ikke arbeidere i

den forstand, men jeg er født og opp-
vokst på Grorud. Far er lege, mor helse-
søster og sykepleierlærer, sier han.
Holten var ferdig utdannet prest i 1996,
og kom til Birkeland for tre år siden, et-
ter å ha giftet seg med noe så sjeldent
som en bergenser med hjemlengsel.

- Folk er annerledes her enn på øst-
landet. Latteren sitter løsere, folk er
mer muntre og lette til sinns. Jeg føler
meg privilegert som får være prest her.

Skilsmisser
Helt siden han var nyutdannet har han
hatt et ønske om å gi nygifte et verktøy
med på veien. 

- Mitt første prestekall var på Nesod-
den (utenfor Oslo).  Jeg forsto raskt at
det var svært mange skilsmisser i me-
nigheten. Dette fikk meg til å reflektere
litt rundt kirkens innsats. Hva tilbyr vi
parene når de kommer til kirken? 

Under samtalen med brudeparene
før vielsen prøvde han å få frem tanker
de hadde om parforhold og samliv. Han
spurte hvordan de så for seg sin felles
fremtid, hvilke tanker de hadde til det å
forplikte seg til et annet menneske.

- Parene var forståelig
nok mest opptatt av den
forestående seremo-
nien. De ønsket regi,
ikke refleksjon. Samtidig
er det et alvorlig løfte de
skal gi, et løfte et økende
antall par ikke klarer å
holde. 

Samlivskurs
På samme tid fikk en kamerat av Eiel
arbeid ved det nystartede Samlivssen-
teret (på Modum bad). I terapien
brukte de PREP («the prevention and
relationship enhancement program»),
et samlivskurs som lærer deltakerne
både å forebygge kriser og forbedre sitt
kjærlighetsforhold. 

Kurset er utviklet av amerikanske for-
skere, og bygger på studier av årsakene
til at noen skiller seg mens andre lever
lykkelig sammen. 

Undersøkelsene viste at bare et fåtall

Kan vi 
lære å 
elske?

Prest i Birkeland, Eiel Holten (38) ønsker å
si noe mer enn bare lykke til når han sender 
parene ut kirkedørene. Han har nå redusert
sin prestestilling for å tilby samlivskurset
PREP til både gamle og nye kjærestepar. 

- Når to lig-
ger sammen,
blir de varme
(Forkynneren
4:11), siterer

prest og 
samlivsveile-

der Eiel Holten.

Kan en god krangel
forlenge samlivet?
PREP er et kurs både for par som
holder på å etablere seg og for par
som ønsker å få nye perspektiver på
samlivet. PREP gir nyttige «verk-

tøy» slik at parene kan bli bedre til å
kommunisere og håndtere problemer. Et
godt parforhold er ikke bare avhengig av
hvor glade partnerne er i hverandre, det
avgjørende er hvor flinke de er til å takle
konflikter. Målgruppen er ikke par i krise
eller med særskilte problemer. Målset-
tingen er å gjøre ålreite samliv enda
bedre! Dessuten: i PREP jobber parene
hver for seg. Ikke noe fra deres privatliv
skal deles med de andre på kurset. 
For mer info, se www.prep.no eller
www.samlivssenteret.no. Neste PREP-
kurs arrangeres i Skjold kirke 18.-19. no-
vember. Prisen er kr. 1900.- pr par. Yt-
terligere informasjon og påmelding: Eiel
Holten 906 02 464/eiel.holten@bkf.no
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skiller seg av objektive
årsaker som rus, utro-
skap og vold. De fleste
oppga mer subjektive
følelser som årsak til
skilsmissen.

Det gikk gjerne på
følelser av å bli over-
sett, lite verdsatt og
nedvurdert. 

- Prep er et pedago-
gisk kurs som ikke er
for par i krise, men for
helt alminnelige, ål-
reite parforhold som
ønsker å gjøre samli-
vet bedre. Det handler
om hvordan vi kom-
muniserer, holdninger
til hverandre og til par-
forholdet. Dette er
ting som vi kan endre.

Parutvikling
Sammen med Bjørg Tangen har Eiel
Holten startet firmaet Duo Parutvikling.
For å få dette til har Holten halvert stil-
lingen som prest. 

- Det er et sprang å gå fra fast lønn til å
starte opp selv. Avtaleboken er full frem
til jul, og jeg tror det kommer til å gå bra.
Interessen er stor, og vi ønsker etter
hvert å tilby kurset til flere menigheter.

Forebyggende arbeid er vel anvendte
penger, både menneskelig og sam-
funnsøkonomisk. Samlivsbrudd forår-
saker redusert arbeidsevne og sykefra-
vær, og flere bedrifter tilbyr samlivskurs
til sine ansatte. 

- Jeg skal ha kursholderkurs for forsva-
ret, slik at de kan utdanne sine egne
samlivsveiledere. Dette betyr at jeg læ-
rer opp mine egne konkurrenter – men
det er det vel verdt. 

Kan vi lære å elske?
Nylig arrangerte Birkeland menighet et
seminar om samlivsbrudd (se over).

Oppslutningen var svært stor, og arbei-
det blir videreført i egne samtalegrup-
per for de som føler et behov for dette.
Eiel Holten er glad for dette initiativet,
samtidig som han peker på de store ge-
vinstene vi kan oppnå gjennom å fore-
bygge samlivsbrudd.

