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: menighetsblad for Bønes - 5/08 - årgang 5

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Nytt flygel på plass
Endelig er et nytt klaverinstrument på plass i kirken. Men verken denne
investeringen eller tidligere nyanskaffelser hadde vært mulig uten gode
gaver fra kirkens mange
venner .
Side 4 og 14

Biskop Ole går av
- Dette er en høytidelig
stund, sa jeg første gang
jeg ba om honnørbillett,
ler Ole D. Hagesæther.
3. oktober fylte han 67 år.
Les avskjedsintervjuet
med biskopen på side 6-7

Kirketegneren
Arkitekt Helge Hjertholm
er en mann som virkelig
har satt preg på prostiets
kirker: Han tegnet både
Søreide og Bønes kirker,
men hva ligger bak de
spennende utformingsvalgene?
Side 10-11

Hvorfor ikke litt
sirkus i kirken?
Torstein, som her tester etthjuling med god hjelp
av pappa Steinar syntes i alle fall dette var en god
idé. Se side 2-3 for mer kirkesirkus.
Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Gjør det nødvendige –

ikke det viktige
For noen søndager siden
delte Per Arne Mehren noen
spennende tanker med oss i
sin preken.

Dør-til-dørinnsamling
Bønes kirke er, som mange vet, bygget
etter en kjempeinnsats av hele bydelen.

En viktig del var flere dør-til-dør-aksjoner. Dette gav oss fundamentet til å bygge
kirken. Nå er vi så frimodige at vi drar til
igjen.
Tirsdag 18.november kommer det konfirmanter og banker på din gatedør. Vi ber om
at dere tar vel i mot de.

REFLEKSJON AV
KARL JOHAN KIRKEBØ

Noe av det som sitter igjen hos meg er at
vi må gjøre det nødvendige og ikke det viktige. Det traff
godt, for jeg er jo så opptatt av å gjøre alt det veldig viktige jeg bare må
få gjort. Kanskje ser jeg ikke skogen
for bare trær, eller glemmer det
nødvendige i alt det viktige.

Nå er det ...

sirkus

I disse dager er det full fokus på
økonomi. Børsene faller og det er finanskrise verden over med enorme
børsfall og konkurser blant store
banker. Klart jeg er bekymret, hva
vil dette bety for meg og mine. For
jobb og for privatøkonomi. Samtidig
er døgnet ofte for kort til alt jeg gjerne vil ha gjort og noen ganger synes
jeg må få gjort.
Da fikk jeg litt ro i disse ordene:
gjør det nødvendige, ikke det viktige. Det bringer tanken til evangeliet
som forteller oss om liljene på marken og fuglene i luften. De sår ikke
og de høster ikke, men Gud sørger
for at de får det de trenger. Tenk om
vi kunne ha den samme tilliten og
troen.
Selvsagt skal vi forvalte det vi har
fått utdelt og selvsagt skal vi ta ansvar og gjøre vårt beste. Og selvsagt
blir vi oppkavet og bekymret. Det er
og vil være hverdagen for oss. Men
tenk om vi også kunne finne ro i det
nødvendige. Gud passer på oss og
tar vare på oss. Bare vi lar ham gjøre det. Det er for meg det nødvendige, som jeg så ofte glemmer i alt det
viktige. ●

BIRKELAND • BØNES • FANA • SKJOLD • SLETTEBAKKEN • STORETVEIT • SØREIDE

Menighetsbladene i Fana
Bønesbladet nr 5, 2008 utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot
artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: bones.menighet@bkf.no.
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Voksne og barn koser seg med leker etter
gudstjenesten.

Den som tror at det å gå i kirken
søndag formiddag er en
standard affære med liturgi,
salmer og preken, bør komme
til familiegudstjeneste i Bønes
kirke.
AV THERESE MOKKELBOST

Da får de oppleve at det selvsagt er alt dette,
men også så veldig mye mer. Helt i tråd med
det Bønes kirke ønsker å være.
Det blir ordnet i stand med spill og aktiviteter etter hver familiegudstjeneste. Alt
fra innebandy i brakken, paradis og ballDigitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Helge Kolstad, Sigmud Austrheim
og Karl Johan Kirkebø
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317.
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

spill ute og brettspill og sirkusleker inne.
Sirkuslekene er de nyeste lekene og skapte
stor begeistring for både voksne og barn.
Ønsker du å prøve deg på en ett-hjuling, eller få tallerken til å snurre rundt på pinne,
eller sjonglere? Da er det bare å komme på
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 10. nov.
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 25. nov.
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Bønes menighetsråd har jobbet bevisst
med strategiarbeid. Nesten alt koster
penger og vi har behov for å øke menighetens inntekter. Når vi nå snart får kirkens
byggetrinn 2, åpner det for enda flere muligheter.
Dette vil igjen kreve ressurser, både men-

neskelige og økonomiske. Det er så mye
som står i kø for å bli satt igang. Nå ønsker
vi å starte prosessen med å legge det økonomiske grunnlaget for disse prosjektene.
Vi håper og tror at vi nok en gang blir godt
mottatt. Det vil være med å gi oss mulighe-

s i kirken?!

ten til å fortsette med å gi Bønes mange
gode tilbud.
Vi har vært så heldige å få hjelp av konfirmantene til å til å gjennomføre en høstinnsamling. Konfirmantene vil gå fra dør-tildør på ettermiddagen 18. november. Takk
for at dere tar vel i mot dem. ●

Medarbeiderfest
Fredag 19.september var det FEST i
kirken! Det er blitt en god tradisjon at
staben inviterer medarbeidere til fest.
Målsettingen med festen er at vi skal ha en fin anledning til å si TAKK til alle medarbeidere for den
flotte innsatsen som gjøres i Bønes menighet.
Hva ville Bønes menighet vært uten dere?
Tradisjoner skal jo ikke rokkes for mye ved – så
det ble, tradisjonen tro, både rekebord, artig innslag fra staben, allsang, sangkonkurranse og felles avslutning rundt lysgloben. De fleste grupper
i menigheten var representert. Staben kom dansende inn som et engasjert og hemningsløst gospelkor og sang Swing low, deretter ble de fotside
gospelkappene omgjort til lårkorte kjoler hvor vi
fortsette med en selvlaget takkesang til medarbeiderne på melodien av «Mamma mia». På
sangkonkurransen viste spesielt lærerne at de
har en god posjon sangkunnskap som kommer
godt med. Siv Linda Fanebust og Linda Bårdsen
gjorde en stor innsats for sitt lag da de til og med
spritet opp sangen med å danse i kirkerommet –
til vår store fornøyelse!
Det ble en fin fest og vi håper enda flere av medarbeiderne våre har anledning til å bli med neste
gang. ●

Bibeltimer
Sirkus-leker
er alltid moro.

familiegudstjenestene i Bønes kirke,
så får du sjansen. Da leker vi oss
sammen etter gudstjenesten. Stemningen er normalt høy og bare det å
være der og oppleve gleden er verdt
besøket.

