Slettebakken
menighetsblad
storetveit 1-03 ny

06.04.03

16:56

Page 1

hverdag
og helg
MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT OG BØNES NR

1/03 – ÅRGANG 40

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Nytt konsept
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighetsblad i Fana fått felles redaksjon og redaktør.

Barn hjelper barn
Menighetsbarnehagen
har knyttet vennskapsbånd til en barnehage i
Russland. Styrer Karen
Øien forteller om besøket
i Murmansk.
Side 3

Godt besøk i Fana
Det er i Fana bydel at det
er flest kirkegjengere i
Bergen.
Side 5

MILJØMENNESKER: Tom Sverre Tomren (Naturvernforbundet) Heidi Sørensen, Eli Heggdal (Birkeland Menighet) og
FOTO: DAG KVARSTEIN
Eva-Cecilie Øyen på miljøkonferansen i Bergen.

I spissen for den
grønne vekkelsen
Eva-Cecilie Øyen (bildet over til høyre) fra Storetveit er er en del av
den grønne vekkelsen i kirken. Forleden var hun på miljøkonferanse
i Bergen med blant andre stortingsrepresentant Heidi Sørensen
Side 8-9

-Amfiet bør bli festspillscene
Lang skitur
Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre
litt på seg. Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.
side 6-7

Utendørsamfiet som er i ferd med å bli laget ved
Fana kirke, bør bli en festspillscene, mener prost
Per Barsnes. I pinsen skal forestillingen «Sylvkrossen» spilles der, med Vera Rostin Wexelsen
(bildet) fra Hordaland Teater som instruktør.
Side 10-11

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Årsmøtet
i menigheten
Årsmøtet ble avholdt i menighetshuset
23. mars. Årsmeldingen blir lagt ut på
www.bkf.no. ●

Takk for
salmebokgave
Det er med stor takknemlighet vi har
mottatt en gave på 200 salmebøker til
Storetveit kirke (salme ’97). Det er flott
at det finnes mennesker som ser behov
og har anledning til å gi oss slike store
gaver. Hjertelig takk. ●
Therese N. Mokkelbost
daglig leder

AKTIVE: Menigheten har mange tilbud til pensjonistene.

Aktiv fritid
Tilbud til pensjonister som
ønsker fellesskap i enkle
former til glede og utvikling.

Det ligger mye helse i gode og fortrolige kontakter, og det å investere i sitt
eget nettverk er noe av det mest lønnsomme en kan gjøre. Dette sier Aud
Bruknapp i sin bok «Ut av rundkjøringen.» Videre sier hun: Det er helt vesentlig å omgi seg med mennesker som er
bærere av de samme verdier som en
selv ønsker inn i livet sitt. Å finne, oppnå og å bevare kontakt med slike mennesker er noe av det viktigste og mest
utfordrende i hele livsprosessen.
Vi mener at Aktiv Fritid kan være
med i en slik prosess.
Ester Sirks Toftegaard forteller at hun
kom til en fase i livet der hun søkte et
sted der hun kunne føle tilhørighet, et
sosialt forum som kunne fylle hennes
lengsel etter samhørighet med mennesker som kunne gi henne varme og
glede. Hun fant dette stedet i Aktiv Fritid. Hun er nå leder i Kultur/Tur-gruppen. Vi møtes i Storetveit menighets-

Hverdag og helg,
nr 2-2003
Bladet 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.
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Lokalredaksjon:
Therese Mokkelbost og Even Flotve.
Kasserer: Kjell-Erik Wiborg
Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret eller på e-post:
slettebakken.menighet@bkf.no
Merk: Digitale bilder bør tas/
skannes med høy oppløsning.

hus annenhver tirsdag kl.11–13.30 til
seniordans, kaffe, medbrakt niste, ord
for dagen, og så går vi til hver våre grupper:
Kultur/Tur-gruppen – som besøker
gallerier, kunstmuseer eller tar turer i nærmiljøet hvor der finnes kulturskatter.
Diskusjonsgruppen – som tar opp
aktuelle temaer innen Kirke og
Samfunn.
Engelskgruppen – der man frisker
opp sine engelskkunnskaper
Bibelgruppen – for dem som ønsker å bli bedre kjent med Bibelen.
Dette er gruppene vi har i dag, men
vi er åpne for å starte nye etter ønsker
og behov (bridge, sjakk, forming etc.)
Av og til drar vi samlet på byvandring
eller tar turer andre steder.
Går du ikke i kirken, sier du? Kom likevel, det er flere enn deg som ikke er
flittige kirkegjengere, men som her
har funnet et positivt fellesskap. Ta
med deg en likesinnet eller kom alene. Vi har plass til flere. ●

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Svein Berg, Karl Johan Kirkebø, Sverre Trætteberg.
Telefon:
Epost:

55 59 32 11
dag.kvarstein@bkf.no

Kirsten Almås,
Lisen Skarstein

Internett:
www.bkf.no
Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
www.dragefjellet.cjb.net
Trykk:
Grafisk Trykk, Straume
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Storetveit menighetsbarnehage
har hvert år i oktober et
prosjekt der vi blir kjent med
kultur og barn i fra andre land.

Barn
hjelper
barn
I år dro styrer Karen Øien selv på besøk til en barnehage i Russland. Hun
forteller her om bakgrunnen for
prosjektet og besøket i Russland.

I barnehagen er det viktig å formidle empati og nestekjærlighet.
Dette fikk vi oppleve med å knytte
vennskapsbånd til en barnehage i
Murmansk (Russland).
I barnehagen har vi lært mye om
Russland. Hvor ligger Russland i forhold til Norge, og hvordan ser flagget ut? Barna tegnet og pyntet barnehagen med norske og russiske
flagg. Vi har snakket om at det ikke
er alle barn som har det like godt. Vi
lånte bøker med fortellinger om
barn fra Russland, og vi har lært om
«russiske» dyr som bjørn, ulv, tiger
og reinsdyr. Ellers prøvde vi å lage
russisk mat. Russiske pannekaker
med sitron falt i god smak hos de
fleste barna.