Barne- og likestillingsdepartementet
bevilget i fjor i underkant av 10 millio-
ner kroner til samlivskurs. Nå kuttes
støtten ut.

- Dette er et paradoks. Norge bevilger
kanskje mer enn andre land. Samtidig
er det som man ikke tar innover seg
hvor viktig arbeidet er. Omkostningene
ved samlivsbrudd er store – både sam-
funnsøkonomisk og medmenneskelig. 

- Å elske, er det noe vi kan lære? 
- Jeg mener det. Hvis vi ikke er spesielt

gode til å snakke sammen, kan vi øve
oss og bli bedre. Føler vi at noe mangler
i seksuallivet, kan vi trene også på dette.

Samtaleteknikk
Nesten alle som er med på et PREP-kurs
oppdager at det er moro å jobbe med
parforholdet. Deltakerne lærer noe nytt
både om partneren og seg selv. Det vik-
tigste er kanskje samtaleteknikk, at man
lærer å snakke om vanskelige ting på en
god og trygg måte. En vanlig feil er at vi
tolker hverandre, legger til ting som
ikke er sagt i stedet for å lytte. 

- Samtaleteknikken går ut på å gjenta
det den andre sier. Det viser seg at man
ofte gjentar det man tror den andre
mener. Selv om jeg vil feire jul sammen
med mine foreldre, trenger ikke dette
bety at jeg ikke liker dine foreldre. 

Målet med kurset er å finne ut hvor-
dan vi kan ta best mulig vare på hver-
andre som kjærester. Deltagerne skal
prøve å puste ny glød inn i forholdet, og
lære å styre unna fallgruvene. 

- Men det er vel også viktig med litt
temperatur i et forhold? 

- Jeg er enig i det, men vi bør unngå å
havne i krangler om uvesentligheter. 

Hvordan ble vi et par?
Virkemidlene i kurset er mange, det blir
lest dikt og romanutdrag, sett film, hørt
på musikk og gjennomført rollespill. En
populær øvelse er når parene utfordres
til å diskutere seg imellom hvordan de
ble et par, hva de falt for hos den andre
– og hva de savner av dette i dag.

- Alle par har godt av å repetere dette
– minst en gang i året! Mye er vunnet
dersom vi klarer å holde fast ved dette.

Livet som familie ligger svært langt
unna den situasjonen som var der den
gang man falt for hverandre. Når barna
er lagt og alle forpliktelser er gjort unna
er det ofte bare tv igjen. 

- Det er viktig å huske på at det var
kjærester vi var først. Da var det ingen
barn å ta hensyn til. Ville vi gå på kino,
kunne vi gjøre det når vi ville. Ville vi
bade naken midt på natten, kunne vi
gjøre det. Selv har jeg aldri hatt så høy
telefonregning, som da jeg var nyforel-
sket i kona. Det gjelder å ta seg tid til å
ligge på ryggen, se på stjernene – og
snakke om livet!

På fisketur
En annen øvelse er at alle deltagerne
får i oppgave å skrive åtte lapper med
ting de ønsker å ta partneren med på.
Etterpå må de velge de to tingene de al-
ler helst vil gjøre sammen med sin part-
ner – og be vedkommende velge en av
lappene. Erfaringen viser at mange da
ender opp med akkurat samme lap-
pen.

- Jeg husker godt en mannlig deltager.
Han hadde skrevet det samme på alle
åtte lappene – at kona skulle være med
på laksefiske. Hun hadde skrevet det
samme på en av lappene han fikk.
Dette ble en sterk opplevelse for ham.
På den ene siden følte han seg sett.
Samtidig måtte han innse at han bare
hadde tenkt på seg selv på alle lappene,
mens kona faktisk hadde kommet ham
i møte, sier Eiel Holten. �

- Bra å møte mange i samme
situasjon. Det ver responsen
etter at diakoniutvalget i
prostiet arrangerte semina-
ret «Sorgen det ikke sendes
blomster til». 

AV IVAR BRAUT

Tittelen viser til sorgen og belast-

ningen det er å gjennomgå et samlivs-
brudd. Nærmere 50 personer var med
på seminaret der professor i psykologi
Frode Thuen hadde foredrag. På en god
måte kombinerte han faglighet, inn-
sikt, humor og varme. En god del av
deltakerne meldte seg til grupper som
skal møtes i fortsettelsen for videre
samtale. 

Trolig er det meningsfullt for mange
at nettopp kirken tar opp temaet sam-

livsbrudd på en respektfull og inklude-
rende måte. 

Tradisjonelt er nok kirken blitt opp-
levd mest som fordømmende. Samtidig
som en holder levende idealet om det
livslange ekteskapet er det viktig å
snakke sant om livet og ta på alvor ut-
fordringene ved samlivsbrudd.�

Meningsfullt om samlivsbrudd
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15.  oktober gir me-
nighetsrådene i Fana
sine uttalelser til 
Gjønnes-utvalgets 
høring om fremtidig 
kirkeordning i Norge. 
I likhet med utvalget
går Bispedømmerådet i
Bjørgvin inn for forsla-
get om en lovforankret
folkekirke. Mye tyder
på at også menighe-
tene i Fana støtter
dette forslaget.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

- Rosemarie Köhn hadde al-
dri blitt biskop om kirken var
uavhengig, sier Eiel Holten
(38), prest i Birkeland me-
nighet. Han mener statskir-
ken har sikret en bredde i det
kirkelige landskapet, og at vi
vet for lite om hva vi får i ste-
det.