Oversikt over når vi har familiegudstjenester finner du på baksiden
av menighetsbladet eller du kan
finne det på våre nettsider. ●
http://bergen.kirken.no/bones

HVA: Bibeltimer. HVORFOR: Kunnskap og fellesskap. HVOR: Bønes kirke. TID: Torsdager kl.
20
• 13. november: «På leting etter tro»
Luk 18.35 - 43 v. Kari Vatne
• 27. novovember. «Å vokse i fred».
Fil 4. 4 - 9 v. Per-Arne Mehren
• 11. desember: «På leting etter vennskap».
Luk. 19.1 - 10 v Bjarte Holme. ●
Hjertelig velkommen.

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
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Giverglede
På Bønes har vi fra starten vært godt hjulpet
med mange villige hender og mange aktive og
passive hjelpere.
AV: MENIGHETSRÅDSLEDER
KARL JOHAN KIRKEBØ

Det har gjort at vi har Bønes
Kirke og at den er fyllt med god
aktivitet.
Tre personer har sett det som
sin rolle og oppgave å organisere en givertjeneste og kalt den

ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

Steimler
Shipbrokers
Okeanos AS

Giverglede. For det er jo en glede å få gi.
Menighetsrådet har ansvar
for den daglige drift og finansiering av dette samt diakon og
ungdomsarbeider. Det lille ekstra er det Giverglede som hjelper oss med. Så langt har de bidratt med midler til våre to første messehakler som var ferdig
til 10-årsjubileet i fjor og prosesjonskorset som også fungerer
som alterkors. Dette hadde vi
aldri hatt uten deres innsats.
En ting til de har fått til er at
givere nå kan få trekke fra gavene på skatten om de gir mer
enn 500 kroner i løpet av et kalenderår. Dere må bare registere dere med navn og fødselsnummer, så ordner Giverglede
med resten. Så her kan vi faktisk få litt støtte fra staten for
hver krone dere bidrar med.
I dag har giverglede 16 faste
givere som sammen med noen
tilfeldige givere bidrar med
rundt 50.000 i året. Neste post
på programmet deres er de to
siste messehaklene. Vår lokale
kunstner Siren Blytt har også
dette oppdraget og messehaklene er nå klar for levering. Da
har vi en enhet i kirken med
samme lokale kunstner bak
både altertavle og messehaklene. Til tross for stor innsats,
mangler det fortsatt noe penger for å få fullfinansiert de to
siste messehaklene. Så her
trenger Giverglede litt hjelp.

Messehaklene Bjarte Holme og Kari Vatne her har på seg er et
resultat av gaver til menigheten.

Når dette er på plass er neste
mål å bidra til ekstrautstyr til
Byggetrinn 2. Skal vi få full glede av det nye bygget vi håper
står klart neste år, er det mye
utstyr som må på plass. Noe
kommer med bygget, men mye
må vi nok skaffe selv. Her ser
Giverglede at de kan ha en rolle. Og det er Menighetsrådet
glade for.

Så kan du tenke deg å være
med som giver for å støtte Bønes kirke, ta kontakt med giverglede eller med menighetskontoret. Mange elver små gjør
en stor å. Vi håper mange har
anledning til å være med å yte
sin skjerv.
Takk til alle trofaste givere og
til Giverglede for deres utrettelige innsats. ●

Hjelp til tro?
Tvil eller tro? Eller både tvil og tro? Spekulerer du bare på egen hånd, eller kan det være interessant å høre om hva andre tenker eller har tenkt om dette?
Høsten er boktid og tirsdag 4. november kl. 19.30 vil forlagssjef i Luther forlag, Asle Dingstad,
snakke om aktuelle bøker om tro og tvil ut fra spørsmålet «Hjelp til tro?»
Velkommen til en interessant kveld i kirken med bøker i sentrum!
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Kultur• Søreide torsdag 23. okt kl. 20:
Hauge/Tveit-program v/Reidun
Horvei, Einar Mjølsnes og Geir
Botnen. Bill. Kr. 100/50 v/inng.
• Skjold, fredag 24. okt. og
• Slettebakken, søndag 26. okt:
Prest Olaf Hillestads «Rytmegudstjenster» i «Kjellerkirken»
trakk ungdom fra hele Bergen
på 60-tallet, og det er tydelige
forbindelseslinjer mellom disse og tensing-bevegelsen.
Denne helgen vil Skjold og
Slettebakken menigheter sette
fokus på fenomenet «Rytmegudstjeneste» og Olaf Hillestad. I Skjold inviterer kulturutvalget til møte fredag kl. 19.

14:30

Side 5

Johan Arnt Venaas forteller om
Olaf Hillestad. Salmer fra rytmegudstjenestene blir presentert, og fenomenet satt under
debatt.
I Slettebakken kirke søndag kl.
19.30 skal det være «Rytmegudstjeneste» á la 1965.
I bandet spiller bl. a. Per Eriksen, Dag Utle, Eivind Hetlevik
og Olav Baarøy, slik de gjorde
det på 60-tallet. Prest: Bjørn
Nygaard, også han ivrig deltaker i 1965.
• Storetveit kirke 25.okt. kl. 21.
Konsert m. Anne Grethe Preus.
• Fana kirke, 26. okt. kl 11. Avskjedsgudstjeneste for og med
biskop Ole D. Hagesæther.
• Fana menighetssenter, søndag 26. okt. kl 19: Jim Reeveskonsert med songevangelist
Edgar Paulsen.

Leserbrev:
Norge er et av de rikeste land i
verden på materielle goder. Men
hvordan tar vi vare på de åndelige
verdier?
AV ARKITEKT HELGE HJERTHOLM

De fleste er døpt og lar sine barn døpe. Da
kan de med rette kalle seg kristne (i motsetning til andre troende). Mange vil ta vare
på vår kristne kulturarv – i vårt menneskesyn, i litteratur, musikk, billedkunst, arkitektur m.m. Dette forutsetter at de kristne
verdier holdes levende og leveres videre fra
slekt til slekt.
Nå er den kristne forkynnelse tatt bort
fra skolen og erstattet med en innføring i
religionene. Denne kunnskap er verdifull
for forståelse og sameksistens mellom forskjellig troende mennesker, men teoretisk
viten skaper ingen tro. Kun når kunnska-

• Skjold kirke, søndag 2. nov.
kl 11. Gudstjeneste med «Allehelgensmesse» av Egil Hovland og Olaf Hillestad. Medvirkende: Cantus, Guro Rotevatn
Buder (orgel) og seks messingblåsere. Dir.: Anne Randine
Øverby.
• Bønes kirke, søndag 2. nov.
kl.18: Innvielseskonsert for
nytt flygel.
• Birkeland kirke, søndag
2.nov. kl.19. Konsert med
Birkeland kantori og Fana
kammerorkester.
• Bønes kirke, tirsdag 4. nov.
kl.19.30. «Aktuelle bøker om
tvil og tro» . Temakveld v/ Asle
Dingstad.
• Slettebakken, lørdag 8. nov.
kl 1130-1200: Menighetens dag
i i menighetssalen og kirken.

