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Nå blir det nærkirke

FOTO: STEIN RUNE RISA

: menighetsblad for Bønes - 5/10 - årgang 7

47 år etter at kyrkjelaget
startet arbeidet for en
nærkirke i Blomsterdalen har gravemaskinene
startet ryddingen av
tomten. Side 6-7

Vivaldi og Händel
21. november blir det
konsert med Kor é vi og
Fana Kammerorkester i
Fana kirke. På programmet står Vivaldi, Händel
og en avdeling orkesterstykker.
Side 8-9

Trosopplæring
Altertavlen vår
Vi tar ser nærmere på
Siren Blytts fondveggbilde. Hva betyr de ulike
symbolene?
Side 15

www.tvaksjonen.no
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i Bønes menighet
Ett år etter at menigheten markerte startskuddet for trosopplæringssatsingen i
Bønes kirke er flere nye, spennende
prosjekter både satt i gang og flettet
sammen med de eksisterende tiltakene.
Trosopplæringsplanen skal gi alle døpte
mellom 0 og 18 år et systematisk opplæringstilbud.
Side 2-3 og 4
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Trosopplæring –
en mulighet
Mange har sikkert fått med
seg at ansvaret for
trosopplæring er flyttet fra
skolen til kirken.

Trosopplæringe
Nå er det ett år siden menigheten markerte startskuddet
for trosopplæringssatsingen her på Bønes.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ
TEKST: JORUNN SÆTRE

I forbindelse med dette blir det bevilget midler over statsbudsjettet til dette formålet.
Det er fortsatt en opptrappingsplan, men
Fana prosti og dermed også vi på Bønes er
heldigvis allerede med. Vi har fått tildelt
noen midler og er i gang med arbeidet.
Trosopplæringen spenner over aldergruppen 0-18 og det er en omfattende utfordring vi som menighet har fått i fanget. Et
eget utvalg har jobbet grundig med en plan
og lederen Jorunn Sætre presenterer hovedlinjene i planen i dette nummeret av Bønesbladet. Staben er også styrket i denne
prosessen, det er en egen menighetspedagog i 40 prosent stilling og kateketstillingen
er utvidet fra 50 til 100 prosent der økningen
er dedikert trosopplæring.
Den store utfordringen får hele kirken og
oss som menighet er å fylle dette med innhold og gjøre det attraktivt for barn og unge
å delta. Eller for foreldre å sende sine håpefulle. Og da er det ikke nok med et utvalg
som legger gode planer og en knapp stilling
til å gjennomføre. Da kreves det et løft og at
vi løfter sammen.
Som dere vil se bygger vi videre på det
gode arbeidet som alt gjøres og drar nytte
og glede av de ressursene som finnes der.
Men skal vi nå målet om et meningsfullt og
godt opplegg for hvert årstrinn fra 0-18, kreves det mer. Mye mer. Dette er en enorm
mulighet for oss som menighet og for alle
medlemmene våre.
Jeg vil gjerne utfordre alle gode krefte til å
være med å ta et tak. Har du gode forslag, la
oss høre. Er det noe du kan tenke deg å være
med på, gi oss et tegn. Jo flere som er med å
bære, jo sterkere blir vi. Og til oss som foreldre. Følg med på de invitasjonene som kommer, tenk over om dette ikke er godt for dine
barn å være med på og send dem. Bli gjerne
med på lasset. Vi trenger mange hender til
kjøring, litt tilsyn, kanskje baking osv. ●

Bønesbladet nr 5, 2010 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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FOTO: STEIN RUNE RISA

Vi har hatt et utvalg som har jobbet
fram et utkast til en plan som skal gi en
systematisk opplæring til alle døpte
mellom 0 og 18 år. Denne høsten settes
flere av tiltakene på planen i gang. Her er
det bare å holde øyner og ører åpne og
følge med.

Bevisstgjøring
Det jeg ser på som den største utfordringen med iverksettingen av planen er
å få folk på Bønes bevisst på trosopplæringsreformen. Dersom du ønsker at
ditt barn/ fadderbarn skal få en opplæring i kristen tro skjer dette nå i din lokale kirke. Trosformidling skjer ikke lenger
på skolen. Stortinget har vedtatt en reform og bevilget penger til at opplæringen nå skal skje i menigheten til den døpte. Det er kirken sammen med foreldrene som har trosopplæringsansvaret.
Vårt håp er at det skal bli like alminnelig å delta på trosopplæringstilbud
som det er å bære fram et barn til dåp.

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Helge Kolstad, Sigmud Austrheim,
Karl Johan Kirkebø og Stein Rune Risa,
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodini, Straume

Bønes menighet - min menighet
Tenk så flott om alle døpte på Bønes følte en tilhørighet til menigheten. De ble
jo medlemmer i dåpen. Mange tenker at
kirken er til for de få utvalgte, bekjennende kristne med en bunnsolid tro.
Kirken har plass til alle, noe vår menighet fokuserer på gjennom sin visjon:
Åpen, synlig og tilstede.
Hva skjer i høst?
Det er ikke nytt for kirken å drive trosopplæring. I Bønes kirke er det mye god
trosopplæring i eksisterende tiltak. Det
nye er at vi skal invitere alle døpte på
hvert alderstrinn til en T-dag/ arrangement. Vi skal gjøre dette i samarbeid
med de tilbudene barn og unge i Bønes
kirke allerede har, og i tillegg sette i gang
nye faste tiltak for aldersgrupper som
ikke har et godt nok tilbud fra før. T-tilbudene vil også bli knyttet opp til Gudstenenester gjennom året. T4 har allerede hatt en vellykket T-dag. 24.oktober
skal 6-åringenene ha sin T-dag, med utdeling av bok og 28.november blir det
«lys våken» for alle 11-åringene

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: Mandag 8. november
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 23. november
Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighetsblader Fana prosti», www.facebook.no
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gen i Bønes er i gang!

Tweens
I tillegg til høstens T-arrangementer
starter vi «Tweens», et klubbtilbud
hver 14. dag, til de som er 12-13 år
(T12 og T13), og vi satser på å få i gang
en «kirkefritidsordning» (KFO) to dager denne høstferien, for aldersgruppen 9-10 år (T9 og T10). Tanken er at
KFO tilbudet skal bli en fast fritidstilbud siste uken av skoleferien i august.
Fotoklubb for ungdommer i 13-15
års alderen er også nytt av året.
Tilbud til aldersgrupper som ikke er
dekket inn på høstsemesteret vil
komme til våren. ●
FOTO: SVEN-OVE ROSTRUP

Hvordan får jeg
informasjon
om tilbudene?
Alle døpte vil få invitasjon i posten til de ulike
breddetiltakene for hver
aldersgruppe.
Det vil ellers komme oppslag
ved kirken og på Bønes senter. Ellers
finner du informasjon på kirken sin
hjemmeside
og
på
nettstedet
www.bonessiden.no (Denne er under utarbeiding)

Ansatte
Vi har to faste ansatte på trosopplæring og en ungdomsarbeider i 15
prosent. Sven Ove
Rostrup er kateket.
Tidligere
hadde
menigheten kateket
i 50%, denne stillingen er styrket
med 50% ved hjelp
av trosopplæringsmidler. Lindis Aldal

Sætre jobber i 40% som
menighetspedagog. I tillegg til disse er det flott om vi kan få med
frivillige som ønsker å hjelpe til på, og
støtte opp om de ulike arrangementene.

