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Messiaen-hyllest
Organistene i Fana prosti går sammen

om en storstilt  markering av Oliver

Messiaen med konsert i Storetveit kir-

ke onsdag 17. desember. Anledingen er

at det 10. desember er 100 år siden den

store franske komponisten ble født. 

Side 5-7

Ny bibelopplevelse
23. og 24. januar kan du

bli med på en «Vandring

gjennom Det gamle tes-

tamentet», i form av  et

kurs som arrangeres i

samarbeid med 

bibelselskapet. 

Side 14-15

Draum-
kvedet 
for 11.
gang

For 11. gang opp-

føres middelalderdik-

tet «Draumkvedet» i

Fantoft stavkirke 13.

dag jul. I år står tele-

markingen Olav Sem

for fremføringen.

Side 14-15

Gravingen 
har startet
Nå har gravearbeidene

for byggetrinn 2 startet. 

Holder tidsplanen, vil en

langt romsligere kirke

stå  klar til advent 2009. 
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 : menighetsblad for Bønes - 6/08 - årgang 5 med artikler og reportasjer fra hele Fana prostimed artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

God jul og 
godt nytt år
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2 desember 2008

Jeg sitter og skriver dette noen
dager etter presidentvalget i
USA og jeg er en av de mange
som har latt meg begeistre av
Barack Obama. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Det blir selvsagt spen-
nende å se hva han kan le-
vere og med de forvent-

ninger som er skapt, er det en tøff tur
han har foran seg.

Det mest spennende for meg er hans
positive og visjonære budskap. Vel har
han hatt et godt utgangspunkt. Hans
opponent hadde tross alt møllesteinen
Bush å bære på. Men Obama har mak-
tet å mobilisere nye grupper og skape
et engasjement som smitter. Med bud-
skapet: Ja, vi kan. Så langt har han vist
at han kan, la oss håpe at han kan holde
snøballen i fart og vise at han og alle
hans kan. Da kan faktisk verden bli et
bedre sted.

Men det er heller ikke til å unngå at
refleksjonene kommer. Kan vi? Kan
jeg? Kan lille meg og kan vi på Bønes
gjøre en forskjell. Tenk om vi tok på
denne dressen og i stedet for å kreve,
spurte oss hva vi kan bidra med. Har vi
som lever i verdens beste land å bo i
blitt et klagende og kravstort folk som
forventer alt levert for ingenting?

Heldigvis er det mange, også lokalt,
som viser og har vist at de vil og kan. På
25 år er det bygget en aktiv og positiv
bydel med et stadig rikere idretts, kul-
tur og kirkeliv. Mye fordi mange har vist
at de kan. Til og med et så stort pro-
sjekt som kirke klarte vi når mange løf-
tet sammen. Så det er ikke tvil om at vi
kan og at vi kan gjøre en forskjell.

Snart er det jul, en høytid der det å gi
har en sentral plass. Som en takk for
gaven vi fikk. Vi har god grunn til å feire
jul. Denne gaven gjorde en forskjell,
den gjorde Forskjellen. Alt vi trenger å
gjøre er å ta i mot og takke. 

Jeg ønsker alle en fredfull jul og et
velsignet nytt år. ●

Bønesbladet nr 6, 2008 utgis av menighetsrådet i sam-
arbeid 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. 

Digitalfoto: 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

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 19. januar
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 3. februar

Gravingen har startet! Mandag
3.november begynte arbeidet og
etter planen skal vi ha ferdig
byggetrinn 2 til advent 2009.

AV THERESE MOKKELBOST

Da blir det FEST og feiring av at vi har flere,
bedre og mer egnete lokaler. Vi gleder oss.

Men i byggetiden er der noen utfordringer
som vi må komme gjennom på best mulig
måte:

■ Hovedinngangsdøren er allerede stengt 
av. Vi bruker nå sidedøren ved kjøkkenet

som hovedinngang. Gangveien til gravplas-
sen blir stengt av. Når vi benytter parke-
ringsplassen ved gravplassen og skal til kir-
ken må vi derfor gå rundt. Se dere godt for
før dere krysser veien. Det jobbes med å
finne midlertidige løsninger som vil bedre
sikkerheten. 

■ Gravplassen holdes åpen og det er fullt 
mulig å ha gravferd fra Bønes kirke i byg-

geperioden. Men det er samme begrensning
på gangveien og også gravfølgene må gå
rundt. Vi skal finne greie ordninger for dette.

■ Speiderrommet i kjelleren er allerede 
tømt og skal bygges om til et trapperom.

Brakken vil derfor bli brukt delvis som la-
gerrom. Det vil gi visse begresninger på
bruken av brakken i byggeperioden, men

konfirmantundervisning vil i alle fall gå
som normalt.

■ I desember ombygges handicap-toalett 
og personaltoalettet.

Aktiv Fritid har juleavslut-
ning tirsdag 16. desember
kl. 11.30-13.30 i Storetveit
menighetshus. Husk ryt-
misk trim kl. 11.00! Velkom-

men til hyggelig samvær
med aktive pensjonister.

Datoene for vårens møter
er: 20/1 – 3/2 – 17/2 – 3/3 –

17/3 – 31/3 – 14/4 – 28/4 –
12/5 – 26/5 – 9/5 

Mer program-info kommer i
neste menighetsblad. ●

Aktiv Fritid  - for aktive pensjonister

Endelig: Nå by

Ja, vi kan
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3              desember 2008

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

Juletrefest i 
Bønes kirke

• Fredag 9.januar
kl.1730-1930

• Pris kr. 30,- pr. person, 
Maks kr. 100,- pr. familie

Program:
• Juleandakt • Bespisning
• Juletregang• Sang og leker
• Julenissen på besøk.

Påmelding til menighets-
kontoret innen 6.januar
Tlf. 55 30 81 02 -
bones.menighet@bkf.no
Velkommen til
juletrefest i kirken

Bibeltimer
Bibeltimene er åpne 
samlinger hvor alle er 
velkommen. Samlingene 
begynner med felles 
kveldsmåltid med god tid 
til prat. 
Etter måltidet begynner bi-
beltimen, som både er 
undervising og samtale. 
Velkommen!

Torsdag 27.november
kl.20.00: Tema: Å vokse i fred.
Fil.4,4-9. Ved vikarprest Per-
Arne Mehren

Torsdag 11.desember
kl.20.00 Tema: På leting etter
vennskap. Luk.19,1-10. Ved 
sokneprest Kari Vatne.

Bibeltimer våren 2009.
«Kick-off» med kapellan
Inge Høyland. Vandring
gjennom gamletestamentet
fredag 23.01. og lørd. 24.01.
Les mer på side 14-15.

• 26.februar kl.20
• 19.mars kl.20
• 30.april kl.20
• 28.mai kl.20

Kontaktklubben
i Storetveit
4. desember er det jule-
avslutning i Kontaktklubben
for psykisk utviklingshem-
mede. 
Hjertelig velkommen til grøt
m/mandel, sang og lek i Sto-
retveit menighetshus kl.
18.30-20.30.

På nyåret starter vi opp igjen
torsdag 15. januar.

Datoer for vårens samlinger,
alle dager kl. 18.30-20.30:
15. januar,  29. januar,
12. februar, 26. februar, 
12. mars, 26. mars, 16. april,
30. april, 14. mai, 28. mai 
og 11. juni. 

Se neste menighetsblad for
detaljer om vårprogrammet.

Vennlig hilsen Kontakt-
klubbenv/diakon Linda 
Bårdsen, 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Vi starter opp igjen med et nytt
kurs i babysang tirsdag 22 ja-
nuar. Kurset går over tolv gang-
er og varer tom 21 april ( fri i
vinter- og påskeferie ).

Her synger vi og spiser sam-

men etterpå. Mer informasjon:
bergen.kirken.no/bones.

