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Slettebakken
menighetsblad 

Nærkirke i 
Ytrebygda
I Ytrebygda arbeider nå
Arne Grostøl (bildet) og
de andre medlemmene i
kirkekomitéen med pla-
nene om nærkirke. De hå-
per den er på plass om to-
tre år. Side 8 og 9

Pinsen 
Hva er det sentrale i pin-
sen for sokneprest Hans
Jørgen Morvik i Søreide?
Og hva mener folk flest?
Se bladets temasider om
pinse. Side 10-11 

Bretter opp 
ermene
Bønes er Bergens yngste
menighet og ble dannet
nyttår 2002. Menighets-
rådet har mange spen-
nende oppgaver foran
seg. Rådet skal blant an-
net ansette nye folk og
planlegge utbygging av
kirken. Side 3

Kronerulling for
Kosovo-familie

Orgelsprellemannen
Amund Dahlen, organist i Birkeland kirke,
skremmer barna med orgelmusikk og får
vinnere av Nordisk råds litteraturpris til å
lese prosa i kirken. Side 6-7

INNSAMLING: Arta og Arjeta Vitija har fått skoleplass i Norge. Nå er det startet innsamling i Storetveit, slik at de
kan få råd til å bruke skoletilbudet.

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Ungjentene Arta og Arjeta fra Kosovo har fått skoleplass på Frekhaug
Folkehøgskole fra høsten. Mette Lawlor fra Storetveit menighet er blitt
kjent med familien og har startet kronerulling for å hjelpe dem med
skolepengene.  Side 4

MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT OG BØNES NR 2/03 – ÅRGANG 40
med artikler og  reportasjer fra  hele Fana prosti
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I media var det for noen uker
siden et frisk utspill fra en
kjent prest i Oslo om hvordan
kirken burde rasjonaliseres. 

Han mente at man måtte ompriorite-
re bruken av ressursene i kirken ved å
avholde mindre gudstjenester. Ut-
spillet fikk naturlig nok medieopps-

lag, og både prester og lekfolk lot seg
engasjere. 

Og som de fleste litt større nyhetssa-
ker så dukker de opp igjen på fredags-
kvelden i satireprogrammet «Nytt på
Nytt», som tar for seg ukens nyheter
med et skråblikk. Og humoristen Knut
Nærum som har sinn faste plass i pa-
nelet i dette programmet uttalte på sin
humoristiske måte, at skulle det virke-
lig rasjonaliseres i kirken så var det ikke
Gudstjenestene, men Gud selv som
burde rasjonaliseres. Og hva var da mer
naturlig, sa han, enn å begynne med
Den Hellige Ånd, for han hadde vi hørt
lite til i det siste. 

På en humoristisk måte minnet Knut
Nærum oss om at dette med den Helli-
ge Ånd, det er litt vanskelig å gripe og
gjøre virkelig for oss mennesker. Og når
pinsen, Åndens høytid, står for døren
så blir dette ennå mer klart for flere av

oss. Er den Hellige Ånd synlig i dag ? Er
den allerede «rasjonalisert» bort ? 

Bibelen snakker lite om hvordan Den
Hellige Ånd selv er. Den forteller oss
mest om hvordan fruktene av den er
blant oss mennesker. Og hvis vi hører
på hva Paulus skriver i brevet til Gala-
terne om Åndens frukter, så må vi for
all del håpe at vi ikke hører lite til den
både nå og i fremtiden. 
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede,
fred, overbærenhet, vennlighet, god-
het og trofasthet. (Galaterne 5, 22)

For hvis dette er Den Hellige Ånd, så
er ikke tiden inne for å rasjonalisere !
Da er tiden inne, uansett mye eller lite
tro, å søke Åndens frukter. For blir dette
borte fra livene og samfunnet vårt da
vil helt sikkert noen etterlyse Den Hel-
lige Ånd.  ●

God Pinse !
Tormod Westermoen
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«Den Hellige Ånd,
han har vi hørt lite 

til i det siste» 
KOMIKER KNUT NÆRUM I

PROGRAMMET «NYTT PÅ NYTT»
Rasjonalisering

Hverdag og helg, 
nr 3-2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

BKF og de andre menighete-
ne i Fana, og sendes til alle hjem i me-
nigheten. Vi tar med glede i mot artikler
av ulike slag og gjerne også reportasje-
tips.