Russiske sanger
For å få litt mer russisk stemning i
barnehagen, fikk vi besøk av ei jente
som kommer fra Russland. Hun
sang russiske sanger, fortalte eventyr og laget russisk mat.
Russiske leker var også populære
blant barna for eksempel dukker
som du skal sette sammen til en.
Dette var en artig dag, der vi lærte en
annen kultur å kjenne. Barna i barnehagen blei også etter hvert flinke
til å snakke enkle russiske ord.

PÅ BESØK: Fra barnehagen i Murmansk

Vi ønsket at foreldre skulle få et lite
innblikk i prosjektet vårt. Dermed
inviterte vi foreldre, søsken og besteforeldre til russisk dag i barnehagen. Barna hadde laget ting som ble
lagt ut til salg. I tillegg hadde vi kafé
og loddsalg. Dette ble en stor suksess. Pengene som vi fikk inn, kjøpte
vi formingsmateriell for, som vi senere overrakte til en barnehage i
Russland.
Som en avslutning på prosjektet
reiste undertegnede sammen med
Mette Lawlor til Murmansk i november. Mette har et prosjekt med
en ammegruppe der, og hun hjalp
oss til å komme i kontakt med en
barnehage.
Barna hadde sendt med sine egne
gaver. De hadde leitet i sin lekesamling hjemme, og plukket ut en leke
som skulle overrekkes. Foreldrene
hadde lett i sine skap og kom med
mange klær.

Spennende
Det var en spennende opplevelse å
komme til Murmansk. Byen bestod
bare av blokker, og den strakte seg
25 km i lengde og 3 km i bredde.
Endelig var den store dagen kommet til at vi skulle få besøke barnehagen. Jeg var spent på hvordan
kommunikasjonen kom til å bli.
Ingen snakket engelsk, så vi hadde
med oss tolk.
Barnehagen var kjempestor. Den
hadde 200 barn i alderen 1 – 6 år, og
60 ansatte. En stor forskjell i forhold
til vår med 20 barn og 4 ansatte. Åpningstiden var i fra 07.00 til 19.00.
Det var mange av barna som var der

hele dagen fordi foreldrene gjerne
hadde 2-3 jobber.
Alle avdelingene hadde sovesal, og
barna hadde sine egne senger.
Kulturforskjellen kom etter hvert
frem. Vi har en mye mer friere hverdag, hvor barna kan bestemme hva
de kan gjøre. Barnehagen i Murmansk var preget mer av disiplin og
mye mer voksenstyrte opplegg. Jeg
hadde også en samlingsstund. Barna fikk høre eventyret om de tre
bukkene bruse med litt snop til kos.
Jeg merket at det var litt vanskelig
å få kontakt. Savnet barnelatter som
vi opplever normalt i en barnehage.
Smilet kom mer frem da jeg delte ut
lekene fra barnehagen. Vi tok bilde
av hvert enkelt barn, da jeg delte ut
lekene. På den måten kunne barna
hjemme i barnehagen se at lekene
kom frem.
Styrer i barnehagen var veldig glad
og positiv for at vi kom på besøk. De
takket varmt for lekene og formingsutstyr.

Trengte klær
Jeg kom også i kontakt med mange
fra ammegruppen til Mette Lawlor.
De kjente blant annet alenemødre
som trengte klær. Storetveit menighetsbarnehage hadde samlet inn
klær i en stor koffert, og denne gav vi
til alenemødrene. Det satte de stor
pris på.
Noen fra ammegruppen i Murmansk kommer på besøk til Bergen i
februar. Vi gleder oss til å få besøk av
dem. Det er kjekt å få venner og bygge bro på tvers av grensene. ●
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Kjære konfirmanter
Og så var alt over… og det
store spørsmålet er: Hva sitter
du igjen med av tanker, inntrykk og følelser? Jeg håper
du har hatt et innholdsrikt og
fint år som konfirmant i Storetveit og Bønes menigheter.
Mye har vært sagt om tro og tvil dette
året. En del har nok gått inn det ene
øret og ut det andre, men noe har forhåpentligvis bidratt til nye spørsmål
og kanskje en del svar også? Vi har alle
et forhold til Gud. For mange er dette
forholdet både utydelig og uavklart.
Vi tror og vi tviler enten vi er kateket,
prest eller konfirmant. Gud gir oss lov
til å tenke og frihet til å velge.

Nå er konfirmasjonstiden over,
men det er en ting jeg vil utfordre deg
til: Fortsett å tenk -. Ikke legg alt du
har hørt om Jesus igjen i kirken, men
ta Han med ut av konfirmasjonstiden
og inn i hverdagen. Kanskje oppdager du at Jesus er mer enn en teori, en
historie eller et sunt ideal. Mitt ønske
er rett og slett at dere gjennom dette
året og videre vil erfare at Jesus har
med virkeligheten å gjøre - at vi tror
på en som er engasjert i vår hverdag som ikke deler noen inn i kul, kulere,
kulest, som ikke ser på karakterer, utseende og fasade. Vi tror på en som
oppfordrer oss til å være oss selv og til
å sørge for at alle rundt oss får et godt
liv. Han kort og godt bryr seg og vil at
vi skal bry oss om hverandre! Ikke
vær likegyldig!

BØNES: Over 80 unge skal konfirmeres i Bønes
kirke (bildet) i år. I Storetveit kirke er det om
lag 50 konfirmanter.