Sandvolleyball
Arbeidet med trosopplæringsplanen er
en kontinuerlig prosess. Vi har flere spennende planer i utvalget. En av storsatsingene i menigheten er å få bygget en sandvolleyballbane der brakken står nå. Tanken er at vi kan bruke banen i forbindelse
med T-arrangement for de eldste aldersgruppene.
Vi gleder oss til det som skal skje og håper at folk på Bønes vil støtte opp om menigheten sin og sende barna og ungdommene sine på trosopplæring. ●
oktober 2010
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Kontaktklubben høsten ’10
Kontaktklubben for utviklingshemmede holder til i Storetveit
menighetshus, Kirkeveien 27 og
møtes torsdager fra 18.30 – 20.30.
AV DIAKON LINDA BÅRDSEN

Klubben er et møtested for akkurat deg,
og kanskje en støttekontakt eller noen i familien? Alle er hjertelig velkomne!
Ta med noen venner til en kveld med spill
og sang, dans og lek, kaffemat og prat.
Fortellerkrok.

Semesterplan, resten av høsten 2010
• 21. oktober - klubb
• 4. november - kontaktkveld med
familie, avslutning i kirken
• 18. november - klubb
• 2. desember - klubb (juleavslutning)

Minising - sprell levende unger!
Bønes Minising er et kor for
barn i alderen 3-7 år, og er en
del av trosopplæringsarbeidet i
Bønes menighet.
TEKST OG FOTO: STEIN RUNE RISA

Annenhver torsdag møtes en gjeng med ivrige barn til sang og kjekt samvær. Når barna kommer på øvelsen får de klistremerke
av Kula eller Myggen i medlemskortet, og
stiller opp i korkrakkene. Sangene består av
korsanger og bevegelsessanger som alle
kan bli med på. Det er også en andakt i løpet av øvelsen.
En kjekk ting ved det å være med i Minising er å få synge på konserter og arrangementer i kirken. Minising deltar på Bønesdagen og synger på gudstjenester i Bønes
kirke. I fjor komponerte organist Carsten
Dyngeland et spesiallaget julespill til koret
som ble fremført både som eget arrangement og på julaften.
Minising øver i Bønes kirke annenhver
torsdag kl.17.15 -18.00. De resterende
øvelsene og opptredenene denne høsten er:
7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 (Julekonsert),
24/12 (familiegudstjeneste på julaften)

Bønes Minising under fremførelsen av fjorårets flotte julespill.

Bjarte Leithaugs sang «Sprell levende»
oppsummerer godt hva som er gøy med
Minising:
(Fortell meg mer!)
Jeg synes at barnekor er kjempetopp.
(Å, hvorfor det?)

Der kan jeg synge med hele min kropp.
(Nei, går det an?)
Her kan jeg juble, danse og le og om du vil
kan du bli med på det!

Møt opp og bli med i
Bønes Minising!

DEN BESTE TIDEN
ER DEN DU DELER
MED ANDRE
Våkleiva 43, 5155 Bønes

Din leverandør: Steinsvikveien 2, 5251 Søreidegrend
Bestilling 22 22 55 55 - www.peppes.no

SAMDALS

Steimler
Shipbrokers

BYRÅ AS V/J. TEIGLAND
og ARVE LØVENHOLDT

JONSVOLLSGATEN 1 - 5011 BERGEN
Vi kan hjelpe med alt det praktiske
og bidra til en verdig seremoni.

RING: 55 90 19 80 HELE DØGNET!
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ØVRE KRÅKENES 51
Telefon 55 52 60 00

Okeanos AS
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Kulturkalender
Storetveit kirke, 24.okt. kl 19:
Univ. symfoniorkester. Sibelius
og Tsjaikovskij. Kr 100/50.Fana kirke, 24. okt. kl 19: Høsttakkekonsert med Fana kyrkjekor, musikalske gjester og solister. Andakt. Gratis adgang.
Søreide kirke, 26. okt. kl 17:
Familieforestilling med Dukkenikkerne. Kr 50,-

22:49
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Birkeland menighetshus 26. okt.
kl 19.30. Bibeltime ved tidligere
prost og stiftskapellan Per Fimreite. Tema fra Joh. 14.

vatn» av Aino Kallas. Innledning/
monolog ved oversetter/skuespiller Liv Hatle. Klaver: Sigrid T.
Fahlvik Kr. 50.- (u/16 gratis)

Storetveit kirke, 28. okt. kl 19.30.
Konsert med Agape, Fana kirkekor og jazztrioen Tertz. Kr 50,-

Skjold kirke, 31. okt. kl 19. Orgelfest. Karstein Askeland, orgel og
Jon Behncke, tr. Bach, Brahms
mm. Enkel bevertning. Kr. 100,-

Fana kirke, 31. okt. kl 19. Chopin/
Schumann. Mariko Takei, orgel og
Knut C. Jansson, flygel. Kr 100,Søreide kirke, 31. okt. kl19: Latinamerikansk konsert med Daniel
Amaro trio. Kr 100,Slettebakken kirke, 31. okt.
kl 19.30. Fra «Gjennom eld og

Bønes kirke, 2. nov. kl 21: Konsert
med Ole Thomsen, gitar og Carsten Dyngeland, flygel.
Skjold kirke, søndag 21. november kl 19. «Avent i kunsten». Foredrag ved Gunnar Danbolt. Musikk
ved S.W. Holter. Enkel
bevertning. Kr 50.-

Storetveit kirke, 21. nov. kl 20.
Novembermusikk m. Ruth Bakke,
med fl. Kr 100/60,Fana kirke søndag, 21. nov. kl 18.
Konsert med Med Kor é Vi, Fana
kammerorkester og solister.
Vivaldi og Händel. Kr 125,Bønes kirke, 21. nov. kl18:
Førjulskonsert med lokale kor,
korps og orkester.
Fana kirke, 28. nov. kl 19. Oddgeir
Bruaset kåserer over historiene
bak våre mest kjente og kjære
julesanger. Salg av Bruasets nye
bok. Medvirkende: Fana kyrkjekor. Kr 100,-

Folkekyrkja vår
Over 80 prosent av bergensarane er medlemer av Den norske kyrkja,
også kalla folkekyrkja. Sterke familietradisjonar, i sorg og glede, knyter
folk til folkekyrkja.
AV PROST PER BARSNES