• Fana kirke, søndag 9.nov.
kl 19. Konsert med Øyvind
Vedvik (fløyte), Gjermund
Mildestveit (orgel) og elever
fra Musikkgymnaset .
• Storetveit kirke, søndag
9.nov. kl 19.30. Konsert med
Loddefjord Sangforening
m/flere.
• Birkeland kirke, onsdag
12.november kl.19.00. Salmekveld, med pres. av salmer fra
den nye samleboken.
• Slettebakken kirke søndag
23 nov. kl 11.00 og 19.30:
Motettkoret 20 år. Sang under
formiddagens gudstjeneste og
jubileumskonsert om kvelden.
Gjenhør med noen av korets
«glansnumre» og korsangere
fra disse årene vil sammen
danne «jubileumskor» eller
delta som solister.

Trosopplæring i kirken
«Mennesket lever ikke bare av brød,
men av hvert ord som går ut av Guds
munn» (Matt.4:4).
pen formidles i en trossammenheng skapes det tro. Budskapet er ikke noe vi har i
oss selv. Det er Guds gave som vi må ta imot
for å kunne bringe det videre.
«Hvorledes skal de kunne tro på en de ikke
har hørt om? Og hvorledes skal de kunne
høre uten at noen forkynner? Og hvorledes
skal noen kunne forkynne uten først å bli utsendt?» (Rom.10:14-15).
Mange foreldre vil gjerne at deres barn
skal få en kristen barneoppdragelse, men
de mangler ordene, begrepene, innholdet –
kanskje fordi de selv ikke har fått det overlevert. Her har kirken – alle de som har
mottatt «det glade budskap» – et ansvar for
å bringe det videre.
I denne sammenheng kan kirkebyggene

være tjenlige redskap. Barne- og ungdomsarbeid, et godt oppvekstmiljø med verdinormer, konfirmantarbeid, foreldrearbeid, studiegrupper for voksne, kulturarrangementer, eldresamvær og forskjellige
former for gudstjenester er situasjoner
hvor Guds ord kan bringes videre.
Kirken må i større grad overta den forkynnende trosopplæring som skolen tidligere hadde. Til det trengs det personell og
egnede lokaliteter med gode moderne hjelpemidler til trosformidlingen.
På Bønes har befolkningen, med innsamling og dugnadsinnsats, selv klart å
bygge en kirke. Alle hverdagsaktiviteter har
måttet foregå i kirkerommet. Selv om dette
ikke har vært tilfredsstillende, har likevel
det at man har fått et sted å være, skapt så
mange aktiviteter at kapasiteten er sprengt.
Det er derfor gledelig og på høy tid at man
nå kan gå i gang med 2. byggetrinn, som
skal gi plass for alle hverdagsaktiviteter. ●

Feil forfatter
Side 5-andakten i forrige utgave
(nr 4.2008) var skrevet av Birkelandkapellan Eiel Holten (bildet), og ikke
av menighetens sogneprest, Ivar
Braut. Vi beklager feilen.
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Side 6

Ole D. Hagesæther takker av etter 14 år som Bjørgvin-biskop

– Imponert over Fana
– Det er et diakonalt innsteg i Fana prosti som jeg gjerne skulle sett andre steder også, sier biskop Ole
Danbolt Hagesæther (67), som nå ser frem til en pensjonisttilværelse der han gjenerobrer langsomheten.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg trives med lederskap, sier Hagesæther,
14 år etter at han overtok bispekåpen fra Per
Lønning.
– Men jeg lengter tilbake til den fortrolige
samtalen.

Rop på tydelighet
Hjertet henger fortsatt fast i bispetjenesten,
og han innrømmer at det er vemodig å gå av.
– Jeg er blitt veldig glad i menighetene her
vest. Samtidig har jeg også hatt ansvaret for
Sjømannskirken, som er en kirke med lave
terskler, gjestfrihet og et inkluderende gudstjenesteliv. Det har gjort noe med meg som
biskop å få oppleve denne romslige kirkevirkeligheten ute.
Hjemme merker han et rop på større tydelighet fra biskopen.
– Slik må det også være, sier han ettertenksomt. – Men livet er ikke alltid svart og hvitt.
Selv trives jeg aller best i det uferdige og hjelpeløse. Der kjenner jeg at jeg har mest å gi.
Toleranse
Kirkemøtets vedtak om homofile i vigslede
stillinger ble til nettopp gjennom et slikt rop
etter tydelighet.
– Mange her vest har kjent en uro over vedtaket. Jeg kjenner meg i slekt med denne uroen selv, men jeg har et prosjekt om å holde
denne kirken sammen, sier han, og holder
opp to åpne hender. – Det må ikke være slik
at toleranse bare tåler det som er nytt. I disse
dager må vi ta særlig vare på dem som kjenner seg forpliktet av kirkens tradisjonelle
syn.
Savner langsomheten
Til tider synes han at bispekåpen har vært
tung å bære. Derfor blir det også godt å legge
den av seg sammen med ansvaret som fremskutt leder og symbolfigur.
– Hva skal du bruke pensjonisttilværelsen
til?
Han ser ut vinduet fra kontoret i Strandgaten, hviler hodet i hendene. Det blir stille en
stund før han svarer.
– Mitt første prosjekt er å gjenerobre langsomheten. Så vil jeg åpne meg for oppgaver
som kommer.
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I fjor flyttet ekteparet Hagesæther til Knarvik, og den avtroppende biskopen har allerede fått flere henvendelser fra menigheten der.
– Jeg skal være med og få opp en kirke i
Knarvik. Men mest av alt ønsker jeg å gå inn i
sjelesorgarbeid.

Tro og håp
Hagesæther har undervist i sjelesorg i syv år
på Menighetsfakultetet, og har vært lærer for
flere av prestene i Fana.
– Mitt arbeidsfelt har alltid vært i skjæringsfeltet mellom sjelesorg og psykiatri. Det
går på det sårbare livet vårt. Der er tvilen og
angsten tvillinger, og det kan være uklart hva
som er åndelig og hva som hører til psyken.
– Kan man si at tro er en sinnstilstand?
– Nei. En sinnstilstand handler om følelseslivet vårt. Troen ligger ikke der, men er
mer en grunnholdning, en overordnet måte
å ramme inn hele livet på.
– Er troen en måte å møte livet på?
– Det vil jeg si. Og når troen har håpet som
parkamerat, da står man godt rustet.
Skaperverket lider
Slike parkamerater står sentralt i biskopens
engasjement for en bedre klode. På bispedømmekontoret har han for tiden to medarbeidere som arbeider med miljøvern og rettferdig handel.
– Vi er nødt til å stille opp for skaperverket.
Naturen ble gitt oss i gave for at vi skulle forvalte og utvikle den, ikke forsøple og utnytte.
Det er et ran når vår generasjon stjeler ressurser som hører fremtidige generasjoner til.
Global fordeling og fattigdomsproblematikk henger nøye sammen med dette.
– Konflikten mellom nord og sør på kloden er noe vi er nødt til å ta konsekvensen av.
De i sør vil ikke lenger finne seg i å være søppelplass for oss som lever her i nord. Da tenker jeg både på luftbåren forurensing – og
menneskebrakte avfallsdeponier.
Kirkens nødstopp
Biskopen advarer mot et scenario der de fattige i sør starter en folkevandring mot nord.
– Da får vi helt andre spørsmål å forholde
oss til enn det den nåværende asylpolitikken
må ta stilling til.
– Kirken blir noen ganger brukt som til-