Påmelding til kirketjener Lin-
dis, lindis.saetre@bkf.no - eller
Bønes kirke tlf. 55308102 ●

Første fredag i måneden kl.
11.30–13.30 arrangeres det
hyggetreff for pensjonister i Bø-
nes kirke. Vi samles til felles-
skap, en matbit med medbrakt
niste, litt frukt og kaker og vari-

ert program.  Vårens datoer: 6.
februar, 6. mars, 3. april, 8. mai
(merk dato!) og  5. juni.
Mer detaljer om programmet i
menighetsbladet i februar. Følg
ellers med på oppslag. ●

Babysang i Bønes kirke våren 2009 Hyggetreff for pensjonister

bygger vi!

■ I januar skal vi tømme
kontorene. 

Med knapp plass  vil byggepe-
rioden vil gi oss utfordringer –

som vi håper vi skal finne gode
løsninger på sammen. Mest av
alt gleder vi oss over at arbeidet
er startet, - bråket utenfor er
som musikk i våre ører. ●
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Folk feilparkerer i bed og bak-
ke. Dei feilparkerer langs veg
og rekkehus. Dei feilparkerer
med personbil, SUV og bubil.
Dei feilparkerer med viten og
vilje. Eg har til og med sett folk
feilparkere midt i vegbana!

No kjenner ikkje eg reglane for
NM i feilparkering, men eg vil

tru at nokre av landets framste
utøvarane i greina er til stades
desse helgene på Bønes. For
dette må vere nokre av dei
meir spektakulære feilparke-
ringane ein har sett, ja, kanskje
er dette feilparkering på høgt
internasjonalt nivå. Det mer-
kelige med denne kvalifise-
ringa til NM i feilparkering er
at nesten samtlige utøvarar har
med seg bikkje. 

I byrjinga tenkte eg ikkje så
mykje over det, eg registrerte
sjølvsagt at feilparkerarane
kom slitande på ei bikkje i ein
eller annan form, men eg trud-
de gjerne det var rein statistisk
slump: Ok, folk som liker å
feilparkere, liker også bikkjer.
Først feilparkerer dei på Bø-
nes, så drar dei bikkja ut for å
drite ein eller annan plass på
Bønes! Heilt topp!

Så innsåg eg at dette var folk
som skulle på hundeutstilling
borte på Bønes Racket Senter.
Dei kunne altså slå saman NM
i feilparkering med hundeut-
stilling på Bønes. Eg har ikkje
noko mot bikkjer, eller: jo, det
har eg, eg blei trakassert av ei
bikkje i barndomen, eg skulle
levere brosjyrer for idrettslaget
heime i Odda (det var slik
idrettslag overlevde den gong-
en), og på ruta mi var det ei
mannevond bikkje som hadde
lagt meg for hat, noko som før-
te til at eg straks la alle bikkjer
for hat.

Men eg har ikkje så mykje
imot bikkjer, eigentlig, det eg

har noko imot, er at bikkjene
ser ut til å ha så dårlig innverk-
nad på sine eigarar. Dei får ei-
garane til å oppføre seg slum-
sete og uhøflig, folk bjeffar seg
gjennom livet og dei plukkar
opp tvilsame hobbyar som
NM i feilparkering. Mulig eg
er stygg no, men to gongar i
året verkar det som om intelli-
gensen på Bønes synk ned på
eit puddelnivå, det er fritt
fram for å vere dum. Eitt år
kom til dømes ein av domma-
rane i NM i feilparkering
(iført gul refleksvest) spring-
ande etter bilen min og slo
laus på taket. Då hadde eg stått
i kø i tre kvarter på grunn av
NM i feilparkering, eg var bare
glad for å vere ute av køen og
kjørte rolig vidare mot Spar.
Mannen i gul refleksvest kom
halsande etter meg som ei bik-
kje, han meinte at eg ikkje
hadde fulgt hans suverene sig-
nal om kvar eg skulle kjøre.
Pitbull-Terje banka laus på ta-
ket med poten og snerra ufor-
sonlig. 

Så eg har komme fram til at
NM i feilparkering gjerne ikkje
er til det beste for Bønes, ja,
NM i feilparkering er rett og
slett litt utrivelige dagar. Ikkje
for det, når det gjeld biltrafikk,
er nesten kvar dag no utriveli-
ge dagar på Bønes. Bilane renn
i stri straum over Bønes, seint
og tidlig, og dei fartsdempa-
rane som har komme på plass,
verkar bare som ei lita kiling i
magen på bilistar som tydelig-
vis trur dei er med i rallyet
mellom Paris og Dakar. 

Så dermed har vi ikkje bare
fått NM i feilparkering. Vi har
også eit daglig Paris-Dakar-
rally. Kor mange morgonar
har eg ikkje stått i busstoppen
på Bønes og sett racerbilane
passere! Vrooom. Vrooom.
Vrooom. Det er den personli-
ge fridomen som renn
gjennom sjåførane, dei skal
kjøre i stort tempo frå A til B,
når dei vil, kvar dei vil, utan
hindringar, og dei skal gjøre
det åleine. Det er kanskje det
som gjør størst inntrykk når
du ser dei passere, racerbilis-
tane kjører alltid åleine, dei
har ingen med seg. Eg synest
dei verkar einsame, det ser så
stusselig ut. Skal eg vere heilt
ærlig, synest eg dei ser ut som
einsame bikker. Dei har sin
personlige fridom, dei kan
kjøre raskt frå A til B, men dei
har heller ikkje noko anna. Dei
har ingen ved sida av seg. Dei
er sure bikkjer. 

No er det i ferd med å danne
seg bilkøar også på Bønes, i
krysset nede ved Kyrkjetang-
en, i krysset ved Rimi-butik-
ken, her og der. Slik går det når
den personlige fridomen er ei-
naste målestokk. Snart greier
vi ikkje kjøre frå A til B utan å
stå i lange køar. Den personlige
fridomen blir til ei kollektiv
hovudpine. Om vi held fram
slik, om vi ikkje trakkar litt på
bremsen og girar ned, om vi
ikkje går ut av den bilen og inn
på bussen, vil Bønes bli per-
manent åstad for NM i feilpar-
kering. Full stopp. ●

4 desember 2008

Steimler 
Shipbrokers

Okeanos AS

ØVRE KRÅKENES 51

Telefon 55 52 60 00

NM  i feil-
parkering

Eit par gongar i året er Bønes 
vert for kvalifiseringa til NM 

i feilparkering. Folk kjem 
rullande frå fjern og nær for 

å feilparkere her.

Gjesteskribent
Frode Grytten 

(f. 1960) er prisbe-
lønt forfattar og

journalist, oppga-
veleg frå Odda.

For romanen
«Bikubesong»

fekk Grytten 
Brageprisen i

1999 og vart
nominert til Nor-
disk Råds littera-
turpris. I 2004 var

han festspel-
diktar under Dei
Nynorske Fest-

spela.     
FOTO: HELGE SKODVIN
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5              desember 2008

Kultur-

• Birkeland kirke,  
søndag 7. desember kl. 19: 

Dette er stemning og tradisjon
og dypt innhold. Lysmessen har
de store perspektivene med seg
helt tilbake til skapelsen. 

• Skjold kirke, søndag 
14. desember kl. 18.00 og 20.30

Sola Fide synger julen inn.
Bill. kr 175,- (barn kr 75,-)

• Storetveit kirke,
onsdag 17. desember kl. 21:

Kantorene i Fana prosti feirer

Olivier Messiaens 100-årsdag
med å fremføre hans verk «La
Nativite» - «Jesu fødsel». Se
egen omtale.

• Bergen domkirke,  torsdag 
18.desember kl. 20

Sola Fide synger julen inn.
Bill. kr 175,- (barn kr 75,-)

• Fana kirke,
torsdag 18.desember kl 19:

Juleevangeliet/Miriams beret-
ning. Skuespiller Rhine Skaanes
fremfører Håvard Rems mono-
log. Regi: Bentein Baardson,
musikk Håkon Berge. Bill. ved
inngangen. Voksne kr 100,-/barn
kr 50,-. Familie maks kr 200,-.