Takk for i år - enten du har vært med
i klubb, tensing eller aktivitetsgruppe.
Konfirmasjonstiden er over, men det
betyr altså ikke at du må si takk og farvel til kirken. Det er din kirke - også etter året som konfirmant! ●
Hilsen Bodil Dyrøy Bredholt,
kate-

Konfirmanter i Storetveit og Bønes 2003
3. mai, Bønes kirke kl.11.00
Bell, Tonje
Bergsvik, Per Viggo
Forthun, Kari
Fortun, Camilla
Fosse, Lene
Kristoffersen, John Roger Sande
Nystad, Mads
Rindarøy, Lene
Strømberg, Maiken Helene
Taylor, Hannah Grale
Teigland, Erling Hekland
Weiss, Sigbjørn
Øksnes, Tonje
3. mai, Bønes kirke kl.13.00
Falbach, Morten
Hauga, Maja Mathilde Aarbakke
Heldal, Ørjan
Hjønnevåg, Ole-Alexander Haug
Karlsson, Alexander
Kyrkjebø, Kine
Rasmussen, Espen
Skotheimsvik, Tim Rasmussen
Sletten, Julie
Syversen, Kian Lehmann
Sørensen, Marius Kristoffer
Walle, Henrik
Wichstad, Glenn Arthur Eliassen
Aanstad, Christian Skofteby
4. mai, Bønes kirke kl.11.00
Asbjørnsen, Christer Nicholas
Blomholm, Marianne
Bringeland, Erlend
Børsheim, Endre
Fauskanger, Ina
Hansen, Julie Vilhelmine
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Haugland, Camilla
Herland, Christine Knudsen
Oen, Daniel
Stene, André Sperrevik
Svendsen, Anette
Toftevåg, Linn-Therese Kidøy
Aam, Espen Andreas
4. mai, Bønes kirke kl.13.00
Brandtun, Martin
Bønes, Henriette Sæle
Espedal, Anders
Handal, Linn Riise
Horn, Karl Henrik
Iversen, Adele Andersen
Kjønn, Sindre Nordtveit
Leknes, Martine Hanssen
Lund, Anders
Namdal, Sindre
Nielsen, Gunnar
Odland, Jon Martin
Solheim, Ingrid
Svenn, Iselin
Tveit, Stian
Skau, Adeline,
11. mai, Bønes kirke kl. 13.00
Bakke, Thor Haakon
Bauge, Elin
Bertelsen, Marlene Bønes
Dale, Benedicte
Flatås, Andreas Dreyer
Hamre, Ingrid-Helene
Martinsen, Tina Jeanett
Myrseth, Terje
Ommedal, Stian
Rosenlund, Even
Røen, Øyvind Sjøthun

Steiner, Cesilie Manuela
Sundal, Mathias Heidemann
Tveitnes, Alexander
11. mai, Bønes kirke kl.11.00
Andersen, Lisa Mariel
Berg, Andreas Graue
Bremer, Per Steffense
Demmo, Marianne
Foss, Truls
Førland, Jeanette
Grieg, Anniken
Hjertaker, Alexander Wold
Knutsen, Vegard
Moe, Therese Botten
Røberg, Guro Henriksen
Schult, Hanne Sætersdal
Snyen, Cecilie Cathrine G.
Tepstad, Eirik Teigland
Økland, Camilla
11. mai, Storetveit kl.11.00
Bakke, Silje Charlotte Tysse
Brun, Kristoffer
Bruserud, Tabita Marita
Djupesland, Maren Lerum
Egidius, Alexander Eknes
Gjerd, Sandra
Gjermundnes, Jan Ricardo
Hammerås, Sunniva Sælen
Hatlen, Marie Svendal
Heltne, Knut-Erik Gulla
Hjørnevik, Alexander Wulf
Husebø, Konstanse
Jacob, Varasha Christopher
Liland, Ingvild Skeie
Løkke, Nina Samnøy
Meyer, Cecilie Sundøy

Nielsen, Finn Arne Crowo
Nilsen, André
Njølstad, Tormund Salvesen
Nyhus, Julie Terese Høyvik
Oftedal, Elisabeth Eikeland
Ones, Kjetil
Riise, Nikolai
Riisøen, Agate Uchermann
Sellevold, Even Mjelde
Skaftun, Siri Marie
Solsvik, Stian Didriksen
Vilsvik, Truls
11. mai, Storetveit kl.13.00
Andersen, Madeleine
Brun, Mats Kirkesæther
Bulnes, Rebeca Seim
Erdal, Ane
Garmann, André Roger
Gogstad, Birgitte Tangen
Grieg, Juni Karen
Grung, Karina Helen
Hagesæter, tein Erik
Haugland, Johan
Heid, Martine Hærem
Hofstad, Hilde
Irgens, Nina
Kleppe, Thilde Helland
Lien, Kristian
Mjeldheim , Caroline
Rastum, Iris
Selvik, Kristoffer
Slåttli, Per Kristian
Storhaug, Lene-Therese Sørhage
Sævig, Kristin
Ullestad, Stian Orderud
Werne, Ida Mohn
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Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå.

Hele Bergen

Fana prosti
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Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Prosten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:
- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessuten jobber menighetsrådene konstruktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.
Flest folk kommer det gjennomgående i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-
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AV DAG A. KVARSTEIN

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort.
- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et meget høyt nivå, selv etter at nyhetens interesse for den nye kirken har lagt seg.
Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt besøk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menighetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kirkegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner. ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002
Fana og hele Bergen

Bi

fana 1-03

Fra Fanas
kirkes historie

FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM

Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som
video og DVD-plate, og kan bestilles på
kupongen til høyre.

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk.
Motiv 1: Vinterbilde
antall: _______________
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken, samt vårt påkostede
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som
redaktør.

Bestillingen sendes: Fana menighetskontor,
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestillingsseddel
VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________
PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort

à 50 kr pr. pk. antall: ________

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290 kr antall: ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestilt av: __________________________________________
Adresse: ____________________________________________

april 2003
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Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde.
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

Går Norge på lang
AV DAG A. KVARSTEIN

igrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette
forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.
Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllupsreise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

S

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folkehøgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids sykkeltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.
Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjennom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid.
Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på. De tre sprekingene går i gjennomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

6
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START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk på Lindesnes fyr.