fluktssted for asylsøkere. Hva tenker du om
en slik bruk av Guds hus?
– Jeg opplever det som en frukt av sann
kristen nestekjærlighet, sier han.
– Men erfaringen har vist at det ikke er
noen god løsning når oppholdet blir langvarig. Kirkeasyl fungerer best i kritiske tilfeller,
der det kan være et nødstopp inntil flyktningene har funnet ut av sin egen situasjon.

Glad i Fana
Birkeland menighetshus ble brukt i et slikt
formål for rundt ti år siden. Det overrasker
ikke biskopen.
– Fana er et av de områdene som jeg har
lært å bli glad i. Det utføres veldig mye godt
menighetsarbeid i bydelen, fortsetter han, og
nevner Skjold, med den åpne folkekirkeprofilen, Sædalen, der kirken er helt i forkant i
det samfunnet skal sette seg, Søreide, med et
mylder av aktiviteter knyttet opp mot kirkehuset og menighetssalen, Slettebakken og
Storetveit, som har en helt spesiell lederutvikling på ungdomssiden, og Bønes, nærmiljøet som bygget sitt eget kirkehus. – Så er det
Fana, alles mor, med en kulturåpen kombinasjon av modernitet og tradisjon.
– Slik er det
Hagesæther kommer tilbake til Birkeland
menighet, og nevner både Det gule huset og
måten gudstjenestene og det diakonale arbeidet bygger opp under familien på.
– Det har gjort inntrykk på meg å se hvordan de klarer å holde en så gjennomarbeidet
profil når det er så utrolig mange mennesker
å ta vare på, sier han.
Selv tråkket biskopen sine første barnesko i
nabobydelen vår Arna, men vokste opp
mellom fjellene på Rjukan. Størstedelen av
sitt voksne liv har han levd på Østlandet. Så
ble han kalt tilbake til Bergen – som biskop.
– Jeg hadde allerede sagt nei til andre – men
da Bergen kom opp, sa jeg ja.
– Hva er det med denne byen?
Han smiler.
– For mitt vedkommende sitter Bergen i genene mine. Jeg kjenner meg i slekt med vestlendingen. Hvor jeg enn er, så sier jeg at Bergen er Byen foran andre steder. Slik er det. ●
Om avskjedsgudstjenesten: Se side 5
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DEN VESLE TRUA: – Barnetroen er en forankring
som holder hele livet sammen, sier biskop Hagesæther. – Den har en grunnleggende tillit, samtidig som
den åpner seg for noen
som er større enn oss.

«Til barnebiskopen»

Ole D. Hagesæther:

Menighetene i Fana fikk anledning til å sende inn
spørsmål til biskopen i forkant av vårt intervju.
Birkeland menighet tok i mot utfordringen:

1966: Praktisk teologisk
seminar

Har oppmerksomheten rundt
barn i kirken gjort noe med
biskopen selv?
– Er det noe jeg ønsker skal bli
igjen etter meg, er det at
Bjørgvin bispedømme har
barn i sentrum både i gudstjenesten, undervisningen og
menighetsarbeidet. Ingenting
rører meg mer enn når folk
presenterer meg som barnebiskopen.
Har Norge en statskirke i en
eller annen form om ti år?
– Om ti år har vi et helt nytt forhold til Staten. Vi kommer til å
utnevne våre egne ledere, og
fremstå ennå tydeligere som

1965: Cand. theol. ved
Menighetsfakultetet

1967: Ordinert som
prest

et fritt trossamfunn. Men jeg
håper at kirken fortsatt skal
være en viktig samfunnsaktør,
og at vi skal ha rom for folk
med en uferdig tro.
Hva er biskopens mening om
innføringen av RLE-faget i
skolen?
– Jeg synes at livssynsformidlingen blir for bleik, uten tydelige veimerker når barna skal
finne retning for livet sitt. Derfor er jeg utrolig glad for at vi
får opp en egen trosopplæring
i kirken nå, med støtte fra
Stortinget. Prosessen er
allerede i gang – og vil være
fullt utbygget om fem år. ●

1967: Vikarprest i
Bjørgvin
1969: Kallskapellan i
Sunndal
1972: Sykehusprest ved
Diakonissehusets sykehus (Oslo)
1974: Fakultetslektor i
praktisk teologi ved Menighetsfakultetet
MÅLSETTING: – Dette er en formulering av min personlige visjon, sier
biskop Hagesæther om den vakre
veggtavlen som henger sentralt på
kontoret hans i Strandgaten 198.
– Jeg har gitt den videre som en målsetting for hele bispedømmet.

1980: Sokneprest i Holmen (Asker kommune)
1989: Sokneprest i
Nordstrand og prost i
Søndre Aker prosti
1994: Biskop i Bjørgvin

oktober 2008
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ÅNDELIG REISE: – En reiseskildring i troens landskap, sier Øystein Braaten om sin bok «Den
blå månes dal» (Verbum forlag), som handler om forfatterens vei fra søkende ungdom og overbevist buddhist på 70-tallet til prest i Stranda menighet på Sunnmøre i dag. Boken kan bestilles
direkte fra forfatteren. Bakgrunn: Maleri av Bjørg Bondevik i Søreide kirke.

– Jeg har noen ganger tenkt over om dette virkelig har
hendt meg, sier Øystein Braaten (52), som hadde en
sterk religiøs opplevelse i Peru for 27 år siden – 4000
meter over havet.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Braaten er en søkende sjel, og regnet seg
mange år som buddhist. Opplevelsen i Peru
gjorde at han endret kurs, og han er nå prest
i Den norske kirke.

Kristen meditasjon
Menighetsbladet møtte Øystein Braaten
etter et gripende foredrag han holdt i Søreide kirke nylig, og traff en svært åpenhjertig
prest som virket adskillig yngre enn sine 52
år.
– Buddhismen har gitt meg mye livsvisdom og inspirasjon, forteller han. – Spesielt
læren om å være nærværende som menneske. Meditasjonen ble en praktisk måte til å
disiplinere meg og leve ut min åndelige
lengsel på.
– Mediterer du fortsatt?
– Jeg sluttet med det i en periode etter at
jeg ble en kristen, men er nå begynt med
kristen meditasjon.