Det er djupt meiningsfullt å få
gjere teneste i folkekyrkja, og
møte folk på ulike arenaer til
ulike tider, og i ulike livssituasjonar. Møte
med menneske har lært meg at medlemskapet er mykje meir enn ein formalitet for dei
aller fleste.
Det daglege engasjement er ikkje alltid
like sterkt synleg, men når eit barn kjem til
verda blir det bore til dåpen, og konfirmasjonen er framleis eit felles høgdepunkt for
familien og kyrkjelyden, slik dåpsdagen er
det. Når ekteskap blir inngått, vil dei fleste at
det skal skje i eit kyrkjerom eller på ein vigselsstad ute, som er godkjend til kyrkjeleg
vigsle. Og snakkar vi om gravferd, så skjer
over 90 prosent av gravferdene frå folkekyrkja. I forkant av dåp, konfirmasjon, vigsle og
gravferd, er det alltid førebuande samtalar,
der den personlege kontakten er avgjerande
viktig.
I desse samtalane har eg lært å kjenne sanninga i ordtaket «eit menneske er meir enn
det du ser», og i alle fall mykje meir enn det
du mang ein gong ser i utgangspunktet! Det
har gjort meg audmjuk i forhold til det å
trekkje raske, overflatiske og fordomsfulle
slutningar om andre si plassering i forhold

Misjonskvelder
Høsten 2010 og våren 2011 inviterer
Bergen Fellesforening av Det norske
misjonsselskap (NMS) til åtte temakvelder om misjon.

til kristentru. Det har vorte veldig viktig å
lytte til folks livserfaringar, og i det biletet
som teiknar seg, gi folk hjelp til å leve og mot
til å tru.
Eg kjem i hug ein båreandakt. Eit eldre
menneske var død. Ektefellen tok ordet ved
den opne båra. Hjartespråket fekk fritt løp,
og ei tydeleg, håpefull kristen vedkjenning
vart boren fram. Under samtalen ein seinare
dag, då vi førebudde gravferda, sa ektefellen,
at dei ikkje hadde hatt frimod til å kalle seg
personlege kristne, til tross for den klåre
vedkjenninga! Personleg kristen er eit forvirrande uttrykk! Men rett forstått er det
einstydande med å vedkjenne trua på Jesus
Kristus, korkje meir eller mindre. Vi fekk ein
varm og god samtale.
Under gudstenesta søndag etter gravferda, kom den aldrande ektefellen til nattverd.
Det var første gongen etter konfirmasjonen
som 15-åring. Det var ei stor stund både for
nattverdgjesten og for presten. Saman hadde vi ein løyndom dei andre ved nattverdbordet ikkje visste om! Slike opplevingar
gjer meg jublande glad og fortvila ulukkeleg
på same tid! Glad for at hjartespråket endeleg slepp fram og ulukkeleg for at vi i kyrkjelyden kan ha skapt sosiale samværskulturar,
som ikkje gjev folk frimod til å stå ope fram
med den trua dei ber på hjarta sitt.

Spesielt velkommen er menigheter som
har misjonsavtale med NMS (blant andre
Slettebakken menighet). Møtene holdes
vanligvis siste søndagen i måneden kl.
18.30 på Norsk lærerakademi i Sandviken
(Amalie Skrams vei 3).
Det arrangeres også fellessamlinger

At trua kan bli forstyrra av tvil høyrer med
til den gode strid, og er ein del av det daglege
kristenliv! Vi kan kjenne oss att i mannen
som sa til Jesus: «Herre eg trur, hjelp mi vantru!» Ved Guds ord og sakramenta hentar vi
styrke til å stå i denne striden! På ein vanleg
søndag samlast i snitt mellom 150-200 i
kvar av kyrkjene i Fana prosti, og ikkje alle er
dei same frå søndag til søndag. Nokon går
kvar søndag, andre annankvar, og atter andre tredjekvar søndag, eller endå sjeldnare.
Med tanke på dei mange aktivitetane alle
andre vekedagar, med tilbod frå dei yngste
til dei eldste, så er folkekyrkja ei sterk religiøs og kulturell folkerørsle i dei ulike lokalmiljø i det bergenske folkeliv! Jamvel om vi i
dag lever i eit fleirkulturelt samfunn, kan vi
framleis med ein viss rett synge dette verset i
olsoksalmen Fedrane kyrkje i Noregs land:
Alt fekk si vigsle i kyrkjefamn:
Brudgom og brud med sin lovnad,
heimen, og borni sitt kristennamn,
dei som fór ut, dei som kom i hamn,
dei som i Herren fekk sovna. ●
med menigheter som har misjonsavtale
med NMS. Velkommen til fellesskap, informasjon, bibeltema og engasjement for
misjon!
Programfolderen legges ut i kirkene.
Mer informasjon: www.nms.no ●
oktober 2010
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Det blomstrer i
Blomsterdalen

Kyrkjelaget i Blomsterdalen
har kjempet i 47 år for å få
sin egen nærkirke. Nå er
arbeidet i gang.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Første spadetak ble tatt onsdag 8. september,
og siden har det gått slag i slag. Tomten er nå
snart ferdig ryddet, slik at murerarbeidet kan
påbegynnes.
– Vi håper å kunne åpne kirken til julen
2011, sier Arvid Grostøl, leder i Ytrebygda
kyrkjelag.
Grostøl og hans forgjenger i kyrkjelaget,
pensjonist Ragnhild Rosendahl Knudsen, tar
oss med på befaring på tomten en søndag
like etter kirketid.
– Endelig er vi i gang, sier Knudsen.
– Det har tatt lang tid, og det har vært
mange skjær i sjøen underveis.
Så har hun også vært med like siden de forberedende møtene i kyrkjelaget for 47 år siden.

Ringkraften
– Hva var bakgrunnen for at dere begynte?
– Vi syntes at det var langt til Fana, og ønsket oss derfor en egen kirke, forteller hun.
– En del folk sa at de var interesserte, men
på stiftelsesmøtet kom det bare to personer.
Den første forkvinnen var Johanna Lund,
som Knudsen omtaler som «ringkraften». På
det meste jobbet fem «kirkeringer» sammen,
der den årlige felles julemessen var det viktigste samlingspunktet.
– Etter hvert kom også misjonsforeningene med, forteller Knudsen.
– Så dette er en kirke som er løftet frem lokalt?
– Absolutt. Vi var veldig effektive den gangen, husker Grostøl.
– Det ble kjøpt tomt, og en prestebolig ble
bygget på nabotomten.
Statens vegvesen ville ikke godta den farlige utkjørselen fra tomten. Grunneier Olav
Myklestad (nå avdød) ga da veigrunn til kirkeprosjektet.
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BYGGER NÆRKIRKE: Tomten er snart ferdig ryddet, slik at murerarbeidet kan påbegynnes.
Over til høyre: – Det har tatt lang tid, og det har vært mange skjær i sjøen underveis, sier
Ragnhild Rosendahl Knudsen, som er glad for at arbeidet endelig er kommet i gang.