Det gode livet
- Dette er en debatt som er
styrt ovenifra, sier han, med
henvisning til departemen-
tet og bispekollegiet. 

Samtidig synes han biskop  Ole D.
Hagesæther er naiv når han tror staten
vil opprettholde det økonomiske til-
skuddet ved et skille.

- Jeg savner en debatt om hva kirken
skal være. Hvilke strukturer hadde vært
mest velegnet for at det gode livet skulle
blomstre her? 

I, med og for folket
Etter luthersk forståelse er kirkeord-
ningen det man med et gresk ord kal-
ler et adiaforon (likegyldighet). Da
handler det ikke om rett og galt, men
om hva som er hensiktsmessig og
praktisk. 

Prost Per Barsnes (60) mener den
beste måten å ta vare på noe gammelt
er å gjøre noe nytt. Kirkens betydning
som folkekirke i tradisjonell forstand
er verdt å ta med seg videre.

- Det gjelder å finne ordninger som på
best mulig måte tjener det evangeliske
budskap i kirkens liv – i, med og for fol-
ket.

Livssynsavgift
Barsnes er ikke fastlåst i sitt syn ennå,
men befinner seg et sted mellom mo-
dell en og to i Gjønnesutvalgets innstil-
ling (se egen sak). 

- Kirkens budskap er tidløst. Samtidig
er den et barn av sin tid. Og tidene – de
skifter.

Finansiering av kirkens fremtidige ar-
beid vil være et springende punkt. Det
har vært snakket om en livssynsavgift,
en skatt alle må betale.

- Dette minner om den lite populære
kringkastingsavgiften? 

- Det er et poeng. Men jeg tar for gitt,
sammen med Gjønnesutvalget, at sta-
ten fortsatt skal føre en aktiv religions-

politikk med støtte
til ulike religiøse
samfunn.

Debattmøte
24. september invi-
terte Fana prosti til et
debattmøte om kir-
kens fremtidige for-

hold til staten. Rundt seksti interesserte
politikere og kirkemedlemmer brukte
denne søndagskvelden til åpen me-
ningsytring rundt problemstillingen. 

Leder av Birkeland menighetsråd
Brigt Bovim (52) deltok på møtet. Han
opplever at mange frykter kirken skal
utvikle seg til en fragmentert sektkirke
dersom den beveger seg bort fra staten.

- Dette er en frykt vi må ta på alvor. Vi
kan møte dette ved å ta vare på det
brede folkelige engasjementet vi har i
dagens ordning.

–Ja takk, beStatskirke
eller frikirke?

- Mange frykter en oppsplittet sektkirke, sier menighetsrådsleder Brigt Bovim (til venstre). - Vi får kanskje noen nye
greiner, men treets stamme blir den samme, supplerer prest Ivar Braut (til høyre). Prost Per Barsnes (under) er klar:
- Kirken må fortsatt være i, med og for folket.  FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR



Forslaget om livssynsavgift synes
han er en god idé, men da må det bli
en skatt som gjelder samtlige innbyg-
gere. 

- Ellers kommer vi til å miste mange
medlemmer.

Pengekrykker
- Dersom vi ikke kan klare oss uten
pengekrykker fra staten, synes jeg det
er på tide å spørre hvilken kirke vi øn-
sker å være, sier prest i Birkeland me-
nighet Ivar Braut (50).

Han tror det uansett utfall blir en
kirke vi kjenner igjen. Det har alltid
vært spenninger innad i kirken – dette
bidrar bare til å gjøre den mer levende.

- Over åtti prosent av alle fødte blir
døpt i statskirken. Dette sier noe om
kirkens posisjon i det moderne sam-
funnet. Det er egentlig en folkeav-
stemning som skjer hver søndag.

I prinsippet er han motstander av
statskirkeordningen, men spør seg li-
kevel om det er riktig å gå inn for et
skille nå.

- Internasjonalt er det kanskje mer
viktig enn noensinne at vi markerer
oss som en nasjon med et kristent ver-
digrunnlag, sier Braut.

En kirke for de få
Prost Per Barsnes opplevde debattmø-
tets deltakere som både nytenkende
og reformvennlige.

- Samtidig var de opptatt av ikke å
miste den inkluderende praksis i reli-
giøs og kulturell forstand som har pre-
get folkekirken til nå. Dette har jeg stor
forståelse for, mitt eget ønske går i
samme retning. 

En møtedeltaker (hun ønsket ikke
navnet sitt i menighetsbladet) tror vi
nærmer oss en oppsplittet kirke for de
få. Hun ser allerede tendenser til løsri-
ving hos Indremisjonen og Misjons-
sambandet.

- I dagens kirke finner jeg et samhold
jeg ofte savner ute i det moderne sam-
funn. Å ta vare på hverandre er fortsatt
mer viktig enn hvor «rettroende» man
er, sier hun.

Brødet
I forslaget om en lovforankret folke-
kirke ligger det både frihet fra statlig
styring av kirkens organer og en til-
knytting til staten gjennom en egen
kirkelov. «Ja takk, begge deler» svarte
Ole Brumm da han ble spurt om han
ville ha melk eller honning til brødet. 

Per Barsnes forteller om en barne-
skole der enkelte lærere var i tvil om
det var riktig å invitere barna til påske-
samling i kirken. Skolen sendte derfor
forespørsel til samtlige foreldre om de
ønsket at barna skulle delta på dette
arrangementet. Resultatet ble en mas-
siv oppslutning. Lærere som i ut-
gangspunktet sådde tvil om skolens
praksis, viste seg ikke å være på linje
med foreldrenes syn.