Lokalredaksjon: 
Therese Mokkelbost og Even Flotve. Kas-
serer: Kjell-Erik Wiborg 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskonto-
ret eller på e-post: 
storetveit.menighet@bkf.no
Merk: Digitale bilder bør ha høy opp-
løsning. 

Stoffrist neste nummer: 24. juli
Neste nummer kommer 25. august

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik, Bjørn
Moe, Even Flotve, Frode Høyte, Svein
Berg, Karl J. Kirkebø, Sverre Trætteberg
Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

80 unge ble konfirmert
Det har vært konfirmasjoner på løpende bånd i både Bønes og Storetveit i vår.
I Bønes var det over 80 konfirmanter fordelt på hele seks gudstjenester. I Store-
tveit var det to gudstjenester med til sammen om lag 50 konfirmanter. Dette
bildet er av ett av «kullene» som ble konfirmert i Bønes kirke 11. mai.  ●
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Bønes har vært gjennom
noen spennende måneder
siden vi ble eget sogn i
Storetveit prestegjeld fra
1/1-2002. Vi er i en viktig
overgang fra et arbeid
drevet av frivillige med et
sterkt fokus på å få reist
kirken til en «vanlig»
menighet. 

Det første valgte menighetsrådet har
brukt mye tid på arbeide med hva vi
vil med Bønes menighet. To medar-
beidersamlinger med fokus på kirke-
vekst og visjon er blitt avholdt. Vi er
blitt enige om hovedelementene i
hvordan vi vil at Kirken på Bønes skal
utvikle seg. Dette er samlet i en vi-
sjon:  «Kirken på Bønes  – åpen, synlig
og tilstede».

Vi ønsker at kirken på Bønes skal
være preget av åpenhet. Åpnenhet
for hverandre og åpenhet for nye mu-
ligheter og arbeidsformer.

Til stede i nærmiljøet
Vår visjon er også at vi skal være en
synlig kirke. Kirkehuset ligger sen-
tralt på Bønes, de fleste medlemmer
ser det nesten daglig og det ligger der
som et bevis på at Bønes kan. Vi øn-
sker at kirken oppleves nær, og at vi

kan se at den betyr noe for mange i
hverdagen. 

Da må vi som er kirken på Bønes
være tilstede i hverdagen. Først og
fremst i bydelen og nærmiljøet vårt.
Et godt samarbeid med de andre or-
ganisasjonene på Bønes er et prak-
tisk eksempel på å være tilstede.

Menighetsrådet i Bønes ønsker
også et sterkt fokus på gudstjenesten.
La oss sammen fylle kirken hver søn-
dag og vise at kirken på Bønes er et
godt sted å være. Dette ønsker vi skal
være et sentralt bønneemne for alle
vi vet ber for Bønes menighet.

Lavterskeltilbud
Som et nytt og annerledes initiativ
ønsker vi å se på muligheten av å få til
et lavterskeltilbud for unge, gjerne i
samarbeid med andre organisasjo-
ner på Bønes. Det kan være så enkelt

som at vi går sammen om et lokale
hvor de unge kan få et sted å være på
egne premisser. 

Det er stor aktivitet i kirken, og den er
egentlig for liten. Vårt høyeste ønske til
kommunen nå er at de får fortgang i
byggetrinn to slik at vi kan få større og
mer tjenlige lokaler til vår virksomhet.

Nye folk
En sentral person i disse første måne-
dene i vår historie som eget sogn har
vært vår menighetsrådsleder Sidsel
Grønlund. 