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder.
Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.
Fire uker med sol
Turen startet ved Lindesnes 18. januar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisasjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt ruskete vær og vanskelig føre med

fana 1-03
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Jeg kan anbefale andre nygifte å
legge ut på tur fra Lindesnes til
❂

Nordkapp. Dette er en utrolig
fin måte å bli kjent med kona på!

gs – på ski

Nordkappfarerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakademiet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av villmarksbasillen på Øytun Folkehøgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkappekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betraktning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig utdannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag.

Høydepunkt: - Å leve enkelt

sludd og snø. Men de neste fire ukene, over Hardangervidda, gjennnom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenhengende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de kuling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

- Hva mener du er de fineste opplevelsene dere har hatt så langt,
Rune?
- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mulig annet. Det er deilig.
- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.
Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!
- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?
– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nordkapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg innrømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ekspedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003
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Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn.

En stille, grønn
kirkevekkelse

AV DAG A. KVARSTEIN

iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kirken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige skogen fortsatt rommer en del miljøsvin.
I Bergen har kir«Dere kan ikke
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
tjene både Gud
Lars Ove Kvalbein er
og Mammon»
prosjektleder
for
MATTEUS 6
«Grønne menigheter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra organisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig MaxHavelaar-merket kaffe. Han har også engasjert menighetene som miljødetektiver i nærmiljøet ved at de har besøkt lokale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

S

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljøinnsatsen utfra kristen tro?
- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaperverket på alvor og verner om det. Skapelsesberetningen der Gud setter menneskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skapninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene skaperverket og andre skapninger
- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om
miljøvern, men veldig mye om urettferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?
- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med.
- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?
- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og fellesskap oppfattes som de viktigste verdiene. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein. ●

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørsmål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirkeaktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektleder for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.
FOTO: DAG KVARSTEIN

Ti miljøtips for m
1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har
2
3
4
5
6
7

regnet ut norske kirker kan spare
100 millioner kroner årlig på dette.
Økologisk drift av kirkegården.
«Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,
skikkelig avfallssortering og gjenbruk.
Bildeleordning. Bilringen i Bergen
ønsker flere medlemmer.
Byttedag/overflødighetsmarked i
kirken (klær, leker, ski).
Gjennomføre opplegg med «Grønne
konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper».
Grønn Gudstjeneste med forbruk
og rettferd som tema. (egen liturgi).
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-Verdens største miljøbevegelse?
GRØNNE
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortingsrepresentant og
tidligere leder i
Norges naturvernforbund,
Heidi Sørensen
(i midten), og
Eli Heggdal fra
Birkeland
menighet.

De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken.
AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljøbevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

FOTO: DAG KVARSTEIN

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menighetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På midten av 1990-tallet arrangerte Eva-Cecilie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menighetens egen miljøhandlingsplan.

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisstheten er med i veldig mye av det vi driver med.
Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferansen på Norsk lærerakademi i Bergen.

Så det grønne lyset!

Begrenser bilbruken ...

Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset. Siden har miljøsaken vært viktig for henne.
- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.
- Men er det ikke stort sett bare ildsjelene som er opptatt av miljø?
– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

- Jeg prøver å begrense bilbruken og sykler en del. Ellers er mine konkrete bidrag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Havelar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Cecilie Øyen. ●

Eva Cecilie Øyen:
■
■
■
■
■
■
■
■

38 år, dataingeniør
Aktiv i Storetveit menighet
Startet miljøgruppe i Storetveit
menighet i 1995
Har vært med å lage «overflødighetsmarked» i Storetveit kirke
Har arrangert seminarene «Pengene
eller livet» og «Born to shop»
Var med å utarbeide handlingsplanen
«Menigheter for en bedre fremtid»
Medlem av ressursgruppe for miljø,
forbruk og rettferd i Bjørgvin
Holder foredrag og gir tips om
«grønne menigheter» og grønne
«alpha-grupper».

r menigheten
8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet
(eget kontrollskjema er utarbeidet).
9 Gjennomføre miljøsertifisering av
kirkebygget og menigheten.
10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker
Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk
www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk:
www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen:
www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:
www.svenskakyrkan.se/miljovarnet
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Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år
■

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■

29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten».
Jostein Årvik fremfører Messiaens
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte
blør for dem».
7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-

koret fra Roseville Lutheran Church,
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.
■

29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.

-Her kan vi få
festspillscene
T

eatersjef Vera Rostin Wexelsen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,
mener amfiet kan bli en flott utendørsscene
- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.
Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti meter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana. Like bortenfor kan en høre suset av Kyrkjefossen, og mot vest
strekker kirkens middelaldertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken.
- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i forbindelse med historiske
spill og andre typer friluftsoppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen.

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kommune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene under feiringen av Fana kirkes 850-
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årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye utendørsamfiet. Tre skuespillere fra teateret, som ligger i kirkens naboskap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen».
Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den historiske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjennom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjennom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kulturelt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet.
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjektet.
- Ja, teaterets og kirkens utgangspunkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangspunkt i menneskenes riter og ritualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teaterkunsten sentral i kirken. Og
visste du at Norges første teaterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexelsen.

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusiastisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:
- Liturgien i kirken og symbolhandlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjennelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,
spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

«Sylvkrossen
Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom
hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med
det, og kirken ble et
valfartssted gjennom
flere hundre år.
Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølvkorset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i

fana 1-03

04.04.03

13:37

Page 11

AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi.

FOTO: DAG KVARSTEIN

en» – et tidsbilde om tro og tvil
garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Korsneset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kirkespiret som et minne om sagnet.
Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berømmelse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølvkorset i kirken skulle ha.

Første delen av stykket spilles i amfiet i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og publikum opp til kirken der resten av forestillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar.
- Noe av det spennende med oppsetningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjenner oss igjen i, sier teatersjef Vera Rostin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:
Johannes Gjeråker.
Komponist:
Ivar Mæland.
Forestillinger:
Lørdag 7. juni, søndag
8. juni og søndag 15.
juni kl. 18.00:
Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00
og 12.00
Billetter:
Voksne kr 100.Barn/ungdom kr 60.Skolebesøk:
kr 30.- pr. barn
Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20
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Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig!