Kommunesammenslåingen
Samtidig ble det forhandlet med Moelven
om å reise en arbeidskirke.
– Den skulle koste to millioner, og alt var
nå klart for bygging, husker Knudsen.
Så kom kommunesammenslåingen i
1972. Det viste seg da at det var mange andre
områder som hadde stort behov for kirke,
og Blomsterdalen ble dermed nedprioritert.
– Jeg husker at min mann, Wilhelm (død i
2003), kom nedtrykt hjem fra et møte, forteller Knudsen.
– Han hadde trodd at byggingen skulle gå
rett i gjennom.
Arkitektkonkurranse
Det var på denne tiden at kirkeringene
kom i gang. Disse bestod av lokale kvinner
som arrangerte julemesser til inntekt for
ny kirke.
– En av ringene er fortsatt i drift, sier hun.
For to år siden kom det endelig ny fart i
planene. Det ble da utlyst til arkitektkonkurranse, og de innkomne forslagene ble presentert i Blomsterdalen butikksenter i februar 2009. Valget falt til slutt på bidraget fra
entrepenørselskapet Vestafjells, som er tilknyttet ABO Plan og Arkitektur i Os. Forslaget hadde litt høyere pris enn opprinnelig
tenkt, og det ble derfor gjort noen tilpassinger.
Marthas sal
– Da kom det som jeg vil betegne som en
gave fra oven, forteller Grostøl.
Dette var en arvegave på tre millioner, som

Martha Flesland etterlot til Ytrebygda kyrkjelag.
– Situasjonen ble plutselig en helt annen,
og vi får nå blant annet råd til å bygge et ekstra ungdomslokale i kjelleren, sier han.
– Det rommet skal hete Marthas sal.
Blomsterdalen vil fortsatt være en del av
Fana menighet. Dette blir derfor en nærkirke, i stedet for en sognekirke med fullt utbygget kontorseksjon.
– Slik får vi en velfungerende kirke til halve
prisen, mener Grostøl.
I første omgang er det snakk om en kirke
med 200 sitteplasser, men det er tegnet inn
mulighet for en senere utvidelse. Kirkerommet blir en stor foajé med skyvedører, slik at
det også kan åpnes opp og fungere som kafé.
Selve alteret blir plassert assymetrisk, slik at
alle kan se. I tillegg blir det altså hele to moderne ungdomslokaler i kjelleren. I følge
Grostøl blir det ikke noe problem å fylle disse opp.

Samarbeid med bedehuset
– Vi har et blomstrende ungdomsarbeid
allerede, forteller han.
– 70-80 ungdommer i alderen 12-15 år
samles i bedehuset her hver fredag.
Dette er et tiltak som drives av Indremisjonen, og Grostøl håper at de her kan få til et
samarbeid.
– Det er vi veldig innstilte på å få til, sier
han.
– Hva tenker du nå, når dere er kommet så
langt med kirken?
– At det er på tide, kommer det kontant.
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BLOMSTRINGSTID: – Vi
har et blomstrende ungdomsarbeid her allerede,
sier Arvid Grostøl. – 70-80
ungdommer i alderen 1215 år samles i bedehuset
her hver fredag.

Bønnekonferanse

14 - 20 november
Svend Foyns bedehus,
Tønsberg

Tema: Se, ærens
konge kommer hit!
SLIK BLIR DEN NYE KIRKEN: Den nye kirken vil bli et tydelig og synlig
landemerke i Blomsterdalen.

Drømmen oppfylles
Også Knudsen gleder seg stort
over fremdriften.
– Jeg håper på et godt samarbeid med bedehuset i arbeidet
videre, sier hun.

– Vi jobber for den samme saken.
– Hva ville mannen din sagt?
– Å, han ville vært glad. Han var
veldig aktiv gjennom alle årene.
Dette var drømmen hans. ●

Bishop Patrick Opembe og kona pastor, Mercyline Machuma Wabomba
(Kenya), Harald Kaasa Hammer, Fred
Riktor, Øystein Åsen, Jo Hedberg
PӿXQGHUYLVHUOHGHUWLGHE¡QQ
og ber. 8QGHUYLVQLQJWLGHE¡QQRJ
G¡JQNRQWLQXHUOLJE¡QQYHG%LVKRS
Patrick Opembe, Mercyline Wabomba, Harald Hammer, Fred Riktor,
Øystein Åsen, Kari Holmås og Jo
+HGEHUJPӿ
Musikalsk koordinator: Kantor Jan
5RVHQYLQJH$OOHORYVDQJHQVIDUJHU
Gregoriansk, Taizè, salmer, internasMRQDOHRJQ\HUHORYVDQJYHG(LYLQG
Skeie og Ulla Käll
Pӿ
9LEHUIRU
.LUNHP¡WHW
E¡QQHQHWWHU
Velkommen!

st u
Med Kri

d
Gu
si
LQIR www.kir ken.be
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«Kor é vi» synger Vivaldi:

Jublende
englesang
– Dette er melodiøs og spenstig musikk som gir et løft
i hverdagen, sier dirigent for Kor é vi, Roald Sangolt.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

De vakre stemmene i blandakoret Kor é vi
planlegger to kirkekonserter før jul. I desember er de nok en gang klar med sin tradisjonelle julekonsert sammen med Hjellestad skoles barnekor. Og i november setter
de opp Gloria av Vivaldi sammen med Fana
kammerorkester.

Sotraværing
– Dette er en konsert som vi tar på strak
arm, smiler Roald Sangolt, som nå er tilbake
som korets dirigent.
Han bor på Stord og var rektor ved Bergen
kulturskole i 12 år. Nå er han pensjonist.
– Sist jeg dirigerte Kor é vi, var i perioden
1995-1997, forteller han.
– Det var moro, men det ble for langt å reise.
De siste 12 årene har Tone Kvam Thorsen

dirigert koret, og samtidig gitt dem en god
musikalsk utvikling.

Høyt nivå
– Thorsen har gjort en fabelaktig jobb, sier
Sangolt, som nå har steppet inn for henne
etter at hun ble syk.
– Det var veldig kjekt å komme tilbake,
sier han.
– Nivået er et helt annet enn nå. Jeg er privilegert som får lov til å jobbe sammen med
så flotte korister.
Koret har rundt 50 aktive medlemmer, og
Sangolt mener at de har en veldig fin alderssammensetning.
– Snittalderen ligger på rundt 50 år, sier
han.
– Da har de bedre tid til å være med på
øvingene, samtidig som stemmene er i full
vigør.
Festtoneart
– Hvorfor har dere valgt Vivaldi?
– Først og fremst fordi det er feiende flott
musikk, sier han.
– Gloria er i D-dur, som var festtonearten
i barokken. Det er et lyst, fint og veldig melodiøst verk.
Dette er andre gang Kor é vi har det flotte
barokkverket på programmet.
– Når de først hadde gjort arbeidet med å
øve inn et så krevende verk, ville det vært
synd å la det bli liggende, mener Sangolt.

KOR É VI: Koret ble stiftet i 1992. Medlemmene komme
koret øvd fast hver torsdag på Fana folkehøgskole. Fora
skrev tre verk basert på den gamle latinske Gloria-teks
(Illustrasjon: Portrett av Antonio Vivaldi. Kobberstikk av

Gloria er, til tross for sin alder, et ganske
kjent verk. Mange fikk med seg den svingende førstesatsen da den ble brukt i filmen
Shine (om klaverfenomenet David Helfgott), mens andresatsen ble brukt på dramatisk vis i Runaway Train.