• Slettebakken kirke, 
Søndag 21.desember kl.19.30

Julekonsert. Sang og fortelling:

Ingrid Trætteberg og Hilde Træt-
teberg Serkland. Piano: Espen
Rotevatn. Billetter: kr 70,- /50,- .
Inntektene av konserten vil gå
uavkortet til Flyktninghjelpens
arbeid for krigsofrene i Kongo.

• Fantoft stavkirke,
Tysdag 6.januar kl 18 og 20:

Draumkvedet. Kvedar: Olav Sem 
Bill. kr 150,- /100,-. Barn: Gratis
Arr: Storetveit menighetsråd

• Fana kirke 
søndag 11. januar kl. 18: 

Nyttårskonsert v/Norges Kor-
forbund Hordaland. Fana Mann-
skor er vertskap. Se egen om-
tale på God Helgs lokalsider.

• Søreide kirke,
søndag 11. januar kl. 18: 

Nyttårskonsert v/Norges Kor-

forbund Hordaland. Arr. Søreide
Songlag. Se egen omtale på 
Refleks’ lokalsider.

• Bønes kirke,  24.-25. januar
Sekstimers kurs: «Vandring
gjennom bibelen». Kurset gir
oversikt over de viktigste hen-
delsene i GT/NT, presentasjon 
av bibelske personer og steder,
de store linjene i bibelfortelling-
en, nøkkelord til de ulike bøkene.
Se også lokalsider, Bønesbladet
og Hverdag og Helg.

• Birkeland kirke,  
søndag 25. januar kl. 19: 

Konsert med b.la. blokkfløytis-
ten Ingeborg Christophersen,
Bergen unge kammerorkester
og Birkeland kantori. Verker av
Bach og Vivaldi. 

Markerer Messiaens 100-årsdag: 

Hyllest til en stor
komponist se side 6-7

FEIRER MESSIAEN: – Storetveit kirke har det beste

orgelet til denne typen musikk - med tre manualer

etter fransk oppsett, sier Ruth Bakke (til venstre). –

Her er også mye romklang, sier Eli Johanne Rønne-

kleiv. – Det passer godt til Messiaen. 
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6 desember 2008

Olivier Messiaen (1908-1992) sin
musikk kjennetegnes av en dyp
religiøsitet, bruk av fuglesanger
og påvirkning fra østlige klanger.
10. desember ville han fylt 100 år. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Messiaens kristne tro og kjærligheten til
Guds fjærkledde skapninger var hevet over
alt annet. «Jeg er troende, derfor synger jeg
Guds ord til de som mangler tro», skriver

han et sted. «Jeg gir fuglenes sanger til de
som bor i byene, og ikke har hørt dem før». 

En ukjent, fjern musikk
Olivier Eugène Prosper Charles Messiaen
ble født i Avignon 10. desember 1908. Faren,
Pierre Messiaen, var professor i engelsk og
bidro til den første komplette franske over-
settelsen av Shakespeares verker. Moren,
dikteren Cécile Sauvage, skrev samlingen
«Sjelen i knopp» mens hun gikk gravid. I
bokens siste kapittel taler hun direkte til den
ennå ufødte komponisten: «Her er den Ori-
on som synger i hele meg – med sine blå fu-
gler og gyldne sommerfugler – jeg lider av
en ukjent fjern musikk». Messiaen selv sa
ofte at han så på morens dikt som profetiske
for sin egen kunstneriske livsbane. 

Trollmannens læregutt
11 år gammel begynte han på musikkon-

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg ønsket å gjøre noe ekstra i anledning
Messiaen-året, sier Rønnekleiv. Samtidig
innså hun fort at det ville være en umulig
oppgave for henne å sette opp et av de tek-
nisk svært krevende verkene hans alene.

Stafettkonsert
– Da slo det meg at vi kunne legge konserten
opp som et samarbeid mellom flere organis-
ter. Slik kan vi sammen klare noe som bare
noen få av oss kunne klart alene. Da blir det
et slikt bibelsk prinsipp, der de sterke bærer
de svake. På det rent kollegiale plan er dette
en morsom ide å prøve ut, forteller hun. 

På en salmekveld i Bønes i høst luftet hun
ideen for fem av prostiets organister. 

– Da ble det fart i sakene! sier hun opp-
glødd. 

– Hvorfor valgte dere verket «Guds fød-
sel»?

– Først og fremst fordi det går rett inn i det
julen handler om – at Gud ble menneske.

Dessuten er det et
verk organistene Jo-
stein Aarvik og Ruth
Bakke allerede er godt
kjent med.

Selv har Rønnekleiv
brukt verket i sin egen
lille juletradisjon.

– Jeg har tilbrakt
mange juler alene. Etter å
ha spilt i flere julegudstje-
nester, er det godt å kom-
me hjem til meg selv. Når
jeg da tenner lys og setter på
Messiaen, kommer julefre-
den.

De seks kantorer
Planen er at verkets ni satser
skal deles mellom seks av prostiets kanto-
rer: Ruth Bakke (Storetveit), Eli-Johanne
Rønnekleiv (Søreide), Jostein Aarvik
(Fana), Gjermund Mildestveit (Fana), Olav
Øgård (Slettebakken) og Guro Rotevatn

GUDS-
TRO,  FUGLESANG, FAR-

GER OG DRAMA: Fire innspillinger 
som viser noe av spennvidden i 

Messiaens musikk – fra «20 blikk på 
Jesusbarnet» og «Fuglekatalogen», 

til himmelropende orgelverker og stryke-
kvartetten «Til tidens ende» – skrevet i  tysk

fangenskap mot slutten av 2. verdenskrig.

Olivier Messiaen: «Fuglen

FRIHETSSYMBOL: Messiaen brukte fugle-
sang i nesten alt han skrev etter krigen. «Fu-
glenes sang» fra «Orgelboken» (1953) er be-
regnet for påsken, og består utelukkende av
transkribert fuglesang. Bildet er fra en plate
fra 1982, der den  britiske organisten Jenni-
fer Bate gir oss en poetisk tolkning av verket. 

– Vi organister sitter mye hver for oss, sier
kantor i Søreide menighet, Eli-Johanne Rønne-
kleiv (42), som har tatt initiativ til en litt spesiell
markering av at det forrige århundrets største
komponist ville fylt 100 år i desember.  

Musikk som 
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«Guds fødsel» (1935)
«Teologiske emner er de beste», skrev Messiaen i et
notat han delte ut på premieren av orgelverket «Guds
fødsel» i 1936. «De inneholder alle emner, og åpner
for å bruke så store mengder av teknikker at hjertet
fritt kan tillate seg å flyte over».

TEKST, FOTO OG OVERSETTELSER: MAGNE FONN HAFSKOR

Under fremførelsen i Storetveit vil Gyri Skre lese ni po-
etiske meditasjoner salmedikteren Eyvind Skeie har
laget til verket, en tekst til hvert musikkstykke. Messi-
aens originaltekster er satt sammen fra flere skrift-
steder. Vi trykker dem her i en helt ny oversettelse:

1. Jomfruen og barnet: «Se, en jomfru har født oss et
barn, gitt oss en sønn. Rop høyt av glede, Sions datter,
se, din konge kommer, Han er rettferdig og ydmyk».
(JES.7:14 OG 9:6, SAK.9:9).

2. Hyrdene: «Etter at de hadde sett barnet som lå i
krybben, dro gjeterne tilbake, mens de priste og lovet
Gud». (LUK.2:16 OG 2:20).

3. Evige hensikter: «Gud har, i sin kjærlighet, forutbe-
stemt oss til å bli adoptert gjennom Jesus Kristus som
Hans sønner, til pris og ære for Hans nåde». (Ef.1:5-6). 