M

for moden
og modig

AV DAG A. KVARSTEIN

S

øndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken
menighet. Hun er dermed den eneste kvinnelige prestelederen i Bergens menigheter, og den første presten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.
Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livslangt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekestolen og å møte mennesker som sjelesørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for andre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. Johnsens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson.
På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpearbeider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.
- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjellige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebakken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en effektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors.
- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivilstand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min alder. Men det har nok i perioder blitt
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TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken.

vel mye jobb, innrømmer Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen. Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenighet, og kun den 3. kvinnelige soknepresten i Bergens historie.

AV DAG A. KVARSTEIN

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har
det vært få kvinner som har søkt soknepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen. Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i arbeidet. Selv søkte jeg med frimodighet på denne stillingen i Slettebakken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinneprester, sier Jorunn M. Johnsen. ●
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Hvem-hva-hvor i Storetveit og Bønes menigheter
STABEN
E-post: storetveit.menighet@bkf.no
Sogneprest Bjarte Holme
Kirkevn. 47a
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 12 (a)
telefon . . . . . . . . . . 55 28 36 58 (p)

Kulturutvalget
Kontakt: Kari Blom
telefon . . . . . . . . . . . .55 91 08 83
Jon Wigum Dahl
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 43 02

Kapellan Kari Vatne
telefon . . . . . . . . . .55 27 31 14 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . 91 33 05 56 (p)

Bibelgruppetjenesten
Flere grupper er i aktivitet på
ulike dager
Kontakt: Bodil D. Bredholt
telefon . . . . . . . . . . . . 55 27 31 15

Vikarprest Tormod Westermoen
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 17 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . 55 29 14 29 (p)

Storetveit Menighetsbarnehage
Kirkeveien 27
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 24 28

Kirketjener Vibeke Kristiansen
telefon . . . . . . . . . . 55 28 17 10 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . 55 92 93 20 (p)

Søndagsskole
Hver søndag når det ikke er
familiegudstjeneste.
Kontakt: Kari Bakke
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 33 70

Organist Ruth Bakke Haug
e-post: . . . . . . rubhaug@online.no
. . . . . . . . . . . . . . . . .tir.-tor. 14-16
telefon . . . . . . . . . . 48 18 39 94 (a)
Diakon Reidun L. Dyvik
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 16 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . .56 59 79 77 (p)

Storetveit Barnegospel
Øvelse hver onsdag kl. 17.45-18.45
i menighetshuset
Kontakt: Grete S. Meyer
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 39 60

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 15 (a)

Storetveit KFUK
Kontakt: Ragnhild Sukka
telefon . . . . . . . . . . . .55 29 73 67

Adm. leder Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 11 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . .55 91 31 36 (p)
e-post . .therese.mokkelbost@bkf.no

Gnisten Tensing
Kontakt:
Kateket Bodil D. Bredholt
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 15

AKTIVITETER I
STORETVEIT MENIGHET

Klubben
Kontakt: Alexander Madsen
mobil . . . . . . . . . . . . . . 91 61 62 89

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
Konto, telefon . . . . . . 55 27 31 10
Telefaks: . . . . . . . . . . . 55 28 12 30
e-post: .storetveit.menighet@bkf.no
Kirken, telefon . . . . . . 55 28 17 10
Kontortid man-fre . . 10.00 - 12.00.
Storetveit menighetsråd
Leder Guri Westfal-Larsen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 91 21 42
Nestleder Mette Lawlor
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 08 87

AGAPE Gospelkor
Øver hver tirsdag i kirken kl. 19.30
Kontakt Endre Dåvøy
mobil . . . . . . . . . . . . . .913 88 159
E-post . . . . . .agapegospel@c2i.net
Nett . . . home.c2i.net/agapegospel
Kontaktklubben for psykisk
utviklingshemmede
Møtes hver 2. torsdag i
menighetshuset.
Kontakt:
Kirketjener Vibeke Kristiansen
telefon . .55 92 93 20 / 55 28 17 10

Diakoniutvalget
Kontakt: Diakon Reidun L. Dyvik
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493
Aktiv Fritid
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Pensjonister:
Kontakt Evelyn Mehl Nilsen
telefon . . . . . . . . . . . .55 28 49 43
Ragnhild Thistel
telefon . . . . . . . . . . . .55 29 14 56
Tirsdagssamvær for eldre
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Kontakt: Diakon Reidun L. Dyvik
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Kjøring:Guri Westfal-Larsen
telefon . . . . . . . . . . . .55 91 21 42
Småbarnstreff
Hver torsdag kl. 10.30-12.30
Menighetshuset
Kontakt: Kateket Bodil D. Bredholt
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 15

Kontakt:
Inger Johanne Haaland Wang
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 26 20
Søndagsskole
Kontakt: Marit Z. Berentsen
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 23 32
Bønes Tria
Torsdager kl. 18.15-19.00 i
Bønes kirke
Kontakt: Klas Rønning
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 05 44
Bønes Speidergruppe NSF
Kontakt: Erik Geber
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 41 90
1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon . .55 10 51 13 / 99 71 51 16
Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt: Gerd Daviknes
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 07 29

AKTIVITETER I
BØNES MENIGHET

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
For kontakt med administrasjon og
prest, ring Storetveit.

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Leder Sidsel Grønlund
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 39 19
Nestleder Steinar Moen
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 38 60
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:
Kateket Bodil D. Bredholt
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 15
Bønes Menighetsrings Førskole og
Barnehage. Våkleiva 68.
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 05 50
Bønes Minising
Øver hver 2. uke kl. 17.15-18.00 i
Bønes kirke

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og
en helg) for alle, uansett tvil og
tro. Kveldsmat, tema og samtale om
de sentrale deler av den kristne tro.
Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .3414.18.00010
Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å
bli besøker.
Sorggruppe ved skilsmisse /dødsfall.
Kontaktperson for alle disse felles
aktiviteter:
Diakon Reidun L. Dyvik
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493
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Kjære konfirmanter
Og så var alt over… og det
store spørsmålet er: Hva sitter
du igjen med av tanker, inntrykk og følelser? Jeg håper
du har hatt et innholdsrikt og
fint år som konfirmant i Storetveit og Bønes menigheter.
Mye har vært sagt om tro og tvil dette
året. En del har nok gått inn det ene
øret og ut det andre, men noe har forhåpentligvis bidratt til nye spørsmål
og kanskje en del svar også? Vi har alle
et forhold til Gud. For mange er dette
forholdet både utydelig og uavklart.
Vi tror og vi tviler enten vi er kateket,
prest eller konfirmant. Gud gir oss lov
til å tenke og frihet til å velge.