Populært korverk
– Det er litt rart med vokalmusikken til Vivaldi. Den lå lenge i dvale, men ble hentet
frem igjen på 30-tallet. Spesielt Gloria har
vært oppført svært mange ganger siden. Det
er en klar publikumsvinner, sier Sangolt.
– Hvordan ser denne musikken ut fra
innsiden?
– Den er ikke så lett å se, enten det er fra
innsiden eller utsiden, ler han.
– Men det er en veldig organisk og flott
INNLEVELSE: – Dette er veldig organisk og
flott musikk, sier Roald Sangolt, som ser
frem til å fremføre Vivaldis Gloria i Fana
kirke i neste måned.
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Sorgseminar
for etterlatte
Fana prosti inviterer til sorgseminar i november.
Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lang tid
siden dødsfallet. På programmet står et foredrag om sorg og
hva sorgen gjør med oss ved
sokneprest i Storetveit, Bjarte
Holme. Det vil bli satt av god
tid til samtale og spørsmål, i tillegg til at det blir orientering
om tilbudet til etterlatte i Fana.
Deltagerne får også servert
lunsj. Velkommen – også om
du ikke har fått meldt deg på!
Sesam («Det gule huset») på
Nesttun, lørdag 6. november
kl. 10.30-14.00.
Påmelding til diakon Tone
Totland, tlf. 55362285 /
91532323 - e-post:
tone.totland@bkf.no eller
diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55308117 / e-post:
linda.bardsen@bkf.no ●

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
mmer i hovedsak fra Hjellestad og Milde, men etter hvert også fra andre deler av Bergen. Helt siden starten har
Foran: Dirigent Roald Sangolt. UNDER: KOR É VIVALDI: Den italienske komponisten Antonio Vivaldi (1678-1741)
-teksten. Bare to av disse har overlevd frem til i dag, hvorav den med verknummer RV 589 er den mest populære.
kk av François Morellon de la Cave, 1725)

Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

musikk som er rimelig enkel å organisere. Stemmeføringene er veldig spennende, og spesielt de
to første satsene er svært ukonvensjonelle i harmonikken. De sklir fra den ene tonearten til den
andre.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

«Englene sang den»
– Hva har denne musikken å gi oss i dag?
– Dette er melodiøs og spenstig musikk som gir
et løft i hverdagen. Budskapet er optimistisk, med
tekst fra den gamle romerske messen.
Deler av denne teksten brukes også i vår lutheranske liturgi. «Ære være Gud i det høgste og fred
på jorda hjå menneske som Gud har hugnad i» lyder den mest kjente delen.
– Det er en lovsang?
– Ja, det er riktig. Det er den sangen som englene sang på Betlehemsmarken. ●

Prostileder
Edvin Stenhjem Bratli
55 59 71 81
edvin.bratli@bkf.no

Sund kirke i Klokkarvik lørdag 20. november kl. 18.00 og Fana kirke, søndag 21. november kl. 18.00:
Konsert med Kor é vi sammen med Fana Kammerorkester. På programmet står blant annet korverket Gloria av Vivaldi, Halleluja-koret (fra Messias) av Händel og en avdeling med orkesterstykker.
Fana kirke, søndag 19. desember kl. 18.00: Kor é vi og Hjellestad skoles barnekor synger julen inn.

Prost Per Barsnes
55 59 32 55
per.barsnes@bkf.no

Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
55 59 71 82
kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær
Inger Helene Jæger
55 59 71 83
inger.helene.jaeger@bkf.no

oktober 2010

9

felles 5-10.qxp:felles.qxp

01-10-10

22:50

Side 10

På flukt
fra krig
• Årets tv-aksjon fra
NRK arrangeres søndag 24.
oktober. Pengene går til Flyktninghjelpen og deres innsats
for mennesker på flukt.
• Om lag 43 millioner mennesker er i dag på flukt på grunn
av krig og konflikt. Halvparten
er barn og ungdom.
• Et menneske på flukt trenger
de mest elementære ting for å
overleve. Mat, vann, et sted å
sove.
• Men det er også viktig å bidra
med annen type hjelp. Skolegang til barna, juridisk hjelp og
at noen taler deres sak; i hjemlandet og internasjonalt.
• Flyktninghjelpen (tidl. Flyktningerådet) driver flyktningleirer med flere tusen mennesker. De deler ut telt og setter
opp midlertidige hus. De gir
skolegang til 100.000 barn. De
deler ut mat, vann og såkorn til
millioner av mennesker hvert
år. De hjelper hjemvendte
flyktninger å få tilbake hus,
eiendom og arbeid.
• TV-aksjonen har vært
gjennomført hver eneste høst
siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge.
• Aksjonen er verdens største
innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og
antall deltakere.
• Hvert år jobber 7000 frivillige
landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune.
• Målet er at 100.000 bøssebærere skal besøke husstander i Norge i løpet av to timer
denne søndagen i oktober.
• Bli bøssebærer du også ring 02025!
• Mer informasjon:
www.flyktninghjelpen.no og
www.nrk.no/tvaksjonen
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TV-aksjon 24. oktober:

De glemte flykt
– Jobben vår er å forsøke å skape en viss orden i kaoset. Vi arbeider i
en krisesituasjon, der lokale myndigheter står uten kontroll, sier
Andreas Capjon fra Flyktninghjelpen.
AV MADELEINE BRÅTHEN BJAALAND

Nå kan Capjon se tilbake på ti
måneder som ansvarlig for
planleggingen og driften av hele
åtte flyktningleirer i Den demokratiske republikken Kongo.

Glemt av verden
Arbeidet har bestått i å finne ut
av behovene og tilrettelegge forholdene for over 80.000 flyktninger i og rundt Goma helt øst i
landet.
– Dette tilsvarer størrelsen på
en middels stor norsk by, forteller Capjon for å illustrere hvor
store de ulike leirene er.

Kongo har en av verdens vanskeligste flyktningsituasjoner som ofte betegnes som «den
glemte konflikten». I april måtte
Flyktninghjelpen stanse matutdelingen i leirene på grunn av
stans i forsyningene. Årsaken
var den globale prisøkningen på
mat.

Det nytter
– Vi forsøker å gjenopprette den
kontrollen som normalt påhviler myndighetene, sier Capjon.
– Hva har vært den største utfordringen?
– Personlig er det følelsen av å
være så liten i møtet med de sto-

re lidelsene. Alle de sterke bildene av mennesker i en forferdelig nød.
Likevel er ikke Capjon i tvil om
at innsatsen hans nytter.