4. Ordet: «Herren sa til meg: Du er min sønn. Fra Hans
bryst, før soloppgangen fantes, fikk Han meg. Jeg er
bildet av Guds godhet, jeg er livets ord, det som var der
fra begynnelsen». (SALME 2:7, VISDOMMENS BOK 7:26 (APOKRY-

FE SKRIFTER), 1.JOH.1:1).

5. Guds barn: «Alle som tok imot Ham, gav Han rett til
å bli Guds barn. Og fordi dere er barn, har Gud sendt
sin Sønns ånd inn i deres hjerter, og ånden roper
Abba! Far!». (JOH.1:12, GAL.4:6). 

6. Englene: «Med ett var engelen omgitt av en him-
melsk hærskare, som lovpriste og æret Gud i det høy-
este». (LUK.2:13-14).

7. Jesus tar på seg lidelsen: «Derfor sier Han til sin Far
ved sitt komme til verden: Slaktoffer og gave ville du
ikke ha, men et legeme gjorde du i stand til meg. Se,
her kommer jeg». (HEBR. 10:5-7).

8. De vise menn: «Vismennene dro videre, og stjernen
gikk foran dem». (MATT.2:9).

9. Gud blant oss: «Ord fra Den hellige ånd, Jomfruen
og hele kirken: Han som skapte meg, har sovet i mitt
hus, Ordet ble kjød og har hvilt i meg. Min sjel opphøy-
er Herren, og min ånd fryder seg over Gud, min
frelser». (ECCLESIASTES, JOH.1:14, LUK.1:46-47).

GUD BLANT OSS: «Guds fødsel» er delt inn i ni satser,
like mange som månedene 
Maria bar Jesus. De åtte
første satsene er derfor
kun forberedelser til den 
jublende avsluttende
toccataen, som også 
inneholder Messiaens
første forsøk med 
fuglesang i et verk. 

servatoriet i Paris, der han studerte
under Marcel Dupré og komponis-
ten Paul Dukas (kjent for orkester-
stykket «Trollmannens læregutt»).
Her ble han introdusert for musik-
ken til Stravinsky, Ravel og Debussy -
og gjorde sine første eksperimenter
med elektronisk musikk. Under kri-
gen satt han ett år som krigsfange i en
tysk konsentrasjonsleir. Strykekvar-
tetten «Til tidens ende» ble til der.
Førstesatsen åpner med lyden av en
frihetslengtende svarttrost (spilt på
klarinett) – forsiktig akkompagnert
av piano, fiolin og cello.

Fuglesang
Etter krigen skulle transkribert fu-
glesang bli et varemerke for hans
musikk, blant annet orkesterverket
«Chronochromie» (1960) og det sto-

re klaververket «Fuglekatalogen»
(1958). «Fuglene er de virkelige kom-
ponistene av disse stykkene», skrev
han i det franske tidsskriftet «Guide
du concert» før premieren i 1959:

«Musikken deres er fri, anonym og im-
provisert frem av ren glede for å hilse
morgensolen eller sjarmere maken, for
å få slutt på rivalisering, for å kvitte seg
med overskudd av kjærlighet og livs-
glede, for å pleie sine sår, og for å si far-
vel til ennå en porsjon av livet i det so-
len går ned».  ●

Buder (Skjold). Aarvik har tidligere
fremført hele verket alene, og vil
spille tre av satsene på julekonserten
– inkludert den populære avslut-
ningssatsen «Gud blant oss» (Dieu
parmi nous).

– Jeg har spilt toccatadelen som
bryllupsmarsj flere ganger, sier kom-
ponist og kantor Ruth Bakke (61).  

– Den er fantastisk flott!

Fargeskyer
Bakke har selv møtt Messiaen.

– Jeg var på kurs med ham i Dom-
kirken i Oslo tidlig på 80-tallet.

– Hvilket inntrykk fikk du?
– Han var en ganske beskjeden,

ydmyk mann - og svært vennlig.
– Du skriver selv musikk. Er

du inspirert av Messiaen?
– Ja, faktisk. Min konsert for

orkester heter «Chromocu-
muli», som betyr fargeskyer. Klang-
farger betyr mye for meg. 

Opphever tiden
Messiaen skapte sitt eget tonespråk,
uten tradisjonelle dur- og mollskala-
er og med frie rytmer. 

– Musikken hans opphever metro-
nomenes tyranni – og innfører fu-
glenes frie rytmetriller. Noe han had-

de veldig imot var den militære
dunk-dunk rytmen. 

– Det er likevel musikk som danser?
– Det svinger av musikken hans,

selv om du ikke tramper takten.

Fargerik musikk
Eli Johanne Rønnekleiv er enig.

– Dette er musikk som svinger sje-
len!

– Er den vanskelig tilgjengelig?
– Jeg vil ikke si det, sier Bakke.
– Her er ikke melodier som du kan

plystre, men det er en utrolig fargerik
musikk som tåler å bli hørt mange
ganger. En ting er sikkert: De som
ikke kommer på julekonserten, går
glipp av en stor opplevelse. ●

STYRKER FELLESSKAPET: – Jeg har

vært organist i Storetveit i 36 år, dette

er første gang prostiets organister gjør

noe slikt sammen, sier Ruth Bakke.

enes førstesanger»

svinger sjelen

Storetveit kirke, 
onsdag 17. desember kl.

21.00 (merk tiden!). 
Kollekt ved utgangen.

7
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TEKST OG FOTO: RUNA BJØRLO

SCHWEBS

En skatt som er felles for alle, er
håpets skatt. Den vil aldri kun-
ne okkuperes og erobres. Men
håpets skatt må også pleies og
bevares. Der mennesker kom-
mer sammen og møter hveran-
dre, gis det rom for skapende
øyeblikk. I slike skapende øye-
blikk vil håpets skatt kunne de-
les og forsterkes.

Hellig by
Etter en reise i Det hellige land,
sitter jeg igjen med mange tan-
ker og mange følelser. Møter
med kulturer, religioner og ste-
der har gjort inntrykk. Å gå
langs Via Dolorosa og å stå ved
Golgata, plassen der Jesus skal
ha blitt korsfestet, fikk alt til å
virke så nært. Jerusalem er hjem
til flere hellige steder. Kristne,
muslimer og jøder finner vikti-
ge helligdommer i Jerusalems
gamleby. Den hellige gravs kir-
ke og Golgata for kristne, Vest-
muren eller Klagemuren for jø-
dene og Al-Aqsa-moskeen og
Klippemoskeen for muslimene. 

Paradoks
Klippemoskeen er bygget på et
sted som er hellig for alle de tre
religionene. Både jøder, kristne
og muslimer regner seg for
barn av Abraham. Heller enn
årsak til konflikt og splittelse
burde dette være en samlende
tanke, og gi håp om en bedre
fremtid for alle. For mennes-
kene i Jerusalem er åpne, inter-
esserte og vennlige. Ikke noe
annet sted har jeg følt meg så

velkommen som av mennes-
kene i Jerusalems gater. Et para-
doks er det jo da at dørene inn
til landet bare så vidt står på
gløtt, og at en ved dørstokken
kan bli undersøkt og forhørt i
det uendelige. 

Fortellernes marked
For Jerusalem har mange flere
innganger enn de syv portene i
bymuren. Her er det dører som
står på vidt gap og ønsker oss
velkommen inn, enten det nå
bare skulle være på en liten kopp
kaffe eller til en samtale fylt med
tanker, bekymringer og ikke
minst håp. Etter en rusletur i det
arabiske kvarteret i Jerusalems
gamleby, skjønner en raskt at
palestinerne her er mennesker
som ikke bare ønsker å selge noe
- men som også brenner etter å
fortelle sin historie. I denne
smale markedsgaten, mellom
fargeglade sjal, regnbuekrydder
og trefigurer, finnes en virkelig-
het og en viktighet som er verd å
ta med seg videre. Det å se, lytte
til og gå inn i møter med andre
mennesker er grobunnen for
åpenhet, trygghet og til sist kan-
skje også fred. 