Taler i stillheten
En buddhist mediterer for å nå opplysning
eller nirvana. Kristen meditasjon har ikke
noe slikt mål.
– Jeg åpner meg for den Gud som taler i
stillheten, sier Braaten poetisk. – Meditasjonen blir da mer som en bønn, en måte å få
kontakt med Gud på.
– Er det noen likheter mellom buddhisme og kristendom?
– Begge religionene er opptatt av lidelsens
problem. Livet er lidelse så lenge du er bundet til det gjennom begjær, sier Buddha, og
lærer folk å meditere for å endre sinnelag.
Den hellige åttefoldige veien endrer fokus,
og er en måte å gå ut av livet på gjennom meditasjon. Den kristne tilnærmingen handler
om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre vegne, og slik tar verdens lidelse på seg.
Nærvær
Den Jesus som Braaten er blitt kjent med, taler mot materialismen, og ber oss elske Gud

og nesten først. «Dere skal ikke samle skatter
på jorden» sier han i Bergprekenen
(Matt.6:19).
– Var Jesus inspirert av buddhismen?
– Jeg tror ikke det. Midtøsten var et knutepunkt på den tiden som nå, og retninger
innenfor gnostisismen var nok påvirket av
buddhismen. Men jeg tror at Jesus var genuin. Han var først og fremst påvirket av sin jødiske samtid, og presenterer seg som Messias i jødisk tradisjon.
Et mål innenfor buddhismen er å være
nærværende i øyeblikket, noe som Braaten
ser på som en viktig fellesnevner mellom de
to religionene.
– Jesus snakker om noe av det samme i
Bergprekenen, sier han. – Det mest nærværende mennesket jeg kan tenke meg, er Jesus.

Dagen musikken døde
Øystein Braaten opplevde et slikt nærvær
4000 meter over havet, mens han var på
jakt etter et mystisk bortgjemt kloster

Jaktet på bortgjemt tempel:

Møtte
Jesus
8
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Livet er lidelse så lenge du er bundet til det gjennom begjær, sier Buddha, og lærer folk å meditere for å endre
sinnelag. Den hellige åttefoldige veien endrer fokus, og er en måte å gå ut av livet på gjennom meditasjon. Den
kristne tilnærmingen handler om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre vegne, og slik tar verdens lidelse på seg.

i Peru som han hadde lest om i boken «Secret of the Andes» av den amerikanske forfatteren og mystikeren George Hunt Williamson (1926-86).
– Boken fortalte om et hemmelig kloster
med røtter tilbake til det sunkne landet Atlantis, sier han. Klosteret skulle befinne seg i
«Den blå månes dal», like nord for Titicacasjøen i Peru. Boka sluttet med en oppfordring til å selge alle eiendeler og reise ut på
leting etter klosteret med Gud som veiviser.
Braaten bestemte seg for å finne klosteret, og
fikk barndomsvennen Lasse med på ferden.

Reisen begynte noen dager etter at John Lennon ble drept i New York 8. desember 1980.

Innhyllet i lys
Etter å ha reist i en månedes tid, forelsket
Lasse seg i en jente han traff i Lima, forteller
Braaten. – Han ville dyrke kjærligheten, så
jeg fortsatte reisen alene.
Letingen etter klosteret brakte ham stadig
høyere opp i Andesfjellene. En morgen satte
han seg som vanlig ned for å meditere etter
en lett frokost. Omgitt av snødekte topper
viste dette seg vanskelig å få til. Så skjedde
noe underlig.
– Jeg ble på en måte innhyllet i et lys, og
ble fylt av et gudsnærvær, forteller han.
– Alt ble sterkere rundt meg. Naturens farger strålte i en lovprisning av
Skaperen. Aldri før eller siden har jeg
opplevd noe lignende. Så følte jeg at Jesus snakket til meg.

– Ble du redd?
– Nei, det var en god opplevelse. Noen
ganger har jeg tenkt over om dette virkelig
har hendt meg. Jeg ble på en måte samtidig
med disiplene. Det jeg hadde lest i bibelen
ble sterkt og nærværende som en virkelighet.
– Opplevelsen forandret deg?
– Den forandret kursen, sier han ettertenksomt.
– Det føltes ikke lenger viktig å finne det
bortgjemte klosteret. ●
MØTTE MARSBOERNE: Det hemmelige
klosteret i Andesfjellene er beskrevet i boken «Secret of the Andes» av George Hunt
Williamson (1926-86), en amerikansk forfatter og mystiker som kanskje er mest
kjent for bøker om påståtte møter med intelligente vesener fra våre naboplaneter.

«Følg meg»
Øystein Braaten vet ikke om stemmen
kom innenfra eller utenfra, men budskapet
var klart og tydelig.
– «Jeg er veien, sannheten og livet.
Følg meg», sa stemmen.

ALLTID UNG: Bob Dylan skrev denne til sin sønn
i 1972, sa Øystein Braaten til rundt 30 fremmøtte
i Søreide kirke, før han åpnet foredraget med sin
egen gjendikting av sangen «Forever Young».
– Den handler om å følge sine drømmer.

oktober 2008
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Kirkearkitekt Helge Hjertholm:

Bygger
åndelige
hjem

– Naturen er min største
inspirasjon, sier Helge
Hjertholm (76) fra Bønes.
Han er arkitekten bak både
Søreide og Bønes kirke.
– Du kan gjerne kalle stilen
min for naturinspirert
modernisme.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Da Søreide kirke ble innviet i 1973, sa en eldre dame til ham at hun følte kirkerommet
som en storstue.
– Da ble jeg glad, sier Hjertholm. – Mitt
ønske er å bygge varme og imøtekommende
kirker. Kirken skal være vårt åndelige hjem.

Sentralkirke
Hjertholm fikk stor oppmerksomhet da han
vant førstepremie i Internasjonal kirkeidekonkurranse i 1961. «En åndfull og kunstnerisk rik løsning av oppgaven, helt frigjort fra
den konvensjonelle oppfattelse av kirkebygningens form» skrev dommerne.
– Det var stort. Vinnerutkastet mitt har
lagt til grunn for alle kirkene jeg har tegnet
senere. Tanken min var å skape en sentralkirke, der man sitter samlet omkring Kristus
ved ordet, dåpen og nattverden.
Kirkene hans er runde, et brudd med den
tradisjonelle skipformen.
– Skipkirken har sin opprinnelse fra basilikaene, de keiserlige søylehallene fra Roma,
forteller han.
Lysets herre
Da romerriket ble kristnet av keiseren Konstantin den store (272-337 e.kr.), tok man i
bruk de skipformede keiserhallene som katedraler. Denne bygningsformen har holdt
seg like inn i vår tid.
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– Skipformen hadde en rangordning, der
de rike sitter foran og de fattige bak. Det er
uforenlig med evangeliet, der alle er likeverdige for Gud.
Hjertholms løsning er kirkebygninger
som understreker fellesskapet ved at menigheten sitter i en ring rundt alterbordet – der
ordet formidles. Samhørigheten understrekes ytterligere ved spennende bruk av overlys som nærmest strømmer ovenfra inn i kirkerommet.
– Jeg bruker lyset som symbol. Det er lysets
herre som møter oss i kirken.