- Denne erfaringen er en tankevek-
ker – også i et folkekirkelig perspektiv.
Vi vet at idéen om å skille stat og kirke
får liten oppslutning på kirkens
grunnplan. �

«Men det er ikke så viktig med 
brødet» tilføyde Ole Brumm etter 
å ha tenkt seg litt om. Han ville 
nødig virke grådig.
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Gjønnes-utvalgets
tre modeller 

1Status quo: Dagens statskirkeordning
gjennomføres, og gjeldende grunnlovs-

bestemmelser om ordningen forblir uendret.
Staten sikres fortsatt politisk kontroll og
innflytelse ved at Kongen (regjeringen) er
øverste kirkestyre og Stortingets lovgivende
myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens
nåværende regler om statskirkeord-

ningen oppheves. Den norske kirke blir et
selvstendig rettsubjekt som ikke lenger er
underordnet staten. Kongens kirkestyre fjer-
nes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlem-
mer av Den norske kirke. Det blir dermed lik
adgang til statsrådsposter uansett tros- og
livssynstilhørighet. Den norske kirke gis
fortsatt en særlig tilknytning til staten i for-
hold til andre trossamfunn gjennom en
egen kirkelov gitt av Stortinget. Men kirkens
særskilt valgte organer overtar ansvaret
som i dag ligger til det statlige kirkestyret.
Det innebærer at kirken selv fastsetter sitt
læregrunnlag, utnevner og ansetter sine
biskoper og prester og forvalter sin øko-
nomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet
innebærer at Den norske kirke likestilles

med andre tros- og livssynssamfunn i Norge
og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestem-
melser om Den norske kirke oppheves og
alle former for statlig styring i forhold til
kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke
lenger en del av statsforvaltningen, men
etableres som et selvstendig trossamfunn.
Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros-
og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i
Gjønnes-utvalget går inn for det andre al-
ternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsfo-
rankret folkekirke – mens fire ønsker en sel-
vstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida,
avgjøres i siste instans av Stortinget. Det er
i dag delte meninger innenfor de politiske
partiene. Saken er nå ute på høring i hele
landet.   KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING.
Kåre Gjønnes
overleverte inn-
stillingen til kul-
tur- og kirke-
minister Trond
Giske 31. januar.

FOTO: KIRKEN.NO

egge deler!
Biskop Ole D.
Hagesæther me-
ner tiden nå er
inne for et
skille mellom
kirke og stat.
Faksimile av
Bergens Tidende
14. september.



Denne første uken har vi innføringsda-
ger. Tidligere ledsagere presenterer oss
for byen, menneskene og arbeidsopp-

gavene. I går be-
gynte dagen i Ayda,
en av tre flyktning-
leirer i området
rundt Betlehem. 

Gjerdet ...
Fra en privat takter-
rasse kunne vi se
hvordan Israels så-
kalte sikkerhets-
gjerde frarøver

flyktningbarna deres eneste smak av
natur. Det åpne, ubebygde landskapet
var en gang barnas leke- og friområde.
Der kunne skoleklassene spise niste-
pakken i skyggen av oliventrærne. 

I dag står en ni meter høy betongvegg
i veien for deres livsutfoldelse. I flykt-
ningleiren skal ledsagerne ha engelske
samtalegrupper. Der skal vi snakke om
alle dagligdagse ting. Hvis jeg klarer å
oppdrive en gitar, har jeg lyst til å lære
dem noen av sangene vi pleier å synge
i konfirmantundervisningen i Fana. 

Tålmodighetsprøve
Er du frustrert over morgen- og etter-
middagsrushet rundt Lagunen? Da skal
du vite at her i Palestina er det atskillig
verre. I morges ringte vekkerklokken
min klokken halv fem, ledsagerne skulle
observere den militære grensekontrol-
len mellom Betlehem og Jerusalem. 

Enkelte palestinere er heldige som
har jobb på den andre siden av muren.
De får utstedt midlertidige passerings-
tillatelser. Men når mange hundre
mennesker skal identifiseres og siles
gjennom en liten dør i murveggen, tar
ting tid. 

Enkelte dager flyter køen sakte, men
greit. Andre dager er det full stopp. Alt
avhenger av soldatenes humør og or-
dre. Tre dager i uken skal ledsagerne
observere militærposten. 

Fortsatt er det mange mennesker og
oppgaver vi nyankomne må gjøre oss
kjent med, og det gleder jeg meg til. For

selv om livet er vanskelig i Palestina så
er menneskene åpenhjertige og inklu-
derende. 

Selv om de ikke har all verdens av ma-
teriell velstand, så åpner de hjemmene
og byr oss på alt de har av mat, drikke og
menneskelig varme. �
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Eirik Mills på en privat takterrasse i Ayda flyktningleir. - Sikkerhetsgjerdet frarøver barna deres eneste
smak av natur, sier den utsendte Fana-kapellanen. FOTO: Privat

Travle dager
i Betlehem

Travle dager
i BetlehemSå er jeg endelig på plass i Betle-

hem. I nesten et år har jeg, på
godt og vondt, sett frem til dette
oppholdet og denne erfaringen.
Sammen med ledsagere fra Sve-
rige, Sveits og USA skal jeg gå 
inn i ulike oppgaver som for-
håpentligvis kan skape små lys-
glimt i en ellers dyster hverdag. 