Takk
Dette er mennesker som hver
dag får kjenne på kroppen
hvordan livet under okkupa-
sjon arter seg - enten det er tep-
peselgeren som forteller om
hvordan det stadig blir vanske-
ligere å drive butikken, eller
smykkehandleren som forsøker
å forklare hvor vanskelig det har
blitt å ferdes grunnet alle re-
striksjonene. Det jeg sitter igjen

med er et ønske om å åpne flere
dører. Kanskje er det naivt å ten-
ke at alle landets dører og korri-
dorer skal kunne åpnes, slik at
israelere og palestinere skal
kunne leve uten stengte porter.
Likevel: For hver ny dør som åp-

nes, skapes det et stadig større
håp om en varig, fredelig løs-
ning mellom partene. Til alle
som holder dørene åpne i Jeru-
salem vil jeg si «sjokran» og
«toda» – det arabiske og det he-
braiske ordet for takk.  ●

Reisebrev fra den hellig byen:

Jerusalems
åpne dører
I Jerusalem finnes mange hellige og uerstattelige
skatter. Skatter for kristne, for jøder og for
muslimer. Noen skatter venter skjult, mens andre
ligger åpne i dagen for alle å betrakte. 

UTSIKT MOT GAMLEBYEN: Runa Bjørlo Schwebs fra Bønes deltok

høsten 2008 på en studietur til Jerusalem, og deler her noen av

sine tanker fra reisen. Turen ble arrangert av Kirkens Nødhjelp,

KFUK-KFUM Global, Mellomkirkelig råd og Norges Kristne Råd.

Mer informasjon: www.eappi.org og www.nca.no

«Kanskje er det naivt å tenke at alle landets dører og korridorer skal
kunne åpnes, slik at israelere og palestinere skal kunne leve uten
stengte porter», skriver Bjørlo Schwebs. Her den kontroversielle mu-
ren, som i praksis låser de palestinske områdene inne. FOTO:EIRIK MILLS
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Ingrid Hetland (19) fra Title-
stad feirer i år jul på Mada-
gaskar, Afrikas største øy. 
– Jeg reiser for Det norske
misjonsselskap, og skal
være her i seks måneder,
forteller hun etter å ha
tilbrakt en måned på øyen.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hetland bor på ungdomssenteret i
hovedstaden Antananarivo, men
skal også tilbringe en måned i Ma-
hajanga.

– Der skal jeg være med på et mi-
sjonsprosjekt spesielt rettet mot
øynasjonens muslimske minoritet.

Solskinnsøyen
Før hun reiste, deltok hun på et kurs
på Hald Internasjonale Senter i sør-
landsbyen Mandal.

– Her samles det hver høst
mellom 60 og 70 studenter fra Nor-
ge, Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Etter seks uker med innførings-
kurs i tverrkulturell kommunika-
sjon, bibelstudier og ledertrening,
spres studentene for alle vinder. De
utenlandske reiser til et nytt sted i
Norge, mens de norske reiser til
blant annet Laos, Thailand, Tanza-
nia, Bolivia eller Madagaskar. 

– Jeg er en av fire som er på Ma-
dagaskar, eller «Solskinnsøyen»
som den kalles her.  Etter noen uker
med språk- og introduksjonskurs
er vi så smått begynt å arbeide her,
blant annet på ungdomssenteret til
Fiangonana Loterana Malagasy
(den lutheranske kirken på Mada-
gaskar) i Sabotsy-Namehana.

Døveskole
Ungdommene har travle dager,
med mange arbeidsoppgaver. De
gir engelskundervisning på lokale
skoler, lærer bort matlaging og håndverk på
kvinnesentre, besøker og leker med barn
som enten er på barnehjem eller i fengsel for
mindreårige, arrangerer English Club for
studenter som ønsker å bli bedre i engelsk og
underviser på Akama, en av seks døveskoler

som drives av den lutheranske kirken. Bort-
sett fra en statlig skole, er dette landets enes-
te døveskoler.

– Her arbeider jeg en gang i uken. Døve-
skolen i Antananarivo har 150 elever. Jeg har
arbeidet med de minste, som er fra 6-9 år

gamle. Arbeidet mitt går ut på å ha
det kjekt med de små, tegne, perle
og leke. 

Gassisk jul
Misjonsselskapett har hatt misjo-
nærer på Madagaskar i 140 år. I dag
er hele 45 prosent av befolkningen
kristne. Nå nærmer det seg jul, men
i den sør-østlige delen av Madagas-
kar begynte juleforberedelsene
allerede i slutten av september. 

– Barna samles hver lørdag og
søndag for å øve på julespill og dikt-
lesing. Dette er en god tradisjon der
alle barna deltar, både rike og fatti-
ge, ikke-kristne og kristne.

Barna lærer utenat hvert sitt vers,
og får roller i dramatiseringen av ju-
leevangeliet. Kulisser og kostymer
lager de selv. En uke før jul hugges
juletreet, og alle barna tar med seg
hjemmelaget julepynt. 

– Julespillet og diktene fremføres
på julaften,  som er barnas dag på
Madagaskar. 

Gudstjenesten foregår om kvel-
den, og barna kler seg i hvite klær.
Foreldrene kommer for å høre på,
også de ikke-kristne. Slik blir de
kjent med Jesus gjennom barna. 

Julekonfirmanter
– Barnas julegaver er de hvite klær-
ne de må ha til gudstjeneste julaften. 

Rikere familier gir gjerne noen
ekstra gaver i tillegg. Julemiddagen
spares det gjerne opp til lang tid i
forveien. På kysten går barna tilbake
til kirken etter middag, hvor det blir
utdelt godteri. Etterpå går de på ju-
lebesøk til venner og kjente sam-
men med foreldrene. 

Første juledag er tiden for dåp og
konfirmasjon. Særlig i de konserva-

tive sør-østlige delene av landet er det fra
gammelt av bare i julen og pinsen at folk kan
døpes og konfirmeres. 

-Vanligvis døpes og konfirmeres over
hundre mennesker på en slik gudstjeneste,
som gjerne varer i 5-6 timer. ●

Fanajente på misjonsoppdrag:

- Min gassiske jul

GASSISK JUL: Ingrid Hetland fra Titlestad vil gjerne benytte an-
ledningen til å hilse hjem til sine foreldre, Trude og Tor Arne Het-
land. – Takk for at dere støtter meg i valget mitt om å arbeide her
på Madagaskar, hilser hun. – Tratry ny Christmas! FOTO: PRIVAT

Madagaskar ligger i det indiske hav,
øst for Mosambik. De over 20 millio-
ner innbyggerne er av både asiatisk
og afrikansk opprinnelse. Øyen var
ubebodd frem til ca. 2.000 år siden.

DØVESKOLE: – Her må vi ikke kunne gassisk for å kommunisere.
Det holder med litt tegnspråk og kroppsspråk. FOTO: INGRID HETLAND
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Engler sies å være
våre hjelpere. Men
hva innebærer det?
Hva er det som
karakteriserer en
engel?

AV BIRGER HUUN

Ordet engel (gr. angelos) betyr
budbærer. En som bringer det
gode budskapet (gr. evangelos)
eller evangeliet. En engel uten et
budskap og en mening er ingen
riktig engel. I dag er engler blitt
et populært uttrykk for ånde-
lighet, men så langt jeg kan se
på en ufarlig og ganske utydelig
måte. 