Nå er konfirmasjonstiden over,
men det er en ting jeg vil utfordre deg
til: Fortsett å tenk -. Ikke legg alt du
har hørt om Jesus igjen i kirken, men
ta Han med ut av konfirmasjonstiden
og inn i hverdagen. Kanskje oppdager du at Jesus er mer enn en teori, en
historie eller et sunt ideal. Mitt ønske
er rett og slett at dere gjennom dette
året og videre vil erfare at Jesus har
med virkeligheten å gjøre - at vi tror
på en som er engasjert i vår hverdag som ikke deler noen inn i kul, kulere,
kulest, som ikke ser på karakterer, utseende og fasade. Vi tror på en som
oppfordrer oss til å være oss selv og til
å sørge for at alle rundt oss får et godt
liv. Han kort og godt bryr seg og vil at
vi skal bry oss om hverandre! Ikke
vær likegyldig!

BØNES: Over 80 unge skal konfirmeres i Bønes
kirke (bildet) i år. I Storetveit kirke er det om
lag 50 konfirmanter.

Takk for i år - enten du har vært med
i klubb, tensing eller aktivitetsgruppe.
Konfirmasjonstiden er over, men det
betyr altså ikke at du må si takk og farvel til kirken. Det er din kirke - også etter året som konfirmant! ●
Hilsen Bodil Dyrøy Bredholt,
kateket

Konfirmanter i Storetveit og Bønes 2003
3. mai, Bønes kirke kl.11.00
Bell, Tonje
Bergsvik, Per Viggo
Forthun, Kari
Fortun, Camilla
Fosse, Lene
Kristoffersen, John Roger Sande
Nystad, Mads
Rindarøy, Lene
Strømberg, Maiken Helene
Taylor, Hannah Grale
Teigland, Erling Hekland
Weiss, Sigbjørn
Øksnes, Tonje
3. mai, Bønes kirke kl.13.00
Falbach, Morten
Hauga, Maja Mathilde Aarbakke
Heldal, Ørjan
Hjønnevåg, Ole-Alexander Haug
Karlsson, Alexander
Kyrkjebø, Kine
Rasmussen, Espen
Skotheimsvik, Tim Rasmussen
Sletten, Julie
Syversen, Kian Lehmann
Sørensen, Marius Kristoffer
Walle, Henrik
Wichstad, Glenn Arthur Eliassen
Aanstad, Christian Skofteby
4. mai, Bønes kirke kl.11.00
Asbjørnsen, Christer Nicholas
Blomholm, Marianne
Bringeland, Erlend
Børsheim, Endre
Fauskanger, Ina
Hansen, Julie Vilhelmine
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Haugland, Camilla
Herland, Christine Knudsen
Oen, Daniel
Stene, André Sperrevik
Svendsen, Anette
Toftevåg, Linn-Therese Kidøy
Aam, Espen Andreas
4. mai, Bønes kirke kl.13.00
Brandtun, Martin
Bønes, Henriette Sæle
Espedal, Anders
Handal, Linn Riise
Horn, Karl Henrik
Iversen, Adele Andersen
Kjønn, Sindre Nordtveit
Leknes, Martine Hanssen
Lund, Anders
Namdal, Sindre
Nielsen, Gunnar
Odland, Jon Martin
Solheim, Ingrid
Svenn, Iselin
Tveit, Stian
Skau, Adeline,
11. mai, Bønes kirke kl. 13.00
Bakke, Thor Haakon
Bauge, Elin
Bertelsen, Marlene Bønes
Dale, Benedicte
Flatås, Andreas Dreyer
Hamre, Ingrid-Helene
Martinsen, Tina Jeanett
Myrseth, Terje
Ommedal, Stian
Rosenlund, Even
Røen, Øyvind Sjøthun

Steiner, Cesilie Manuela
Sundal, Mathias Heidemann
Tveitnes, Alexander
11. mai, Bønes kirke kl.11.00
Andersen, Lisa Mariel
Berg, Andreas Graue
Bremer, Per Steffense
Demmo, Marianne
Foss, Truls
Førland, Jeanette
Grieg, Anniken
Hjertaker, Alexander Wold
Knutsen, Vegard
Moe, Therese Botten
Røberg, Guro Henriksen
Schult, Hanne Sætersdal
Snyen, Cecilie Cathrine G.
Tepstad, Eirik Teigland
Økland, Camilla
11. mai, Storetveit kl.11.00
Bakke, Silje Charlotte Tysse
Brun, Kristoffer
Bruserud, Tabita Marita
Djupesland, Maren Lerum
Egidius, Alexander Eknes
Gjerd, Sandra
Gjermundnes, Jan Ricardo
Hammerås, Sunniva Sælen
Hatlen, Marie Svendal
Heltne, Knut-Erik Gulla
Hjørnevik, Alexander Wulf
Husebø, Konstanse
Jacob, Varasha Christopher
Liland, Ingvild Skeie
Løkke, Nina Samnøy
Meyer, Cecilie Sundøy