Under: Palestinske menn på vei til jobb. T.v. På plass i Betlehem.

Kapellan Eirik Mills rapporterer
fra sitt oppdrag for Kirkens 

Nødhjelp i Palestina.

Utsending til BB
E
T
L
E
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På samme tid som jeg fødte
min andre datter ble min
mann rammet av hjerneslag.
Den største gleden druknet i
den største sorgen: Tapet av
en som stod meg nær. Han
døde ikke, men han var ikke
lenger den samme. 

Samtidig følte jeg en
ukjent styrke ved det som
skjedde. Dette skulle jeg
klare! Jeg vet ikke om det
var jeg som vokste med opp-
gaven – eller oppgaven som
vokste med meg. 

Men ofte følte jeg tilstede-
værelsen av en indre klarhet,
som om jeg ble holdt oppe
av noe utenfor meg selv. 

Du hjalp meg mye i denne
perioden. En dag hadde vi
besøkt min mann på sykehu-
set. På vei hjem, måtte du
stoppe bilen en stund. 

- Hvorfor gråter bestemor?
spurte min eldste datter. 

- Jeg gråter fordi jeg har
vondt i hodet, svarte du.

- Nei, sa jeg. 
- Hun gråter fordi pappa er

blitt syk.
Et halvt år senere kom min

mann hjem fra sykehuset.
Han var nå blitt rullestolpa-
sient og måtte ha hjelp til
alle gjøremål. Klokken åtte
om morgenen alle hverdager
ble han hentet til gjenopp-
trening. Selv ble jeg igjen
hjemme med to småbarn.
Tomheten inni meg hadde
jeg ikke tid til å kjenne på,
jeg måtte være sterk og glad
nok for dem alle.

Jeg satt mye alene. Min
mann trakk seg tilbake like
etter at barna hadde lagt
seg. Da var det godt å ha bø-
ker – og musikk. 

CD-platen var nettopp
kommet på markedet, kom-
paktplate sa de i platebutik-
kene. Navnet kledde den – til
tross for størrelsen kunne
den inneholde dobbelt så
mye musikk som en tolvtoms
vinylplate. 

- Det er innkapslete fø-
lelser, sa jeg, brukte kvel-
dene mine på oppdagelses-
ferder i stadig nye
klangverdener. 

Min svigermor var kritisk,
kommenterte ofte det unyt-
tige i å bruke penger på slike
ting.

- La henne få ha musikken
sin, forsvarte du meg. 

- Hun trenger den.
Regelmessig fulgte jeg dø-

trene mine til helsestasjo-
nen. Det virket som de utvik-
let seg fint, selv om det ble
kommentert at den eldste
virket bråmoden. Den yngste
hang litt etter i utviklingen,
spesielt med språkutvik-
lingen. Stoltheten min ville
ikke innse dette – det ville
være det samme som å innse
at jeg hadde sviktet min
oppgave. 

Helsesøster ba om å få
prate litt med meg alene. 

- Du må ikke glemme deg
selv, sa hun. 

Jeg skriver ikke fordi jeg er
bitter eller fordi jeg ønsker å

fremstille noen i et dårlig
lys. 

Alt dette er svært lenge si-
den nå. Barna er blitt voksne
og har flyttet ut. Den yngste
har lært seg å snakke, den
eldste er ikke lenger like brå-
moden – til tider vil jeg hel-
ler si umoden.

Jeg skriver for å fortelle om
de vakreste ordene noen no-
ensinne har sagt meg. Og
det var du som sa dem. 

Fem år hadde passert. I
lang tid hadde jeg planlagt å
ringe deg. Du måtte være
den første som fikk vite det –
at jeg og min mann skulle
skilles. Følelsene mine var
kaotiske, og jeg fryktet nok
også at mange kom til å
dømme og bebreide meg for
dette. Du løftet av røret i
den andre enden, og jeg let-
tet hjertet mitt. Det ble helt
stille i den andre enden. 

- Jeg har tenkt på deg,
svarte du endelig – slik bare
en mor kan svare.

- Jeg har tenkt at det er
bedre at et menneske blir
ødelagt enn to. �

Kjærlig hilsen
Datteren

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 

kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 

18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 

så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 

annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 

Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 

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

En trist og 
vakker verden

Kjære mor! 
«It’s a sad and beautiful world», sier Roberto

Benignis rollefigur i filmen «Down by Law». 
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VVelkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Sorgseminar for etterlatte
Fana prosti inviterer til et seminar om sorg. Det har vært holdt
slike seminar hvert halvår de senere år, og erfaringene har
vært gode. TID: Lørdag 28 oktober kl. 10-14.

STED: «Det gule huset» på Nesttun, like ved Birkeland kirke.
Sorgen berører oss på mange måter. Du er velkommen enten
det er kort eller lang tid siden dødsfallet.

PROGRAM: • Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss. Ved sok-
neprest i Storetveit Menighet Bjarte Holme • Lunch. • Anled-
ning til samtale og spørsmål. • Orientering om tilbud til etter-
latte i Fana Prosti. 
Det vil på seminaret bli tilbudt plass i sorggrupper. Du kan
også melde deg til sorggruppe uten å delta på seminaret.