Operahuset i Sydney
Inspirasjonen til kirkene finner han først og
fremst i naturen.
– Som ung så jeg bilder av bygningene til
Frank Lloyd Wright, blant annet Guggenheim-museet. Det gjorde inntrykk. Hans arkitektur er inspirert av naturen, det har også
vært min viktigste inspirasjonskilde.
Sin viktigste læretid fikk han i den danske
arkitekten Jørn Utzons tegnestue, der han
som nyutdannet arkitekt tilbrakte fem år
under arbeidet med operahuset i Sydney.
– Regner du deg som modernist?
Han tenker lenge.
– Det er er en sånn stor pakke, det, sier han
ettertenksomt.
– Skal stilen min kalles for noe, må det
være naturinspirert modernisme.

Musikk og arkitektur
En annen viktig inspirasjonskilde finner han
i musikken.
– Både musikk og arkitektur kan uttrykke
det som ikke kan sies med ord, filosoferer

Hjertholms
kirkebygg:
1973:
1976:
1987:

1997:
1995:
1998:

Søreide kirke
Fyllingsdalen kirke
Fjellkirke/ungdomssenter i Fjon
(Masfjorden)
Mona kirke i Sandane
(Gloppen)
Haga kirke (Samnanger)
Bønes (1. byggetrinn)

han. – Begge kunstformer kan skape stemninger og atmosfære. Dur-klanger gir lyse
stemninger, mens moll-klanger gir mer alvorsfylte stemninger. Det samme kan uttrykkes i arkitekturen ved hjelp av materialvalg, lys, varme – og fargesetting.
Folkemusikk, sanger og salmer apellerer til
det nære og folkelige i oss, mens de store
klassiske pasjonsverk, rekviem og lovsangskor gjør oss mer høytidsstemte.
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BØNES KIRKE: – Mitt ønske er
å bygge varme og imøtekommende kirker, sier Helge Hjertholm, her foran Bønes kirke –
der arbeidet med byggetrinn 2
påbegynnes i månedsskiftet.

URKIRKE: –Bønes kirke er lik urkirken, der
man satt samlet rundt nattverdsbordet, sier
Helge Hjertholm, som også tror at folk satt i
grupper i et skålformet landskap rundt Jesus da han talte til 5000 i ørkenen.

SØREIDE KIRKE: Den kvadratiske Søreide
kirke er vakkert tilpasset landskapsrommet
den ligger i. Innvendig har den samme sentralkirkeløsning som Bønes kirke.

KIRKEBLOMST: – Kirken er i hele sin karakter utstrålende som en blomst når den folder
seg ut under Guds lys, sier Hjertholm om vinnerutkastet fra Internasjonal kirkeidekonkurranse i 1961.
FOTO: HELGE HJERTHOLM

– På samme måten kan et kirkerom skape
intimitet ved lavere romsoner i ytterkanten
og høytid ved stor romhøyde over kirkerommets sentrale parti. Kirkerommet bør
være nært og folkelig, slik at vi føler oss
hjemme. Samtidig skal det stemme til høytid og den himmelske storhet som vi allerede får oppleve noe av her på jorden.
– Hvilken musikk inspirerer deg mest?
– Jeg er spesielt glad i Schuberts sanger.

Han er melodienes mester. Men min favoritt
er arien «Lascia ch’io pianga» fra Händels
opera «Rinaldo». Melodien er fabelaktig,
med en himmelsk skjønnhet. Jeg liker aller
best versjonen til kontratenoren David Daniels. Han har en sårhet i stemmen som er
veldig fin.
Jeg har allerede takket for intervjuet og er
på vei ut da Hjertholm spør om jeg vil høre
litt musikk før jeg går.

– Denne kom jeg over i København nylig,
sier han, og setter på en innspilling av Vivaldi sin fiolinkonsert i E-moll (RV 273) med
Giuliano Carmignola på barokkfiolin. Det
er svært vakker musikk som kanskje klinger
ekstra godt mot treveggene i stuen hans.
– Treet gir lunhet, varme og myk akustikk.
Rommet blir som en stor cello, sier han. ●
Se også leserbrev side 5
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Fana prosti, oppgaver
og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som
jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i
Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55
E-post: per.barsnes@bkf.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

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

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no

Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Telefon: 55 59 71 81
E-post:
edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57 E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82 E-post:
kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 E-post:
inger.helene.jaeger@bkf.no

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

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

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

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen
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Hvem-hva-hvor i Bønes menighet
Bønes menighet
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid . . . . . . . . kl. 0800-1500
e-post . . . bones.menighet@bkf.no

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

ANSATTE I BØNES MENIGHET

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

Sokneprest Kari Vatne
telefon . . .55 30 81 03 / 55 30 81 15
e-post . . . . . . . kari.vatne@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . . 91330556
Sokneprest (Storetv.) Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
e-post . . . . . bjarte.holme@bkf.no
Vikarprest Per-Arne Mehren
telefon . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil . . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post . . . . . . pampam@online.no
Kapellan Inge Høyland
telefon . . . . 55 30 81 16/55 30 81 03
e-post . . . . . .inge-hoyland@bkf.no
privat . . . . . . . . . . . . . 41 56 39 72
Kirketjener Lindis Aldal Sætre
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 03
mobil . . . . . . . . . . . . . 993 84 885

Diakon Linda Bårdsen
diakon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
e-post . . . . . linda.bardsen@bkf.no
Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: Lise Opdahl
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 05 71
Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen.
Møtes hver onsdag kl 10.00-12.00
i Bønes kirke, for aktiviteter og
sosialt samvær.
Kontakt Bodil Bredholt .. 55 30 81 18
Bønes menighetsrings
førskole og barnehage
Våkleiva 68, telefon . . . 55 12 05 50

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
Jens Christian Blom . . . . 977 62 586
Bønes Speidergruppe NSF
Kontakt: Erik Geber
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 41 90
Hyggetreff i Bønes kirke
Kontaktperson:
Linda Bårdsen . . . . . . . . 55308117
Søndagsskole
Kontakt: Marit Z. Berentsen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 23 32
Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i Bønes kirke. Kontaktperson:
Marit Drotningsvik . . . . 55 12 57 27
Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Kontakt: Øivin Christiansen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 12 55 69
Babysang
Tirsdager kl.1030.
Kontaktperson
Lindis Aldal Sætre . . . . 55 30 81 03

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

Klubben
Jenny Austrheim
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil . . . . . . . . . . . . . 924 66 652
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon . . . . 55 30 81 15/55 30 81 03
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . 3411.26.36406
Åpen kirke
Hver torsdag kl.11-13, første gang
4.sept. Her kan du komme innom og
ta en kopp kaffe og en vaffel, få noen
gode ord for dagen og lese dagens aviser + god prat. Hjertelig velkommen.

dame- og
herrefrisør

Telefon 55 12 19 75
Øvre Kråkenes 115 - 5152 Bønes

FAGERNES YACHT CLUB
Straumevegen 168
N-5151 Straumsgrend

Tlf. : +47 55125080
Fax : +47 55122303

Bønesstranden 50 - 5155 Bønes
Tlf. 55 91 68 44 - Mob 992 48 377
Åpent: Tor-fre 12-19 • Lør 9-15
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Vi takker
og ber
Uke 44.
- Vi takker for arbeid og skole,
for mange hjelpende hender.
- Vi ber for de som er syke og for
familie og pårørende.
- Vi ber også for hyggetreffene i
Bønes kirke, for de som steller i
stand, og de som kommer.
- Vi ber for arbeidet og framdriften med byggetrinn to i Bønes
kirke.
Uke 45
- Vi takker for sorggrupper og
for fellesskap også i sorgens tider.
- Vi ber for de som har mistet
noen av sine nærmeste.
- Vi ber om trøst og hjelp til å
leve med sorg.
Uke 46
- 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.