Nielsen, Finn Arne Crowo
Nilsen, André
Njølstad, Tormund Salvesen
Nyhus, Julie Terese Høyvik
Oftedal, Elisabeth Eikeland
Ones, Kjetil
Riise, Nikolai
Riisøen, Agate Uchermann
Sellevold, Even Mjelde
Skaftun, Siri Marie
Solsvik, Stian Didriksen
Vilsvik, Truls
11. mai, Storetveit kl.13.00
Andersen, Madeleine
Brun, Mats Kirkesæther
Bulnes, Rebeca Seim
Erdal, Ane
Garmann, André Roger
Gogstad, Birgitte Tangen
Grieg, Juni Karen
Grung, Karina Helen
Hagesæter, tein Erik
Haugland, Johan
Heid, Martine Hærem
Hofstad, Hilde
Irgens, Nina
Kleppe, Thilde Helland
Lien, Kristian
Mjeldheim , Caroline
Rastum, Iris
Selvik, Kristoffer
Slåttli, Per Kristian
Storhaug, Lene-Therese Sørhage
Sævig, Kristin
Ullestad, Stian Orderud
Werne, Ida Mohn
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gen

Telefon 55 28 89 60

55 15 40 90

Folke Bardottesvei 44-46
Spectrum v/Oasen - 5147 Fyllingsdalen

Konfirmasjon våren 2003

Telefon 55 10 47 50 - Hardangerveien 21 - 5224 Nesttun
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Returadresse:

B

Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen

Søndag 08.juni kl.1100 1.pinsedag
høytidsgudstjeneste v/ kapellan Tormod Westermoen
nattverd, dåp, offer; Den norske sjømannsmisjonen.
Tekster: Jes.55,1-3;1Kor.12,7-13;Joh.7,37-39

Storetveit
Marta Flotve 12.01.
Marius Alsos Aarø 19.01.
Theodor Hauge Klemsdal 19.01.
Joachim F. Johannessen 19.01.
Tuva Stendalen 19.01.
Alexander Nikolai Lund 02.02.
Ingrid Nordhus 09.02.
Eva Louise Langholm 09.02.
Elias Konglevoll Mortensen 09.02.
Philip Grønner Tidemann 09.02.
William Greve Olsvik 22..02.
Ludvig Helberg Gjerde 22.02.
Sigve Smebye 22.02.
Tord Skagen 22.02.
Marius Clausen Digranes 22.02.
Hermine Seim 22.02.
Emma Thowsen Harloff 22.02.
Sander S. Thorsheim 23.02.
Tobias Frantzen 02.03.
Tuva Berg Hammer 02.03.
Lars Fjell Simonsen 09.03.
Tori Saltnes 09.03.
Adrian Hesthamar Hauge 16.03.
Nicklas Holmung Pettersen 16.03.
Daniel Hult 16.03.
Mathilde Vik Myking 16.03.
Ida Mæhle Wiese Bergene 16.03.
Victoria Roll-Toft 16.03.

Bønes
Teodor Tomassen Nordahl 02.03.
Marte Nybø Litlere 16.02.
Julie Louise Sørlie 16.02
Marthe Gjersdal 02.03.

Utenfor prestegjeld
Oscar N. Furland 05.01.
Knut Christian S. Kanzler 12.01.
Maria Draugsvoll Krohn 05.01.
Emma Johannessen 16.02.
Nora Ariel Meland 16.02.

Arne Meland og Elisabeth Falnes
Helge Toft og Tone Roll

Storetveit
Gunnar Hagen Hartvedt f. 1918
Andreas Nygaard f. 1912
Kjartan Norderval f. 1937
Adolf Nicolay Fjelanger f. 1929
Reidar Ingolf Habbestad f. 1941
Olav Johan Eriksen f. 1919
Nils Olsen Haukås f. 1911
Sverre Dankertsen f. 1929
Per Julius Oeding f. 1916
Selma Mathilde Ullestad f. 1912
Marie Gurvin f. 1911
Signe Marie Svindland f. 1910
Signe Fransicka Tiller f. 1924

Bønes
Ingolv Lilletvedt f. 1925
Finn Ingebrigtsen f. 1921.
Sverre Campell Mehn f. 1917
Ove Skjold f. 1948
Konrad Olav Natland f. 1917
Leif Eriksen f. 1922
Målfrid Halvorsen f. 1923
Dagny Helland f. 1912
Odd Larsen f. 1925
Arne Torbjørn Johansen f. 1914

Storetveit kirke

Bønes kirke

Søndag 13.april , kl. 1100. Palmesøndag
høymesse v/sokneprest Bjarte Holme. Nattverd, dåp,
offer: menighetsarbeidet. Tekster: Sak,9,9-10. Fil.2,511. Joh.12, 1-13.

Søndag 13. april kl.1100 palmesøndag, på Guldstølen
Friluftsgudstjeneste v/vikarprest Tormod Westermoen
Bønes speidergruppe deltar. Tekster: Sak,9,9-10. Fil.2,511. Joh.12, 1-13. Etter gudstjenesten blir det aktiviteter
for hele familien + grilling. Ta med pølser/pinnebrød
m.m. + varme klær.

Tirsdag 15.april kl.2000
Folketoner og Jazz, sang og resitasjon v/Bodil Eldhuset,
Ingvill Morlandstø og Ruth Bakke Haug
Torsdag 17.april kl.1900 skjærtorsdag
Taizèmesse v/ kapellan Kari Vatne, nattverd, offer: menighetsarbeidet Tekster: 2Mos.12,3-8.11; 1Kor.10,1617;Matt 26,17-29.

Skjærtorsdag er det ingen gudstjeneste i Bønes kirke
velkommen til Taizèmesse v/ kapellan Kari Vatne i
Storetveit kirke kl.1900. Nattverd, offer: menighetsarbeidet. Tekster: 2Mos.12,3-8.11; 1Kor.10,16-17;Matt
26,17-29.

Fredag 18.april kl.1100 langfredag
Pasjonsgudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne. Offer: menighetsarbeidet. Tekster: Luk.22, 39-23,46.

Langfredag er det ingen gudstjeneste i Bønes kirke
velkommen til pasjonsgudstjeneste v/ kapellan Kari
Vatne i Storetveit kirke. Offer: menighetsarbeidet
Tekster: Luk.22, 39-23,46.