PÅMELDING/SPØRSMÅL
Diakon Tone Totland, telefon 55 36 22 85 / 915 32 32 3
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen, telefon 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no
Sokneprest Jorunn M. Johnsen, telefon 55 59 71 51
E-post: jorunn.johnsen@bkf.no �

Informasjon om kirkegårdene
Fana kirkegårdsdistrikt omfatter  Øvsttun kapell og kirkegår-
dene Fana, Midttun og Øvsttun. For henvendelser om om feste,
gravstellavtaler og gravlegat m.m., ta kontakt på 55 30 81 45.  
Kontortid 10-12. Adresse: Dynevoll 2, 5223 Nesttun �

Inghild Hareide Hansen, rådgiver

AV OLAV ØGAARD 

De to som har hatt størst be-
tydning for etableringen av for-
bundet, var Alf Fasmer Dahl
(prest i Birkeland) og Lars Sør-
aas d.e. Søraas-slekten har
bodd i Fana siden 1720. Det er
derfor all grunn for Fana prosti
å feire dette spesielt!

Selv om disse to var inspirato-
rene, var Dahl flyttet østpå og
Søraas død seks år tidligere, da
BKSF ble stiftet i 1931. Lars Sør-
aas d.y. ble forbundets første
sekretær, et verv han hadde helt
fram til -54. Biskop Peter Hog-
nestad var første formann.

Fra Fana prosti deltar Fana
Kyrkjekor og Slettebakken Mo-
tettkor - Fana Kyrkjekor på jubi-
leumskonsert i Fana Kirke lør-
dag 21/10 kl. 16 (sammen med
Bremnes Kantori) – dessuten på
gudstjeneste i Fana kyrkje
22/10 kl 11. Slettebakken Mo-
tettkor deltar på jubileumskon-
sert i Arna Kirke lørdag 21/10
kl. 16 og på jubileumsgudstje-
neste i Bergen Domkirke 22/10
kl. 11.00. Alle disse korene del-
tar på jubileumskonsert i Ber-
gen Domkirke søndag 22/10 kl.
18.00 - til sammen ca 200 kor-
sangere. �

Vel møtt!

Bjørgvin kirkesangforbund
feirer 75-årsjubileum
Helgen 21-22. oktober markerer vi at det er 75 år siden
Bjørgvin Kirkesangforbund ble etablert. 
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 

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

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

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

Organistvikar Jens Christian Blom
telefon  . . . . . . . . . . . . 977 62 586 
jens.christian.blom@hotmail.com

Kirketjener Arthur Nordeide 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 03 
privat  . . . . . . . . . . . . . 5512 09 86

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 59 71 85 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no
Privat . . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

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

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

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

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

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

Åpen kirke på Bønes
Hver tors kl 12-13 er kirken åpen. Om
du vil søke stillheten, tenne lys, eller
samtale med noen, er du hjertelig
velkommen. Det vil være noen fra sta-
ben eller diakoniutvalget tilstede. 

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

KRAMBUA

Åpningstider

Man-fre 0900-2100
Lørdag 0900-2000 

Telefon: 55 27 37 30

Butikken yter også 
Postens tjenester

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75 
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes



AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Men vi mangler fortsatt
menighetsdelen av kirken
for å få en fullverdig sogne-
kirke. Behovet er åpenbart
og loven er klokkeklar, det
er en plikt for kommunen å
bygge fullverdige sognekir-
ker. 

Økonomien i Bergen
kommune har jo som vi vet
vært skral, og vi har måttet
smøre oss med tålmodig-
het.

Gjennombrudd
I årets budsjettforslag er
det et lite gjennombrudd.
Vi er ført opp med et forslag
til bevilgning på 3 millioner
i 2009. Ikke akkurat penger
banken, men et lite steg på
veien. Vi vil ha en dialog
med kommunen for å se
om vi kan finne prak-
tiske løsninger som
gjør det mulig å
komme i gang

Vi nærmer oss 10-års jubileum for Bønes-
katedralen og vi noterer med glede at det
fortsatt er et yrende liv. For å dekke behovet
blant annet til konfirmantundervisning har
Kirkevergen også satt opp en brakke. 
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Hyggetreff i Bønes kirke
Hver siste fredag i måneden kl 12-14. Resten av høstens program er:
• 3. nov. Fotterapeut Dagmar Lyngbø Eriksen fra Askøy – 

kåseri, dikt, helse og aktivitet for eldre
• 1. des. Julekåseri v/Gerd Wicklund-Hansen. Musikk: Rannvei Wernø
Ta med niste. Vi serverer kaffe, te og litt å bite i. Hjertelig velkommen!

Den vil være for håndarbeidsinte-
resserte, og vi tenker oss en gruppe
hvor vi kan ta med oss ting vi hol-
der på med, og så kan vi vise det
fram og bli inspirert av hverandre. 

Bønes kirke 

Er du interessert i håndarbeid?

I flere år har Bønes diakoniutvalg arrangert kirke-
skyss noen søndager hvert semester. Vi kjører mini-
buss fra Gullstøltunet, og har også privatbiler som
henter folk hjemme. Dette er et tilbud for dem som
ikke kommer seg til kirke ved egen hjelp. Vi samles til
fellesskap om gudstjenesten, og etterpå er det tid til
en kopp kaffe og en prat.

I høst er det satt
opp kirkeskyss
til følgende 
gudstjenester:

•  24. september 
(Diakoniens dag)
• 15. oktober
• 12. november 
• 10. desember.