Her kommer det ny e
Bønes kirke mangler orgel og så
langt har vi hatt piano som
hovedinstrument og et lånt
orgelpositiv i tillegg.
AVKARL JOHAN KIRKEBØ

Uke 47
- Vi takker for alle medarbeidere i menigheten, både de lønnede og de ulønnede. Vi takker
for det arbeidet de gjør og for
det de får bety for mange mennesker.
- Vi ber for de medarbeiderne vi
har, og vi ber om at flere må
finne en plass der deres krefter
og evner kan få utfolde seg til
gagn og glede for mennesker og
menighet.
Uke 48
- 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 takker for det arbeidet biskop Ole Hagesæther har gjort i
vårt bispedømme og vår kirke.
- Vi ber for livet i kirken både lokalt og nasjonalt.
- Vi ber for prosten vår, for prosessen med å velge ny biskop ,
og for alle ansatte og for menighetsråd og bispedømmeråd.
VED KARI VATNE
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Til tross for til dels glitrende musikere, har
dette hatt sin store begrensning for salmesangen. Pianoet bærer ikke i særlig grad ut i kriken
for å støtte sangen.

Økonomi ...
Menighetsrådet har derfor lenge hatt lyst på et

Byggetrinn 2
Etter mange og spennende runder med noen nedturer og mange
oppturer, er vi nå nærmere byggestart enn noen gang.
På bakgrunn av budsjettforslaget som Byrådet
la fram 15. September, har Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) nå sendt ut brev til de prefererte
anbyderne om at de er valgt. BKF regner med å
skrive kontrakt første halvdel i oktober og så er
vi i gang. Vi kan derfor regne med at det begynner å skje noe utenfor kirken i løpet av høsten,
akkurat når er avhengig av når entreprenørene
har ledige ressurser.

Så nok en milepel er nådd på Bønes. Til jul
neste år håper vi å ha innvielse på en fullført Bønes Kirke og da har bydelen fått den storstuen
den fortjener. Takk til alle som har bidratt i en
lang og spennende prosess – og som vi håper vil
fortsette å bidra.
For Bønes kirke er mye mer enn bygget, Bønes kirke er vi som er med å fylle bygget med liv
og innhold. ●

Glutenfritt nattverdbrød
I Bønes kirke har vi glutenfritt nattverdbrød til de som trenger det. Dessverre får vi ikke gå
over til bare å bruke glutenfritt ennå. Vi håper det kan komme. Men det kan være litt usikkerhet om hvordan gir vi beskjed om at en trenger glutenfritt. Kjenner presten til alle som
trenger det? Husker presten det? Hva skal vi gjøre. Nå gjør vi det slik:
På bordet ved høyre søyle, den nærmest lysgloben, legger vi en gul lapp der det står Glutenfritt nattverdbrød, og oppå lappen plasserer vi en skål med det glutenfrie brødet. De som
trenger det, tar et brød med seg til nattverd, og har det i hånden når nattverdutdeler kommer . Vi håper dette kan bli en ordning som kan fungere og gi trygghet for alle. ●
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Kontaktklubben i
Storetveit høsten ’08
Kontaktklubben for psykisk utviklingshemmede holder til i
Storetveit menighetshus. Klubben er et møtested for akkurat
deg, og kanskje en støttekontakt
eller noen i familien? Alle er
hjertelig velkomne!
Resten av høstens program:
torsdager fra 18.30 – 20.30

y e flygelet på plass!
flygel, som på en helt annen måte vil kunne
gjøre jobben. Økonomi har som så ofte ellers
vært problemet.
Det er derfor med stor glede vi nå kan fortelle at dette har falt på plass. Etter godt arbeid fra
staben og gode søknader til diverse fond og institusjoner, løsnet det i sommer.

Med stor støtte fra G.C. Rieber-fondene , Lions Løvstakken og Visjon Vest (Sparebanken
Vest), var finansieringen på plass.
Da var veien kort til innkjøp av et flott nytt
flygel som nå er på plass i kirken. ●
Tusen takk til våre bidragsytere.

• 6. november - klubb
• 16. nov. (merk dag!)
Gudstjeneste i Bønes kirke
• 20. november - kontaktkveld
med familie, avsl. i kirken
• 4. desember - klubb (juleavslutning)
Vi møtes i Storetveit menighetshus, Kirkeveien 27. Ta med noen
venner til en kveld med spill og
sang, dans og lek, kaffemat og
prat. Fortellerkrok.
Vennlig hilsen Kontaktklubben
v/diakon Linda Bårdsen,
telefon: 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Aktiv Fritid for
aktive pensjonister

Åpen kirke

Aktiv fritid er et tilbud til deg som er en aktiv pensjonist, og som
ser etter et fellesskap å være med i.
Vi møtes i Storetveit menighetshus annenhver tirsdag fra
11 - 13.30.
Den første halvtimen er det
rytmisk trim, og fra 11.30
samles vi rundt en medbrakt
matpakke, får servert kaffe og
te, og har litt felles program.
Den siste timen kan du velge interessegruppe:
• Engelskgruppe
• Bibelgruppe
• Samtalegruppe kirke/
samfunn
• Tur/ kulturgruppe
• Håndarbeidsgruppe
Merk: Håndarbeids-

gruppen møtes de tirsdagene
det ikke er vanlig Aktiv Fritid.
To ganger i semesteret har
vi fellesmøter, hvor vi har
felles program den siste timen. ●

Resten av
høstens program:
• 4. november: Fellesmøte:
- «Hverdagsfilosofi» ved
filosof Nina Karin
Monsen, (bildet)
• 18. november: Grupper
• 2. desember: Grupper
• 16. desember: Juleavslutning

Filosof
Nina
Karin
Monsen
gjester
Aktiv Fritid 4. november.