Søndag 20.april kl.1100 påskedag
Høytidsgudstjeneste v/sokneprest Bjarte Holme
nattverd, offer: menighetsarbeidet
Tekster: Sal.118,14-24; 1Kor.15,1-11;Matt.28,1-8.

Søndag 20.april kl.1100 påskedag
høytidsgudstjeneste v/vikarprest Tormod Westermoen
nattverd, offer: menighetsarbeidet. Tekster: Sal.118,1424; 1Kor.15,1-11;Matt.28,1-8.

Mandag 21.april kl.1930 2.påskedag
Obs: i Slettebakken kirke. Oppstandelsesmesse av Egil
Hovland. v/ sokneprestene Jorunn M. Johnsen, Bjarte
Holme. Deltakere: motettkoret og messingblåsere.
Nattverd, offer: menighetsarbeidet
Tekster: Jona2,1-11: Apg. 10,34-43; Luk.24,13-35

Mandag 21.april kl.1930 2.påskedag
Obs: i Slettebakken kirke. Oppstandelsesmesse av Egil
Hovland v/sokneprestene Jorunn M. Johnsen, Bjarte
Holme. Deltakere: motettkoret og messingblåsere
Nattverd, offer: menighetsarbeidet. Tekster: Jona2,111: Apg. 10,34-43; Luk.24,13-35

Fredag 25.april kl.1900
Medarbeiderfest

Søndag 27.april kl.1100 1.s.e.påske
Familiegudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne. Dåp, offer:
menighetsarbeidet Tekster: Jes.43,10-13; 1Kor.15,5357;Joh.20,19-31. Kirkekaffe

Lørdag 26.april kl.1500
Dåpsgudstjeneste
Søndag 27.april kl.1100 1.s.e.påske
Familiegudstjeneste v/ sokneprest Bjarte Holme
Dåp, offer: IKO, barnegospelkoret deltar. Tekster:
Jes.43,10-13; 1Kor.15,53-57;Joh.20,19-31. Kirkekaffe

Lørdag 03.mai kl.1100 og kl.1300
Konfirmasjonsgudstjenester v/kapellan Tormod Westermoen. Offer: Menighetsarbeidet.

Søndag 27.april kl.1900 Konsert
v/ Gnisten TenSing

Søndag 04.mai kl.1100 og kl.1300 2.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjenester v/kapellan Tormod Westermoen. Offer; menighetsarbeidet. Esek 34,11-16a;
1Pet.2,21b-25

Søndag 04.mai kl.1100 2.s.e.påske
Høymesse v/ sokneprest Bjarte Holme. Nattverd, dåp,
offer; menighetsarbeidet. Esek 34,11-16a; 1Pet.2,21b25; Joh 10, 11-16. Kirkekaffe

Søndag 11.mai kl.1100 og kl.1300, 3.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjenester v/kapellan Tormod Westermoen. Offer: menighetsarbeidet. Tekster: Jes.43,1619; Hebr. 13,12-16; Joh.16,16-22.

Søndag 11.mai kl.1100 og kl.1300, 3.s.e.påske
Konfirmasjonsgudstjenester v/ sokneprest Bjarte Holme. Offer: menighetsarbeidet.
Tekster: Jes.43,16-19; Hebr. 13,12-16; Joh.16,16-22.

Søndag 18.mai kl.1100. 4 s.e.påske.
Gudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne. Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet. Tekster: Esek.36, 2628;Jak.1,17-21;Joh.16,5-15. Kirkekaffe, s.skole.

Søndag 18.mai kl.1100. 4 s.e.påske.
Høymesse v/kap. Tormod Westermoen. Nattverd, dåp,
offer: menighetsarbeidet. Tekster: Esek.36, 2628;Jak.1,17-21;Joh.16,5-15. Kirkekaffe. søndagsskole

Søndag 25.mai kl.1100. 5.s.e.påske
Familiegudstjeneste v/ kapellan Tormod Westermoen
Minising deltar. offer: menighetsarbeidet. Tekster:
Ef.3,14-21;Joh.16,23b-28;Jer.29,11-14a. Kirkekaffe, aktiviteter etter gudstjenesten

Søndag 25.mai kl.1100. 5.s.e.påske
G2 v/ sokneprest Bjarte Holme. Nattverd, offer: Norges
KFUK/KFUM. Tekster: Ef.3,14-21;Joh.16,23b28;Jer.29,11-14a. Kirkekaffe. søndagsskole
Torsdag 29.mai kl.1100 Kr.himmelfart
Høymesse v/kapellan Kari Vatne. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Tekster: Dan.7,13-14;Apg.2,3236.Luk.24,46-53. Kirkekaffe
Søndag 01.juni kl.1100, 6.s.e.påske
Høymesse v/ sokneprest Bjarte Holme. Nattverd, offer:
menighetsarbeidet. Tekster: Hag.2,3-9;1.Pet.4,711;Joh.15,26-16,4a. kirkekaffe. søndagsskole
Søndag 08.juni kl.0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang v/kapellan Tormod Westermoen. Frokost i
Storetveit menighetshus etter. morgensang i Fantoft
stavkirke. Ta med mat.

Ingen gudstjeneste i Bønes kirke 29.mai.
Høymesse v/kapellan Kari Vatne i Storetveit kirke
nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet. Tekster:
Dan.7,13-14;Apg.2,32-36.Luk.24,46-53. Kirkekaffe
Søndag 01.juni kl.1100, 6.s.e.påske
Gudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne. Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet. Tekster: Hag.2,3-9;1.Pet.4,711;Joh.15,26-16,4a. kirkekaffe, s.skole
Søndag 08.juni kl.0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang v/kapellan Tormod Westermoen
Søndag 08.juni kl.1100 1.pinsedag
høytidsgudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne. Nattverd,
dåp, offer; menighetsarbeidet. Tekster: Jes.55,13;1Kor.12,7-13;Joh.7,37-39. Kirkekaffe