Nytt fra i høst av er at vi også vil prøve å tilby skyss
med privatbil utover disse datoene. Vi ønsker at flest
mulig skal få anledning til å være med i det gudstje-
nestelige fellesskapet, og ser fram til at dere tar kon-
takt med oss. 

Ring eller skriv til:

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

Menighetskonsulent Therese Mokkelbost 
Telefon: 55 59 71 85 
e-post: therese.mokkelbost@bkf.no 

Vi i Aktiv Fritid
vurderer å starte en 
ny interessegruppe 
nå i høst. 

KirkeskyssKirkeskyss

�



med bygging. Dette kan bety at vi enda
en gang tar et løft sammen for å ha et
tjenlig bygg så tidlig som mulig, men det
må vi komme tilbake til når ting er mer
avklart.

Litt skuffet
Selv om vi er glade for å ha kommet et
steg videre, er vi også selvsagt litt skuffet
Kirken er budsjettvinner i årets budsjett.
Fana kirke får en lenge etterlengtet repa-
rasjon av taket og det er satt av midler til
ny kirke i Ytrebygda. Flott. 

Men vi er selv-
sagt ikke enig

i at Bønes
blir for-

bigått og at et nytt prosjekt startes før vi
får vårt fullført. Signalet er at egeninn-
sats straffes og at kreftene bør brukes på
å påvirke politikere. Personlig er jeg også
skuffet over manglende støtte fra kirke-
lig hold.

Reelablerer byggekomite 
Men vi griper fatt i det positive. Vi er et
steg nærmere og blåser igjen liv i vår
byggekomite. 

Vi starter i høst prosessen med å
gjennomgå hvilke behov vi ser fremover
og hvordan det bør påvirke utformingen
av byggetrinn to. Til det ønsker vi oss
flere frivillige medarbeidere. Er det noen
som har lyst å være med på å forme byg-
getrinn to, så ta kontakt. Alle innspill er
velkomne. Sammen skal vi videreutvikle
Bønes kirke til et godt forsamlingshus

for bønesfolk. �
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DEN BESTE TIDEN 
ER DEN DU DELER 

MED ANDRE
Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend

Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no 

Våkleiva 43, 5155 Bønes

 – byggetrinn to

Høres dette interessant ut?
Aktiv Fritid møtes følgende
tirsdager resten av høsten:  
• 24. oktober • 7. november •
21. november • 5. desember

• 19. desember, alle dager kl.
11.30-13.30 i Storetveit me-
nighetshus.

Dette er for aktive pensjonis-
ter. De andre interessegrup-

pene vi har er engelskgruppe,
bibelgruppe, kirke/samfunn-
gruppe og tur/kultur-gruppe. 

Hjertelig velkommen! 

Kjære naboer til 
Bønes kirkegård
I den senere tid har det dessverre
vært en del uro og forstyrrelser på
gravplassen på Bønes. Barn som
leker, sykler og spiller ball på om-
rådet har vært dagligdagse opple-
velser. På varme dager har vann-
kannene vært brukt til å leke
vannkrig med, og vi har flere
ganger opplevd at kannene er
borte når vi skal bruke dem til å
vanne blomstene på graven. I til-
legg ser vi at mange lufter hun-
dene sine på området. Skiltene
som ble satt opp vedrørende
båndtvang er fjernet, og flere trær
og busker er brukket. Dette er sårt
for oss som har en av våre kjære
gravlagt der. For oss er graven et
sted å gå for å minne den vi har
mistet. Her ønsker vi å ha fred og
ro rundt oss. Vi ønsker å ha noen
minutter for oss selv og ber folk
vennligst bruke gangstiene når de
ser pårørende ved gravene. 

Vi håper dere kan være med å
gjøre gravplassen til et fredelig
sted for pårørende. Vi ber om at
det blir vist respekt og forståelse.

Takk. �

Sjåfør til guds-
tjeneste i Bønes 
Har du 1-2 ledige søndager i se-
mesteret? Kanskje du da kan ten-
ke deg å stå på listen vår over sjå-
fører? Vi ønsker å utvide tilbudet
med kirkeskyss i menigheten, og
trenger flere sjåfører. NB! Ekstra
fint er det hvis noen med førerkort
for minibuss (til kjøring fra Gull-
støltunet) melder seg, men vi
trenger også deg med vanlig
førerkort. �

Ta kontakt med diakon Linda
Bårdsen, tlf. 55 30 81 17/
linda.bardsen@bkf.no,
eller med menighetskonsulent
Therese Mokkelbost, 55 59 71
85/therese.mokkelbost@bkf.no



08.10:
Preben Christensen Hannisdal 
Sondre Evensen

Borghild Johannessen f. 1909
Annlaug Johanna
Rambjørg f.1943
Sverre Melsbø f.1918
Niels Peter Marius 
Sørensen f.1924
David Sigurd Kvandal f.1973
Birger Larsen f. 1925

Bønes kirke

22.oktober,20.s.e.pinse
1100 Familiegudstjeneste v/ 
s.pr. B.Holme, Minising deltar.
Dåp, offer: TV aksjon – Leger uten
grenser. Tekster: 1Mos.9,8 + 12-
17; Joh.9,1-7.35b-38; Hebr. 11, 1-
4.7-10

29.oktober,Bots- og bededag
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Tekster: Jes.55,6-7;
Gal.6,7-10; Luk.13,23-30. Søn-
dagsskole