Gode erfaringer
– Vi redder liv hver eneste dag.
Det kan sammenlignes med å
kaste litt vann på et brennende
bål. Man slukker noe der og da,
men på langt nær alt. Den politiske situasjonen er så komplisert og derfor svært vanskelig
for oss å påvirke.
28-åringen har tidligere jobbet på asylmottak på Jeløya i
Moss.
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PÅ FLUKT: I en flyktningleir er
det vanskelig å se enkeltindividene blant de store massene.
FOTO: FLYKTNINGHJELPEN

Kulturtipset:

Brannfakkel fra Oslo-prest
Den norske kirke trenger fornyelse. Fortsatt har kirken
et høyt medlemstall, men de fleste er passive, og svært
få går regelmessig i kirken. Mange føler seg fortsatt
knyttet til kirken, i alle fall ved livets store hendelser.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Men burde ikke større deler av
kirkelivet kunne engasjere flere,
også dem som nå søker tilflukt i
ulike former for nyreligiøsitet?
Karl Gervin, seniorprest i
Oslo domkirke, mener det.
«Har kirken mistet sin hukommelse?» spør han allerede på tittelbladet til sin nye debattbok,
der han hevder at kirken har
mistet sin hukommelse, sin tilknytning til vår rike kristne arv
og til kirkens brede tradisjon.
– Boken min har vakt stor
interesse i de menighetene der
jeg har vært for å fortelle om
den, ikke minst med tanke på
høstens kirkemøte og gudstjenestereformen, sier Gervin til
Menighetsbladet.

ktningene

Fattig kirke
I bokens innledning forteller
han om hvordan Den norske
kirke oppstod som et resultat av
reformasjonen på 1500-tallet.
Den gangen var det nødvendig å
restaurere den store katolske
kirke, som hadde fått et så rikt
interiør at det ikke var lett å få
øye på det vesentlige. «Reformatorene ville gjerne reparere hele
kirken, men sterke motkrefter
avviste prosjektet, som derfor
ble et slags tilbygg», skriver Gervin. «Når det skulle fylles, ble
dette et ganske strengt og nokså
nakent rom, for noe skulle holdes utenfor». I følge Gervin har
dette gjort dagens lutherske kirke i Norge ganske fattig.

det menneskelige og at man
ikke skal glemme enkeltskjebnene.

Gudstjenestereformen
«Vår kirke er sårbar, ikke minst
fordi den med reformasjonen
mistet så mye av hukommelsen
den en gang hadde. Tradisjonen skulle være våre forgjengeres håndsrekning til oss», skriver han. I stedet blir kirken et
møtested som alle andre. De
hellige menn og kvinner er
tatt fra oss, «ikke minst Maria som skulle gått ved de
troendes side». Nærmest
som en støtterklæring til et
kontroversielt medlem av
kongefamilien tar han også
opp vårt forhold til de himmelske hærskarer, og kommenterer oppblomstringen av nyreligiøsitet - «som
vår kirke har hatt vanskelig
for å møte». ●

Søndag 24. oktober kan du
bidra til Flyktninghjelpens
innsats! ●

Har kirken mistet sin hukommelse? (Pax forlag,
2010. Pris: kr. 299,-)

Fakta: Den demokratiske
republikken Kongo
•Må ikke forveksles med nabolandet, Republikken Kongo.
• Folketall: 66 millioner.
• 2.34 mill kvadratkilometer (seks
ganger større enn Norge).
• Landet ble nærmest lagt i grus etter Den andre Kongokrigen (1998-2003), ofte omtalt som «Den afrikanske verdenskrigen», der 5,4 millioner mennesker ble drept.
• Landet gikk under navnet Zaire fra 1971 og frem til president
Mobutu ble avsatt under Den første Kongo-krigen (1996-97).
• Det snakkes 242 ulike språk i landet, men bare fire av disse
har offisiell status: Kikongo, lingala, tshiluba og swahili.

– Erfaringene derfra har
helt klart lagt et viktig grunnlag for meg. I en flyktningleir
er det vanskelig å se enkeltindividene blant de store massene. Jobben på asylmottaket
har gitt meg større innsikt i

Engler og mystikk
– Den norske kirke legger så stor
vekt på å være folkelig at den
oppleves som utvannet og likegyldig, mener Gervin.
– Folk føler ikke lenger at de
har vært med på noe stort, vakkert og hellig når de har vært til
gudstjeneste.
Forfatteren tror at dette savnet
handler om et behov for mer
høytid og skjønnhet i kirkerommet, mer plass for engler, mys-

tikk og meditasjon, og et større
kvinnelig nærvær ved Jomfru
Maria. Og han er sikker på at
mange ønsker seg mindre hverdagslige prekener og en mer utfordrende kirke.
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Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

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

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

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er
hjemme med barn på dagen.
Hver onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes
kirke, for aktiviteter og sosialt
samvær. Lindis Aldal Sætre
mobil . . . . . . . . . . . . . . 993 84 885

Søndagsskole
Marit Z. Berentsen . . . 55 12 23 32

Besøksadresse:
Øvre Kråkenes 250
Postadresse:
Postboks 149 Bønes, 5849 Bergen

Barne- og ungdomsarbeider
Odin Sætre
e-post . . .odin.saetre@gmail.com

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

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

Bønes Speidergruppe NSF
Kontaktperson: Erik Geber
Telefon . . . . . . . . . . 55 12 41 90
Mobil . . . . . . . . . . . 920 94 472
gruppen@bonesspeiderne.no
Web: . . .www.bonesspeiderne.no

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

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

Bønes Ten – Sing
Øvelse hver ons. kl. 19.30 – 21.30
e-post
. . . lederskap@bonestensing.com

Klubben
Tor Haakon Bakke . . . . 900 97 766

Kapellan Gunn-Frøydis Unneland
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 06
mobil . . . . . . . . . . . . 480 41 867
gunn-frøydis.unneland@bkf.no

Bønes menighetsråd
Leder Lise Opdahl . . . . 55 12 05 71
Nestleder: Inger-Johanne H. Wang

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

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

Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke. Kontaktperson:
Ingun Risa . . . . . . . . 907 63 607

Seniordans
Hver tors kl.1230-1430 i kirken.
Kontakt menighetskont. 55 30 81 02

ANSATTE I BØNES MENIGHET
Sokneprest Gunn Kongsvik
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 13
privat . . . . . . . . . . . 55 69 34 16
mobil . . . . . . . . . . . . 970 04 967
e-post . . . gunn.kongsvik@bkf.no
Sokneprest (Storetveit)
Bjarte Holme
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 12
privat . . . . . . . . . . . 55 28 36 58
e-post . . . . bjarte.holme@bkf.no

Kateket Sven-Ove Rostrup
telefon . . 55 30 81 00/915 57 253
e-post . .sven-ove.rostrup@bkf.no
Kirketjener Geir Møller
telefon . . . . . . . . . . .55 30 81 03
mobil . . . . . . . . . . . . 454 76 996
Organist Carsten Dyngeland
e-post . carsten.dyngeland@bkf.no

Credokirken
Cre
dokirken B
Bokshop
oksshop
YUH.UnNHQHV
)RUnSQLQJVWLGHU

ZZZFUHGRNLUNHQQR

Bønes Tria
Tors. kl. 18.15-19.00 i Bønes kirke
Inger-Johanne Haaland Wang
telefon . . . . . . . . . . 55 12 55 69

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt menighetskontoret
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 02
e-post . . bones.menighet@bkf.no
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . 3416 20 00464
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . 3411.26.3600406