Juleevangeliet
Vi husker alle gjeterne som sit-
ter der på marken om kvelden:
«Med ett stod en Herrens engel
foran dem, og Herrens herlig-
het lyste om dem. De ble meget
forferdet. Men engelen sa til
dem: 

- Frykt ikke! Jeg kommer til
dere med bud om en stor glede,

en glede for

hele folket: I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er
Kristus, Herren. Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger i
en krybbe» (Luk. 2:9-12). Her
tenker jeg det er to viktige ting å
merke seg. 

Budbringer
For det første: Det er ikke enge-
len som er hovedpersonen i for-

tellingen. Selv om han kan virke
imponerende nok, kommer
han bare med budskapet om Je-
sus. En beskjed fra Gud til men-
nesker - på en måte som gjør at
de legger merke til det. Hva er så
reaksjonen? «Oj, det var en sti-
lig engel, han må vi se om vi kan
få treffe igjen, eller få kontakt
med på en eller annen måte»?
Nei, vi leser etter dette at gjeter-
ne sa til hverandre: «La oss gå
inn til Betlehem for å se dette
som har hendt, og som Herren
har kunngjort oss» (Luk.2:15).
Det var budskapet som satt
igjen og som de ville undersøke. 

«Du e' no en engel!»
Er det å være en engel noe å
trakte etter? Er vi bedre da, enn
om man bare blir regnet som
menneske? Innledningen til
hebreerbrevet sier noe om det.
Der snakkes det nettopp om
forskjellen mellom Gud, engler
og mennesker. Først sier forfat-
teren at Jesus er mye større enn
englene: «Han er en utstråling
av Guds herlighet og bildet av
hans vesen, og han bærer alt
ved sitt mektige ord. Da han
hadde fullført renselsen for
våre synder, satte han seg ved
Majestetens høyre hånd i det

Engler i vårGuds bud-
bringere:

BETONGENGEL: Engelen som studerer oss i
Slettebakken kirke er av solid materiale. 
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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høye. Slik er han blitt større
enn englene; for det navn han
har fått, er så mye større enn
deres» (Hebr.1:3-4).

Gud blant oss
Litt senere får vi en forklaring på
hvem englene er: «Er ikke alle
englene ånder i Guds tjeneste,
som sendes ut for å være til hjelp
for dem som skal få frelsen?»
(Hebr.1:14). Dem som skal få
frelse. Det er oss, det. Mennes-
kene. Englene skal ikke få
frelsen, men vi skal. 

I kapitlet etter heter det om Je-
sus: «Det er jo ikke engler han

tar seg av; men han tar seg av
Abrahams ætt. Derfor måtte
han i ett og alt bli sine brødre lik,
så han kunne være en barmhjer-
tig og trofast øversteprest i tje-
nesten for Gud og sone folkets
synder. Fordi han selv led og ble
fristet, kan han hjelpe dem som
fristes» (Hebr.2:16-18).

Jordens salt
Kan da vi mennesker ikke gjøre
noe som englene kan? Noe
som gjør oss litt like engler? Jo,
jeg tror det. I bergprekenen
sier Jesus noe om hvordan vi
kan utgjøre en forskjell for

dem vi treffer: «Dere er jordens
salt! Men om saltet mister sin
kraft, kan det da bli til salt
igjen? Det duger ikke lenger til
noe, men kastes ut og tråkkes
ned av menneskene. Dere er
verdens lys! En by som ligger
på et fjell, kan ikke skjules. Og
når en tenner et lys, setter en
det ikke under et kar, men i en
stake, så det lyser for alle i hu-
set. Slik skal også deres lys
skinne for menneskene, så de
kan se de gode gjerninger dere
gjør, og prise deres Far i him-
melen!»  (Matt.5:13-16).  ●

år tid
ENGLEHÆR: Dante og Beatrice

betrakter den høyeste himmel-

sfærens sirklende englekrans i

det episke diktverket «Den gud-

dommelige komedien» av Dante

Alighieri (1265-1321) – her illus-

trert av den franske kunstneren

Gustav Doré (1832-1883).  

ENGLENES BYER: Wim Wenders
poetiske filmfabel «Himmelen over
Berlin» (1987) handler om engelen
Damiel som oppgir udødeligheten
sin for å være med kvinnen han el-
sker – en trapesartist som opptrer
i englekostyme. «Englenes by»
(1998) heter den ikke like svevende
Hollywoodversjonen.

Perspektiv på livet

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

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

Over, tv. BEBUDELSEN: Engelen

Gabriel brakte budskapet til jom-

fru Maria om at hun skulle føde

Guds sønn (Luk.1:26-38)   – her i

en av den italienske renessanse-

maleren Fra Angelico (ca. 1395-

1455) sine mange fremstillinger. 

Tv. SKYTSENGEL: Den avdøde

bergenskunstneren Rebecca Rist

(1979-2006) laget en populær

fremstilling av en skytsengel. Inn-

tekten fra salget av trykket er øre-

merket tiltak for narkomane og

prostituerte jenter i Bergen i regi

av bymisjonen. Mer informasjon:

rebeccaristminnefond.com
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 
E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

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

Fana prosti, oppgaver 
og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som

jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer felles-

funksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret ut-

fører sentralbordtjeneste for alle menighetene i

Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer

dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.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 

Sola Fide
synger 
julen inn

• Skjold kirke 
søndag 14. des. kl. 18.00 og 20.30

• Bergen Domkirke 
torsdag 18.desember kl. 20,00

BILLETTER KR. 175,- (BARN 75,-)

Konsertene er støttet av Bergen kommune

www.solafide.no
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Bønes menighet
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 00
åpningstid  . . . . . . . . kl. 0800-1500 
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

ANSATTE I BØNES MENIGHET 

Sokneprest Kari Vatne
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 03 
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

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

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

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

Bønes menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . 55 12 45 78
Nestleder: 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
 . . . . lederskap@bonestensing.com 

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

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

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

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

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

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. Kontaktper-
son for disse felles aktiviteter: 
Diakon  . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

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

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

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

Givertjenesten: 
Bankgiro  . . . . . . . . 3411.26.36406

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.

Hvem-hva-hvor i Bønes menighet

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

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 
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Uke 49.
- Vi takker for Bønes me-
nighet og Bønes kirke
- Vi ber for arbeidet med
byggetrinn 2 som nå er i full
gang og vi ber for de for-
skjellige arrangementene
at de tross alt byggearbei-
det kan gjennomføres på en
god måte.

Uke 50.
- Vi ber for samarbeidet
mellom kirke og skoler og
barnehager. 
- Vi takker for våre menig-
hetsbarnehager.
- Vi ber for foreldre og fami-
lier og for alle som arbeider
med barn, for oppdragelse
og påvirkning de gir barna. 
- Vi ber for barnehageguds-
tjenestene og julevandring-
ene i kirken nå i adventsti-
den 
- Vi ber for skolegudstje-
nestene

Uke 51.
- Vi takker for adventstiden
og for muligheten til å gle-
de seg til jul.
- Vi ber om at jula må bli en
god tid, og ikke bli ødelagt
av stress og mas..
- Vi ber for de som er syke
og ensomme. 
- Vi ber om hjelp til å se våre
medmennesker i julehøyti-
den og om hjelp til å hjelpe
de vi kan hjelpe. 

Uke 52
- Vi takker for julebudska-
pet og for frelsen i Jesus
Kristus.
- Vi ber om hjelp til å ta ju-
lens budskap til oss.
- Vi ber om julens fred i våre
hjem, i våre sinn og i vårt
land.

Uke 1
- Vi takker for et nytt år. Vi
takker for nye muligheter.
- Vi ber for det nye året, at
det må bringe glede, fred
og godhet mellom men-
nesker.

Uke 2
- Vi takker for alle medar-
beidere 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 medarbei-
derne 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. 
- Vi ber for alle våre menig-
hetsaktiviteter som starter
opp igjen etter jul.

Uke 3
- Vi takker for kirken vår og
for alt arbeidet som drives
der. Vi takker om at kirken
må være 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 prosten vår, for
biskopen vår og for alle an-
satte og for menighetsråd
og bispedømmeråd.