5.november,Allehelgensdag
1900 G2 v/s.pr. B.Holme. Natt-
verd, offer: menighetsarbeidet.
Tekster: Jes.60,18-22; Matt.5,13-
16; Hebr.12, 1-3

12.november,23.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/ kap.
I.Høyland. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Tekster:
Esek. 33,7-11; Ef. 4,30-32;
Matt.18,15-20. Søndagsskole

19.november,27.s.e.pinse
1100 Familiegudstjeneste v/
K.Vatne. Offer: menighetsarbei-
det. Tekster: Jer.29,4-7; Rom.13.7-
8; mark.12,41-44

26.nov.,siste søndag i kirkeåret
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Dåp, nattverd, offer: me-
nighetsarbeidet. Tekster:
Jes.51,11-15; Åp.22,12-17;
Matt.25, 1-13. Søndagsskole

3.desember,1.s.i advent
1900 G2 / LYSMESSE v/ I.Høy-
land. Nattverd, offer: menighets-
arbeidet. Tekster: Jes.62.10-12;
Rom.13,11-14; Matt.21,1-9

10.desember,2.s.i.advent
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Dåp, nattverd, offer: me-
nighetsarbeid. Tekster: Mal.3,17-
4,2a; Rom.15,4-7; Matt.24,1-14.
Søndagsskole.

Storetveit kirke

22.oktober,20.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ kap. I. Høy-
land. Nattverd, offer: TV aksjon –
Leger uten grenser. 1Mos.9,8 +
12-17; Joh.9,1-7.35b-38; Hebr. 11,
1-4.7-10
1930 Gospelnight. Tekster: 

29.oktober,Bots- og bededag
1100 Høymesse v/ s.pr. B-Hol-
me. Nattverd, offer: menighetsar-
beidet. Tekster: Jes.55,6-7;
Gal.6,7-10; Luk.13,23-30

5.november,Allehelgensdag
1100 Høymesse v/ s.pr.
K.Vatne. Nattverd, dåp, offer: Ber-
gen søndagsskolekrets. Tekster:
Jes.60,18-22; Matt.5,13-16;
Hebr.12, 1-3. Middagstreff i me-
nighetshuset etter gudstjenesten

5.november 
1700 Minnegudstjeneste
v/ s.pr. Kari Vatne

12.november,23.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ s.pr. B.Hol-
me. Nattverd, dåp, offer: menig-
hetsarbeidet. Tekster: Esek. 33,7-
11; Ef. 4,30-32; Matt.18,15-20

19.november 27.s.e.pinse
1900 G2 v/ kap. I.Høyland
Nattverd, offer: KRIK. Tekster:
Jer.29,4-7; Rom.13.7-8;
mark.12,41-44

26.nov., siste søndag i kirkeåret
1100 Høymesse v/ s.pr. B.Hol-
me. Nattverd, offer: menighetsar-
beidet. Tekster: Jes.51,11-15;
Åp.22,12-17; Matt.25, 1-13

3.desember,1.s.i advent
1100 Familiegudstj. v/ s.pr.
B.Holme og kateket B.Bredholt
Dåp, offer: menighetsarbeidet
Menighetens 1.klassinger er invi-
terte. Tekster: Jes.62.10-12;
Rom.13,11-14; Matt.21,1-9
Middagstreff i menighetshuset
etter gudstjenesten.

10.desember,2.s.i.advent
1100 Høymesse v/ kap. I.Høy-
land. Nattverd, offer: Kirkens SOS
i Bjørgvin. Tekster: Mal.3,17-4,2a;
Rom.15,4-7; Matt.24,1-14.

Kulturkalender for Bønes
� 24. september kl 19.00

Da Vinci-koden v. Bjørn Are 
Davidsen

� 29. oktober kl 19.00
Konsert «Tidlig Influensa», 
Ingrid Eriksen og Anette C. 
Bjørnenak. (bildet over).

� 12. november, ettermiddag
Korkafé ved Bøneskoret.

� 26. november kl 18.00
Førjulskonsert, ved Bønes 
brass, Fjeldsdalen skolekor, 
Bønes skoleorkester, 

2007:

� 3. desember kl 19.00
Lysmesse ten-sing og Inge 
Høyland.  Bøneskoret har 
konsert i Storetveit kirke.

� 28. januar 2007 kl 19.00
Tema: Barn og unge.

� 18. februar 2007 kl 19.00
Salmekveld ved Stig Wernøe 
Holter.

Giverglede…
Tusen takk til alle glade givere.
Givertjenesten går fremover. Vi
har nådd noen av målene.

Prosesjonskorset er på plass og i
bruk, messehaglene er i bestilling
og vi venter på et utkast som bis-
kopen skal godkjenne.  Det skal
lages 4 messehagler og vi har nå
penger til 2 av disse.  I løpet av 2 år
har vi nok til de 2 siste.  

Får vi flere givere kan det gå for-
tere og vi kan også løse andre
oppgaver.

Vi tar med glede imot flere glade
giver.  Enkeltgaver mottas også
med takk.  Bruk gjerne Givergle-
des giro: 3416.20.00464 eller fyll
ut svarslippen unde.  
Denne sendes til Giverglede
v/Per Røen, Kråkeneslia 45,
5152 Bønes

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes 

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

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

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

Jeg vil melde meg som fast giver:

Navn: ………………………….........…….

Adresse: ……………………......…..…….

Postnr: …………………………….....…...

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

Sign:...........……………………………… 
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