Bøker
Bøker
M
usikk
Musikk
F
ilmer
Filmer
Ga
av
vear
rt
tikler
Gaveartikler

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

Tlf. 55 27 28 29

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 42. - Vi takker for diakoniutvalget
og det arbeidet de gjør. - Vi ber for det
diakonale arbeidet og for alt omsorgsarbeid i vår menighet og vårt samfunn.
Uke 43. - Vi takker for dåpsbarna, for
menighetens dåpsopplæring og troopplæringsutvalg. For oppstart nye
gode tiltak i trosopplæring. - Vi ber
for foreldre og familier, for oppdragelse og påvirkning som de gir
barna. Vi ber også for søndagskole,
speidere, barnekor og andre grupper
for de små.
Uke 44. - Vi takker for arbeid og skole,
for mange hjelpende hender. - Vi ber
for dem som er syke og for familie og
pårørende. - Vi ber også for hyggetreffene i Bønes menighet, for dem
som steller i stand og for dem som
kommer.
Uke 45. - Vi takker for menighetsrådet som har vært i virksomhet i ett
år, og vi ber om Guds velsignelse over
rådsmedlemmenes arbeid og tjeneste.
- 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.
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 evner
og krefter 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 ber for livet i kirken
både lokalt og nasjonalt. - Vi ber for
biskopen i Bjørgvin, for prosten vår,
og for alle ansatte og råd. ●
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VI BANKER PÅ DIN DØR 16.NOVEMBER!
Tirsdag 16.november
ber vi dere ta vel i mot
våre konfirmanter!
Konfirmantene går fra dørtil-dør på Bønes og Krå-

Adventsverksted
Lørdag 27 november
inviterer vi til adventsverksted i Bønes kirke
kl.11.30-14.30.

kenes for å samle inn penger. Denne gangen går pengene til drift av menighetsarbeidet, som for eksempel
lønn til barne- og ungdomsarbeiderne våre, deler

Her skal vi:
• lage adventspynt, julepynt eller julegave hvis
du vil det
• ha adventssamling
• spise pepperkaker
Det koster kr.70 pr.person

av lønnen til diakonstillingen og til etablering av sandvolleyballbane ved kirken.
Vi håper dere tar vel imot
konfirmantene tirsdag 16.
november! ●

Påmelding innen
22 november til:
lindis.saetre@bkf.no
Bønes kirke 55 30 81 02 ●

Besøker – noe for deg?
I Storetveit og Bønes
jobber vi med å få en
større besøkstjeneste.

sammen, følge til lege og
liknende. Det vanlige er 1-2

Har du noe tid du kan tenke
deg å bruke som besøker?
Som besøker får du en fast
person du besøker jevnlig
etter avtale, det kan innebære å gå tur, bare prate

timer i uken/annenhver
uke. Du vil få veiledning og
kurs underveis, og treffpunkter med andre besøkere. Liker du å glede en annen? Da kan dette være en
tjeneste for deg! ●
Kontakt diakon Linda
Bårdsen 55 30 81 17 linda.bardsen@bkf.no

Aktiv Fritid - for aktive pensjonister
Dette er for deg som er en
aktiv pensjonist, og ser etter
et fellesskap å være med i.
Vi samles i Storetveit menighetshus annenhver tirsdag kl. 11.00-13.30: først en
halvtime med rytmisk trim
for dem som ønsker å starte
med det, så spiser vi medbrakt lunsj, får servert kaffe
og te, og har litt felles program fram til 12.30. Den sis-

Hyggetreff i
Bønes kirke
Første fredag i måneden
kl. 11.30-13.30 er det hyggetreff for pensjonister.
Vi samles om et felles program og andakt, men har

te timen kan du velge en
interessegruppe: engelskgruppe, bibelgruppe, samtalegruppe kirke/samfunn,
tur/kultur-gruppe
eller
håndarbeidsgruppe (håndarbeidsgruppen møtes de
tirsdagene det ikke er vanlig
Aktiv Fritid). To ganger i semesteret har vi fellesmøter,
hvor vi har felles program i
stedet for grupper den siste
timen.

også god tid til å snakke
sammen, synge og spise. Ta
med matpakke - vi ordner
med noe søtt, noe sunt og
noe å drikke. Ta kontakt
hvis du ønsker skyss.
• 5. nov: «Kofferten».
Gerd Wicklund-Hansen
kåserer.

Resten av høstens program:
• 26. okt.: Grupper
• 9. nov.: Fellesmøte.
«Fredsåret 1945 –
husker du?»
• 23. nov.:Grupper
• 7. des.: Juleavslutning
Hjertelig velkommen! ●
Hilsen ledergruppen v/
Lisen Skarstein, 55 91 03 01
og Kari Blom, 55 91 08 83

• 3. des: «Jan Erik Endresen
– fysioterapeut og sanger».
Gode råd og flott sang fra
Branns fysioterapeut. Med
organist Ruth Bakke Haug
Hjertelig velkommen!
Hilsen komitéen v/diakon
Linda Bårdsen, 55 30 81 17,
linda.bardsen@bkf.no ●

bønes 5-10.qxp:bønes

07-10-10

12:54

Side 15

ALTERTAVLEN I BØNES KIRKE
TEKST: HELGE HJERTHOLM
FOTO: REGIN HJERTHOLM

Bildet på fondveggen i Bønes kirke er laget av den lokale kunstneren Siren Blytt og tar for seg et
sentralt tema: Fader vår. Jesus sier
at Guds hus skal være et bønnens
hus. Derfor er det viktig å holde
fram den bønnen han lærte oss,
Fader Vår. Ved å dele bildet i flere
felter med forskjellige nøkkelord i
hvert felt, har kunstneren fått
godt fram at Fader Vår inneholder flere bønner. Jeg vil her komme med noen refleksjoner over
billedfeltet med bønnen «La din
vilje skje».
LA DIN VILJE SKJE PÅ JORDEN SOM I HIMMELEN
Vi vet at i himmelen er alt fullkomment og godt og vi ber om at
Guds gode vilje også må skje på
jorden – på hele jorden. Vi har så
lett for å be for oss selv og for våre
nærmeste, men vi må ikke glemme å be for alle. Vi er en del av en
større enhet.
Når vi ber, vet vi ikke alltid hva
som tjener til vårt beste. Når et
barn ber om søtsaker, vet foreldrene at det ikke altid kan få det.
Det er ikke bra. Før Jesus lærer oss
å be Fader Vår, sier han: ”For dere
har en Far som vet hva dere trenger før dere ber han om det”.
Det er mange som har kjempet og
bedt om å bli skånet for vanskeligheter, sykdom, lidelse og død og
synes at de ikke blir bønnhørt.
Det er ikke gitt at vi kan unngå
vanskeligheter, men vi kan be om
at Gud er med oss gjennom vanskelighetene. De modner oss som
menneske og gjør oss bedre til å
forstå og hjelpe andre som er i
nød.
Jesu bønnekamp i Getsemane viser at han delte våre kår i alt: «Far,
om du vil, så ta dette begeret fra
meg. Men skje ikke min vilje, men
din». La din vilje skje er en bønn i
tillit til at Gud vet hva som er best
for oss. ●
oktober 2010
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Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250
5152 Bønes