Uke 4. 
- Vi takker for vinteren og
for årstidene som skifter. Vi
takker for mulighet til å
nytte naturen til rekreasjon
både sommer og vinter.
- Vi ber for all uteaktivitet,
at det ikke må skje ulykker,
men at aktivitetene kan bli
til glede og styrke. 
- Vi ber for konfirmantleire
og klubbturer, for deltakere
og ledere.

Uke 5
- Vi takker for kirkeårets
skiftende rytme, og for at
evangeliet gjennom den får
lyde i hele sin fylde i våre
kirker.
- Vi ber for dem som skal
formidle det kristne bud-
skap i gudstjenester og an-
dre samlinger. Vi ber om at
budskapet må ha gjennom-
slagskraft og nå til mange
mennesker.

Uke 6.
- Vi takker for alle som ser
menneskers vanskelighe-
ter, og som gjør noe for å 
hjelpe. 
- Vi ber for de som føler seg
utenfor, de som er redde,
og de som ikke er glad i seg
sjøl. 
- Vi ber om hjelp til å for-
midle Guds kjærlighet.

VED KARI VATNE

Vi takker og ber

Kurset sprer kunnskap og bibelgle-
de. Det ledes av kapellan Inge Høy-
land, som selv nylig har vært på
kurs i Kristiansand.

Hvordan er kurset lagt opp?
Med spenstige byks og «åndelige
sjumilsstøvler» drar vi gjennom det
bibelske landskap. Ved hjelp av be-
vegelser og «huskeord» får man
oversikt over geografi, persongalle-
ri og kronologi fra skapelsen i
1.Mosebok til de små profetenes
ord om Jesus. 

Det er ingen pugging, men mye
humor! Kurset er en faktaorientert
grunnopplæring i Bibelen hvor del-
takerne følger hovedlinjene på en
morsom og aktiv måte. Mange har
blitt nysgjerrige på å lese mer i Bibe-
len etter et slikt kurs.

Både nye og erfarne bibellesere vil

få utbytte av kurset. Anbefalt min-
stealder er 15 år – ingen begrens-
ning oppover! Dette er en unik mu-
lighet for mange ulike aldersgrup-
per til å oppleve noe kjekt sammen. 

Kurset gir:
• oversikt over de viktigste 

hendelsene i GT
• presentasjon av bibelske 

personer og steder
• de store linjene i bibel-

fortellingen
• nøkkelord til de ulike bøkene

Kurset er:
• en seks timers læreopplevelse
• et unikt fundament for videre 

bibelstudium
• en åndelig opplevelse
• morsomt, ingen kjedelig 

forelesning

Vandring gjennom
Bønes menighet tilbyr 23. og 24. januar kurset
«Vandring gjennom Det gamle testamentet»  i
samarbeid med Det Norske Bibelselskap 

Draumkvedet
i Fantoft stavkirke
6.januar framføres etter en godt tiårig tradisjon Draum-
kvedet på nytt i Fantoft stavkirke på trettende dag jul.

Advent med 
Bøneskoret
Tradisjonen tro synger Bøneskoret
julen inn første søndagen i desem-
ber, og i år blir det glade toner og
vakker musikk fra morgen til kveld. 

AV KETIL JOHNSEN

Vi vil være hjertelig til stede under
gudstjenesten i Bønes kirke kl.
11.00, og koret ser virkelig frem til å
møte menighet og kirkegjengere i
vårt eget nærområde – det er alltid
spesielt hyggelig å få synge «hjem-
me».

Etter gudstjenesten drar koret til
Storetveit kirke for å rigge seg til og
få alt på plass til kveldens konsert.
Dette er et av årets desiderte høy-

I år framføres Draumkvedet av
Olav Sem fra Heddal i Aust-Tele-
mark. Fra Brynhild Utne, som
gjennom alle årene har vært primus
motor for dette arrangementet, har
vi mottatt følgende omtale av Olav
Sem:

«Olav Sem er ein mangslungen kul-
turformidlar som har eit stort virke-
felt her i landet og i USA. Av utdan-
ning er han adjunkt og har undervist i
dei fleste skuleslag frå barneskule til
lærarskule og høgskule. Han er kve-
dar, dansar, forteljar, skodespelar og
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kjøkemeister og omtalar seg som reisande i fol-
kekunst. Dette året kunne «lauskaren» pensjo-
nert seg, men Olav brenn for tradisjonsformid-
ling og sluttar ikkje med det fyrste. For det vid-
femnande arbeidet har han fenge kulturprisen
i Heddal og to målprisar.»

DRAUMKVEDET
Fantoft stavkirke, 13.dag jul
Tysdag 6. januar 2009
2 framføringer:  Kl.1800 og 2000
KVEDAR: OLAV SEM frå HEDDAL
Lærar og kulturarbeidar frå Telemark som
syng i tradisjon etter Moltke Moe.

Gløym ikkje varme klede og fottøy!
Inngangspenger: kr 150,-/100,- Barn: Gratis
Arr: Storetveit menighetsråd. ●

15              desember 2008

Sagt om «Vandring Gjennom Bibelen»
«Tenk at man på en så morsom og lekende lett
måte kan få god oversikt over og forståelse for bi-
belhistorien. Plutselig ser du sammenhengen,
helheten, men også de enkelte beretninger og
personer trer frem på en måte så det er lettere og
huske hvem, hvor og hvordan.» 
HANNA RASMUSSEN, MISJONÆR

«Vandring gjennom Bibelen» er spennende, ut-
fordrende, variert, underholdende – og utrolig
lærerikt. For første gang har jeg opplevd å få over-
sikt og innsikt i hele Det gamle testamente. Dette
gjelder for meg personlig og for ungdommene som
jeg har hatt med på kurs. En av dem sa at «Nå har
jeg lært mer om Bibelen på seks timer enn jeg har
gjort i løpet av ni år på skolen».
ALFRED ASKEVOLD, KRETSSEKRETÆR KFUK/M

«Jeg hører med blant dem som har større glede av
å gå tur og prate enn av å sitte på baken og lytte.
Derfor er dette noe for meg. Vi går gjennom det
bibelske landskapet, bruker bein, armer og hen-
der og lærer masse langs veien. Menigheten har
gått gjennom både det gamle og det nye testamen-
tet, og fikk en uforglemmelig opplevelse.» 
HANS JØRGEN WENNESLAND, SOGNEPREST I LUND 

Påmelding og praktisk opplysninger
Tid og sted: Bønes kirke fredag 23. januar 
kl 17.45 – ca 21.45. Lørdag 24. januar kl 10 –
ca 13.30. Middag blir servert på fredag, 
samt enkle forfriskninger på lørdag.
Kostnad: 50 kroner (middag )
Påmeldingsfrist: Fredag 16. januar.

Påmelding: Tlf 55 30 81 02, 
epost: bones.menighet@bkf.no
Påmelding kan også sendes til Bønes 
menighet, Pb.149 Bønes, 5849 BERGEN 

Åpen kirke

Velkommen til Åpen kirke
hver torsdag kl.11-13

Her kan du komme innom,
   ta en kopp kaffe og en vaffel,

få noen gode ord for dagen
og lese dagens aviser + en god prat.

www.nms.no

Årets julegave...

en framtid!

Bestill
GAVEKORT 
til kr 250,- 
ved NMS’ 
infosenter

51 51 61 00

foto:

ingrid karin swan

om bibelen

De fem nye kursholderne på Ansgarskolen fikk oppleve «veteranene» Anne Ludvigsen Kalde-

stad og Knut Kaldestad, lede studentene på en vandring gjennom Det gamle testamentet.  