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen
v/Ragnhild
Thistel, telefon 55 29 14 56
og Linda Bårdsen (diakon),
telefon 55 30 81 17
e-post:
linda.bardsen@bkf.no

Velkommen til Åpen kirke
hver torsdag kl.11-13

Her kan du komme
innom og ta en kopp kaffe
og en vaffel, få noen gode
ord for dagen og lese dagens
aviser + god prat.

Hjertelig velkommen

oktober 2008
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

Bjart Tinius Rygg-Løvby
Isak Valentinsen Sætre

døde
Oddny Fos
Agnes Vindenes
Svanhild Kristine Stein Solvi
Allison Pettersen
Fridtjov Schaatun
Elin Marit Nilsen
Ingrid Evelyn Lokkert
Jan Willy Svendsen
Alfred Sigvard Roksvåg
Bente karin Walde
Margit Konstanse Hedmar
Erna Haga
Johannes Skjeie
Inger Lund

gudstjenester

Bønes menighet
Søndag 26. oktober kl.1100,
bots og bededag
Gudstjeneste v/sokneprest Kari
Vatne. Offer: Menighetsarb. Luk
13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10.
Søndagsskole, kirkekaffe.
Søndag 2. november kl.1100
Allehelgensdag
Gudstjeneste v/ sokneprest Bjarte Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. * T Åp 21,17; Jes 60,18-22; Matt 5,13-16.
Søndagsskole, kirkekaffe
Søndag 9. november kl. 1100,
26.s.e.pinse
Gudstjeneste v/sykehusprest
Anne Marthe Ulvik. Nattverd,
dåp, offer: Bjørgvin bispedømme. Luk 17,20-30; Am 4,6-8.1213; 1 Tess 5,1-5. Søndagsskole,
kirkekaffe.

Søndag 16. november kl.1100,
27.s.e.pinse
Familiegudstj. v/ kap. Inge Høyland. Speiderne og kontaktklubben deltar. Offer: menighetsarbeidet. Matt 13,31-33; Sal 98; 1
Kor 15,24-28. Sirkusleker, spill &
lek etter gudstjenesten + kirkekaffe.
Søndag 23. november kl.1100,
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste v/ sokneprest Kari
Vatne. Dåp, nattverd, offer: menighetsarbeidet. Matt 25,1-13;
Jes 51,11-15; Åp 22,12-17
Søndagsskole, kirkekaffe
Søndag 30.november kl.1900,
1.s.i kirkeåret
G2 / Lysmesse v/ kap.Inge Høyland og Bønes Ten Sing. Offer:
menighetsarbeidet. Jes.62,1012; Rom.13,11-14; Matt.21,1-9.

Storetveit menighet
Søndag 26. oktober kl.1100, bots
og bededag
Høymesse v/vikarprest Per-Arne
Mehren. Nattverd, offer: TV-aksjonen. Luk 13,23-30; Jes 55,6-7;
Gal 6,7-10
Søndag 2. november kl.1100
Allehelgensdag
Familiegudstjeneste v/kap. Inge
Høyland. Utdeling av Barnas Kirkebok. Barnegospel deltar
Dåp, offer: Bergen søndagsskolekrets. * T Åp 21,1-7; Jes 60,1822; Matt 5,13-16
Søndag 2.november kl.17:
Minnegudstjeneste v/s.pr.Bjarte
Holme og diakon Linda Bårdsen
Søndag 9. november kl. 1100,
26.s.e.pinse
Høymesse v/vikarprest Per-Arne
Mehren. Nattverd, dåp, offer:
Menighetsarbeidet

Giverglede ...
Takk til alle glade givere. Endelig får vi
bruke innsamlete midler til det vi har
lovet. To messehakler er nå levert og
tatt i bruk. De to neste er bestilt for levering i løpet av 2008.
Starten på neste byggetrinn av kirken
nærmer seg med alle de behov utover

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B
Luk 17,20-30; Am 4,6-8.12-13; 1
Tess 5,1-5

Hyggetreff i
Bønes kirke

Søndag 16. november
kl.1900, 27.s.e.pinse
G2 v/s.pr. Bjarte Holme. Offer:
KRIK. Matt 13,31-33; Sal 98; 1
Kor 15,24-28

Første fredag i måneden kl.
11.30-13.30 møtes vi til hyggetreff for pensjonister i Bønes
kirke. Vi samles om et felles
program, men har også god tid
til å snakke sammen, synge og
spise. Ta med matpakke - vi ordner med noe søtt, noe sunt og
noe å drikke.

Søndag 23. november kl.1100,
Siste søndag i kirkeåret
Høymesse v/ kap. Inge Høyland
Dåp, nattverd, offer: menighetsarbeidet. Matt 25,1-13; Jes
51,11-15; Åp 22,12-17
Søndag 30.november kl.1100,
1.s.i kirkeåret
Familiegudstjeneste v/s.pr. Bjarte Holme og kateket Bodil D.
Bredholt. 1.klassingene deltar.
Offer: menighetsarbeidet.
Jes.62,10-12; Rom.13,11-14;
Matt.21,1-9.

Resten av høstens program:
• 7. november: «Min kvileplass». Ord og toner v/Haldis
og Asle Reigstad. Boksalg.
• 5. desember: «Hverdag og jul
blant gatebarn i Bolivia»
v/Anna Magnus

Kulturkalender
høsten 2008

kalender

Søndag 2.november kl.1800
Innvielseskonsert for nytt flygel
i Bønes kirke

Aktiv Fritid for
aktive pensjonister
Vi møtes annenhver tirsdag kl.
11.30-13.30.
Resten av høstens program:

Tirsdag 4. november kl.1930.
«Aktuelle bøker om tvil og tro»
Temakveld v/ Asle Dingstad.

• 4. november: Fellesmøte:
«Hverdagsfilosofi» ved
Nina Karin Monsen, filosof.
• 18. november: Grupper
• 2. desember: Grupper
• 16. desember: Juleavslutning

Søndag 16.november kl.1900
«På gateplan - hvorfor vi skal
bry oss». Samtale/møte
mellom gateprest Thor Brekkeflat og ungdomsarbeider Marco
Elsafadi. Karin Park spiller. Arrangør: Fyllingsdalen arbeidersamfunn

Hjertelig velkommen – både nye
og gamle! Ta med niste, vi serverer kaffe, te og litt å bite i.

Søndag 23. november kl.1800
Førjulskonsert i kirken ved lokale kor, korks og orkester.

Hilsen ledergruppen v/Ragnhild
Thistel – 55 29 14 56 og Linda
Bårdsen (diakon) 55 30 81 17 linda.bardsen@bkf.no

selve byggingen som dette medfører.
Vi må prøve å være i forkant og trenger
derfor glade givere.
Har du lyst til å melde deg som fast giver kan du bruke denne påmeldingsslippen. Du vil så få tilsendt giroblankett fra oss.
Svarslippen sendes Givertjenesten
v/P. Røen, Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Jeg vil melde meg som fast giver:
Navn: .........……………………......…..…….
Adresse: .........…………………......…..…….
Postnr/Sted: ......………………….....…..….
Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig
Sign: ......………....................………......…