Marius Stene
Silje Monsen Turøy
Agneta Viktorija Svence Hitland
Maya Eilertsen Askeland
Perikles Le Bozec
Leander Henjum Svanevik
Alva Abedissen

døde
Målfrid Aud Aastvedt
Jenny Susanne Aasmul
Ruth Vartdal
Suzane Abrahamsen Kelmendi

gudstjenester

Bønes menighet
21. s. e. pinse, 17. oktober kl.11
Gudstjeneste v/sokneprest Gunn
Kongsvik. Nattv., offer; Bjørgvin
bisped. Kirkekaffe. Mark 10,1316 1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32
22. s. e. pinse, 24. oktober kl.11
Familiegudstjeneste v/ kapellan
Gunn-Frøydis Unneland. 1.klassingene er spesielt inviterte,
Tria deltar. Dåp, offer; TV-aksjonen. Spill & lek etter gudstj.
Kirkekaffe. Matt 11,25-30 Sal
100; Rom 8,31-39
Bots- og bededag, 31. okt. kl.11
Gudstjeneste v/sokneprest
Gunn Kongsvik. Nattverd, offer;
menighetsarbeidet, søndagsskole, kirkekaffe. Luk 13,23-30
Jes 55,6-7; Gal 6,7-10
Allehelgensdag, 7. nov. kl.11
Minnegudstjeneste v/ sokneprest Gunn Kongsvik. Dåp, nattverd, offer; Fana prosti, felles diakonale tiltak. Søndagsskole,
kirkekaffe. Matt 5,13-16 Jes
60,18-22; Hebr 12,1-3
25. s. e. pinse, 14. nov. kl.11
Gudstjeneste v/ sokneprest Bjarte Holme, Bøneskoret og spei-

derne deltar. Dåp, nattverd, offer;
menighetsarbeidet, søndagsskole, kirkekaffe. Joh 6,37-40 Dan
12,1-3; 1 Kor 15,42-49
Siste søndag i kirkeåret,
21. november kl.11
Misjonsgudstjeneste v/ sokneprest Gunn Kongsvik, misjonsutvalget og Sola Fide deltar.
Nattverd, offer; Menighetens misjonsprosjekt i Brasil. Søndagsskole, kirkekaffe. *Hebr 3,12-14
Jes 51,11-15; Matt 25,1-13
1. søndag i advent,
28. november kl.1100
Familiegudstjeneste/Lys Våkengudstjeneste v/sokneprest Gunn
Kongsvik, menighetens 11åringer deltar. Nattverd, offer:
menighetsarb. Matt 21,1-9; Jes
62,10-12; Rom 13,11-14. Spill &
lek etter gudstj., kirkekaffe.

Storetveit menighet
21. s. e. pinse, 17. oktober kl.11
Høymesse v/kap.Gunn-Frøydis
Unneland. Nattverd. Dåp. Offer til
Kirkelig ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep.
Kirkekaffe. Mark 10,13-16 1 Mos
2,18-24; Ef 5,25-32
22. s. e. pinse, 24. oktober kl.11
Høymesse v/Atle Roness. Nattverd. Dåp. Offer til TV-aksjonen
Kirkekaffe.Matt 11,25-30 Sal 100;
Rom 8,31-39
Bots- og bededag, 31. okt. kl.11
Høymesse v/s.pr. Bjarte Holme
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Luk 13,23-30
Jes 55,6-7; Gal 6,7-10
Torsdag 4.november kl.2000
Kort kveldsgudstjeneste med
Kontaktklubben. Alle velkommen
Allehelgensdag,
7. november kl.1100
Familiegudstj. s/s.pr. Bjarte Holme. Utdeling av Barnas Kirkebok

til 4-åringer. Barnegospel. Dans
av Kristina Harila Skjold. Dåp. Offer til Bergen Søndagsskolekrets.
Smørelunch. Matt 5,13-16 Jes
60,18-22; Hebr 12,1-3
Allehelgensdag,
7.november kl.1700
Minnegudstjeneste v/s.pr.Bjarte
Holme og diakon Linda Bårdsen
Dans av Kristina Harila Skjold
25. s. e. pinse,
14. november kl.1100
Ung messe v/kap.Gunn-Frøydis
Unneland. Samtalegudstjeneste
med klubbkonfirmanter. Nattverd. Offer til Kristen Idrettskontakt,KRIK. Kirkekaffe. Joh 6,3740 Dan 12,1-3; 1 Kor 15,42-49
Siste søndag i kirkeåret,
21. november kl.1100
Høymesse v/kap.Gunn-Frøydis
Unneland. Nattverd. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. *Hebr 3,1214 Jes 51,11-15; Matt 25,1-13
Åpen kirke hver onsdag kl.1900
1.onsd. i mnd: Ruth B. Haug, orgel. Øvrige onsd: Carsten Dyngeland, orgel, Barbro Husdal, sang.

Kirkeskyss høsten 2010
Høstens datoer for kirkeskyss med navn og nummer til sjåføren
for den aktuelle dagen. Dere
ringer selv til sjåførene - gjerne
en dag eller to på forhånd.
Det er så kjekt at dere benytter
dere av denne ordningen, for det
er godt å kunne være sammen i
Guds hus og kjenne at vi alle er en
del av menigheten!
Sjåfører kirkeskyss
24/10 kl 11: - Familiegudstj. –
Geir Håskjold – 957 83 289
7/11 kl 11: - Gudstj m/nattverd –
Tove Sandgrind – 55 12 43 61
Allehelgensdag

14/11 kl 11: - Gudstj m/nattverd –
Torstein Berentsen – 55 12 23 32
5/12 kl 11: - Gudstj m/nattverd –
Stein Rune Risa – 917 17 655
19/12 kl 11: - Gudstj m/nattverd –
Reidar Nordtveit – 55 12 40 57

kalender
22.-24.oktober:
Prep-kurs v/ Arve Løvenholdt og Anine Mildestvedt.
2. november kl. 21:
Tirsdagskonserten med
Ole Thomsen, gitar og
Carsten Dyngeland, flygel.
21.november kl.18:
Førjulskonsert med lokale
kor, korps og orkester.
23. november kl.19:
Temakveld om ungdom og
media v/Familie & media.
27. november
Tenning av julegran utenfor
Bønes kirke.
7. desember kl. 21:
Tirsdagskonserten med
Per Jørgensen, trompet &
flygelhorn og Carsten
Dyngeland, flygel.
*

Novembermusikk:
Konsert i Storetveit
kirke søndag
21. november kl 20.00
Sang: Chris André Lund
Saksofoner mm: Pia-Camilla Tømmernes
Perkusjon: Jan Tore Ness
Orgel/keyboard. mm: Ruth
Bakke.
Bill v/inngang kr 100/60.Konserten er støttet av
Bergen kommune

Jeg vil melde meg som fast giver:

Giverglede ...
Takk til alle glade givere!
Tenk at den nye kirken på Bønes nå
står ferdig. Det vil si at alle store ting
er på plass, men en del gjenstår og her
kommer Giverglede inn. For å få innredet ungdomsavdelingen på en måte
som vi ønsker må vi selv finansiere en

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

Navn: .........……………………......…..…….
god del. Så meld deg som fast giver og
vær med på å lage kirken til den gode
plass som vi ønsker.
Svarslippen sendes
Givertjenesten v/P. Røen,
Kråkeneslia 45, 5152 Bønes

Adresse: .........…………………......…..…….
Postnr/Sted: ......………………….....…..….
Jeg vil gi (sett kryss)
❏ Månedlig ❏ Kvartalsvis ❏ Halvårlig
Sign: ......………....................………......…