Flott resultat på 
høstinnsamling!
Vi vil uttrykke en stor takk til konfir-
manter, givere og medhjelpere for godt
bidrag under høstinnsamlingen 18.no-
vember. Vi fikk inn kr. 21.567,50 og er
svært fornøyd med resultatet. ●

depunkter for Bøneskoret, å stå der i en
stappfull kirke og kjenne taket åpne seg
mot vinternatten, er en opplevelse alle
skulle vært forunt. Denne fantastiske fø-
lelsen av å formidle et budskap – løsrevet
fra tro og tvil og religiøst ståsted – må bare
oppleves.

Bøneskoret er inne i sitt 11. år, teller
mellom 60 og 70 medlemmer og regnes
allerede som et av byens fremste i sin
sjanger. Lovordene har haglet og superlati-

vene stått i kø – i høst var vi i Warszawa og
fikk stående applaus etter begge våre to
kirkekonserter.

Bøneskoret skal forøvrig synge ved  Ber-
gens Tidendes årlige lysfest på Festplas-
sen, lørdag 29. november. 

Dirigent Jens Holstad har ledet Bønesko-
ret siden starten, han har tatt koret stegvis
opp nivå-stigen og skal selvsagt ha hoved-
æren for den suksessen vi nå opplever. ●

Olav Sem.
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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 le-
vering i løpet av 2008.

Starten på neste byggetrinn av kirken
nærmer seg med alle de behov utover

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 gi-
ver kan du bruke denne på meldings -
slippen. Du vil så få tilsendt giroblan-
kett 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: ......………....................………......…

Giverglede ...

Hedda Nes Hagen
Hanne Aasheim Drejer
Tonje Lavik Nygård
Sigve Aksnes
Linnea Stene
Leah Marie Bang-Rasmussen 

Helge Arthur Midtvik Bottolfsen
Trygve Rutledal
Olav Henry Sivertsen
Otto Schelager Doksæter
Guro Erdal
Olav Jordal
Annie Dagmar Klungreseth

Bønes kirke
Søndag 30.november

1. søndag i advent 

Matt. 21,1-9.11.00: Familie-
gudstj. Kari Vatne. Lys våken-
gudstjeneste med 11-åringer.
19.00:  Inge Høyland. Lysmesse.
Ten Sing deltar.

Søndag 7. desember

2. søndag I advent 

Luk. 21,25-33. 11.00: Høymesse.
Nattverd.  Kari Vatne. Bøneskoret
deltar. 11.00: Høymesse. Dåp.

Søndag 14. desember

3. søndag I advent 

Matt. 11,2-10. 11.00 Høymesse.
Nattv. Inge Høyland. Kirkeskyss.

Søndag 21. desember

4. søndag I advent 

Joh. 1,19-27. 11.00: Høymesse.
Nattverd. Kari Vatne.

Onsdag 24. desember

Julaften Luk. 2,1-14

13.30: Familiegudstj. Inge Høy-

land. Offer: Kirkens Nødhj. (KN).
Skolekorps deltar. 15.00: Famili-
egudstj. Inge Høyland. Offer: KN.
TRIA/ Minising deltar. 16.30: Fa-
miliegudstj. Inge Høyland. Offer:
KN. Skoleorkester deltar.

Torsdag 25. desember.

1. juledag

Joh. 1,1-5(6-8)9-14. 11.00: Høym.
Dåp og nattverd. Kari Vatne.

Søndag 28. desember

Søndag etter jul

Luk. 2,25-38. 11.00: Høymesse.
Dåp og nattverd. Kari Vatne.

Onsdag 31. desember

Nyttårsaften 

Luk. 13,6-9. 23.00: Midnatts-
messe. Inge Høyland.

Søndag 4. januar

Kristi Åpenbaringsdag 

Matt. 2,1-12. 11.00: Høymesse. 
Nattverd. Kari Vatne.

søndag 11. januar

1. søndag e. åpenbaring 

Matt. 3,13-17. 11:00 Familie-
gudstj. Dåp. Inge Høyland.

Søndag 18. januar

2. søndag e. åpenbaring 

Joh. 2,1-11. 11.00: Høymesse. 
Nattverd. Kari Vatne.

Søndag 25. januar

3. søndag e. åpenbaring 

Matt. 8,5-13. 11.00: Høymesse.
Dåp og nattverd. Bjarte Holme.

Søndag 01.februar

Vingårdssøndagen 

Matt. 20,1-16. 11.00: Høymesse.
Nattverd. Bjarte Holme.

Storetveit kirke

Søndag 7.desember 

kl.1100. 2.s. i advent

Høymesse v/vikarprest Per-Arne

Mehren. Dåp. nattverd. Offer:
Kirkens SOS i Bjørgvin. Tekster:
Mal.3,17-4,2a, 

Søndag 14. desember 

kl.1100. 3.s. i advent

Høymesse ved/sokneprest Bjar-
te Holme. Nattverd. Offer: Me-
nighetsarbeidet.  

Søndag 21. desember

kl.1100. 4.s. i advent

Høymesse med dåp ved/kapellan
Inge Høyland. Offer: Menighets-
arbeidet.  

24. desember, julaften:

Kl.1330: Familiegudstjeneste ved
sokneprest Bjarte Holme. Store-
tveit barnegospelkor deltar. Of-
fer: Kirkens Nødhjelp og Normi-
sjons prosjekt i Mali

Kl.1500: Familiegudstjeneste ved
sokneprest Bjarte Holme. Jan
Erik Endresen (tenor), vokal-
gruppen Kvart (kvartett) og Min-
des skole musikkorps deltar. Of-
fer: Kirkens Nødhjelp og Normi-
sjons prosjekt i Mali

Kl.1630: Familiegudstjeneste ved
sokneprest Bjarte Holme. Jan
Erik Endresen (tenor) deltar. Of-
fer: Kirkens Nødhjelp og Normi-
sjons prosjekt i Mali

25.desember NB! Kl.1200:

1. juledag

Høytidsgudstjeneste ved vikar-
prest Per-Arne Mehren. Dåp.
Nattverd. Offer: Det norske mi-
sjonsselskap.  

26.desember kl.1100, 2.juledag

Ungdommens julegudstjeneste
ved kapellan Inge Høyland. Natt-
verd. Offer: Menighetsarbeidet. 

28.12. kl.1100,søndag etter jul

Høymesse ved sokneprest Bjarte
Holme. Dåp. Nattverd. Offer: 
Menighetsarbeidet. 

1. januar  kl.1100

Høymesse ved sokneprest Bjarte
Holme. Nattverd. Offer: Menig-
hetsarbeidet. 

4. januar kl.1100, Kristi 

åpenbaringsdag

Høymesse ved vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp. Nattverd. 

11. januar kl.1100, 1.søndag 

etter Kristi Åpenbaringsdag. 

Høymesse ved sokneprest Bjarte
Holme. Nattverd. 

18. januar kl.1100. 2.søndag 

etter Kristi Åpenbaringsdag

Høymesse ved vikarprest Per-
Arne Mehren. Dåp. Nattverd.  

25. januar kl.1100. 3.søndag 

etter Kristi Åpenbaringsdag

G2 ved kap. Inge Høyland. Nattv. 

1. februar kl.1100

Vingårdssøndagen

Høymesse ved sokneprest Inge
Høyland. Dåp. Nattverd. 

Tirsdag 27.januar kl.1930

Temakveld. «Barn med to
adresser» 

Tirsdag 17.februar kl.1930

Temakveld. «Konov Lund» 

Tirsdag 31.mars kl.18 

Museumsbesøk. Kirken og på-
sken i kulturhistorisk museum
v/ Henrik Von Achen. Behov for
skyss? Ring menighetskontoret.
Avreise fra Bønes kirke kl.18.

Søndag 19.april kl.1930

Konsert. Salmekveld med tre
kjendiser invitert

Lørdag 20.juni-søn.21.juni 
Menighetstur til Kinnaspelet

            kulturkalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Bønes menighet
Øvre Kråkenes 250 
5152 Bønes B FU
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