Hun tar nå en pause og vi takker
Sidsel for hennes innsats. Heldigvis
er prosessen med å få på plass admi-
nistrasjonsleder, kirkemusiker og
kirketjener i full gang, og vi håper og
tror at disse er på plass senest i be-
gynnelsen av august. Det er neste mi-
lepæl for kirken på Bønes. ●

Visjonen for kirken på Bønes:

Åpen, synlig og tilstede

Vi trenger din hjelp
14. juni kl 10- 14  arrangeres det dugnad
i Storetveit menighet. På programmet
står blant annet rydding ute og inne.
Ta gjerne med hageredskaper. Kan noen
stille med tilhenger er det supert. 

Alle kan bidra med noe. 
Velkommen! ●

Konfirmant 2003-2004?
Vi sender ut informasjon om konfirmant-
opplegget til alle som tilhører Storetveit og
Bønes  menigheter. Om du ikke mottar inn-
meldingspapirer i posten eller på din skole i
løpet av mai, ber vi deg ta kontakt. Vi vil da
sende deg opplysningene du trenger. Innre-
gistrering onsdag 18.06 kl. 17.00. ●

Samlivskurs
Oppstart høsten 2003.05.05 Kurslederne
har opplæring fra samlivssenteret, Mo-
dum. De legger opp kurset i samarbeid
med de par som skal delta.  Tittelen på
kurset er «PREP». For nærmere informa-
sjon/påmelding, kontakt diakon
55273116 før 1. juli. Max fem par. ●

MENIGHETSRÅDET: Øverst fra venstre: Karl Johan Kirkebø (leder), Kåre Offerdal, Edvard Hjørnevik,
Kjersti Fjellbirkeland, Sidsel Grønlund, Sigurd Kirkebø, Berit Frick Meling, Hans Jacob Berg (nest-
leder). Nederst fra venstre: Steinar Moen, Elisabeth Svanes, Inger Johanne Haaland Wang, Tormod
Westermoen, Tove Sandgrind. Ikke med på bildet: Halfdan Melbye.
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AV REIDUN L. DYVIK

De hadde bak seg en dramatisk flukt
etterat hjemmet deres ble jevnet med
jorden. Ved hjelp fra Mette ble de over-
flyttet til Frekkhaug. Der bodde de
fram til august 2001.Lokalbefolkning-
en tok godt vare på dem. 

-Dette er en familie som ikke på
noen måte utnytter systemet, var opp-
fatningen.

-De viser stor takknemlighet. 
Mette har nær kontakt med familien,

og hun har besøkt dem i Kosovo. Da de
kom tilbake i 2002, lå hjemmet i ruiner.
Huset har de klart å bygge opp igjen og

nå har familiens to døtre fra høsten av
plass på Frekhaug Folkehøgskole og
skal gå der skoleåret 2003 - 2004. 

Vi trenger i den forbindelse familier
som vil sponse skolepenger - her har
dere sjansen til å gi en hånd. Det er jo så
mange vi kunne hjelpe, tenker du kan-
skje. I dette tilfellet får du her i Storetveit
en mulighet til å gi en håndsrekning.
Det vil bli gitt anledning til å gi et en-
gangsbeløp, eller månedsbeløp med
giro.Vi kommer tilbake med mer info i
neste nr.  av H&H. Kontakt Mette Law-
lor eller diakon for eventuelle spørsmål.
Når dette leses har to loppemarked blitt
holdt. Vi arbeider med saken. ●

Vil du 
hjelpe?
Menighetsmedlem Mette Lawlor ble i 1999 kjent med en familie fra
Kosovo. I familien var fem barn, foreldre og bestemor. De var på det
tidspunkt innlosjert i Standebarm på et mottak der. 
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«Sylvkrossen»
fremføres i pinsen

Det historiske spillet
«Sylvkrossen» av Johan-
nes Gjeråker fremføres i
det nye utendørsamfiet
ved Fana kirke 7. juni –15.

juni. Spillet handler om det sagnom-
suste sølvkorset som stod i Fana kirke
i middelalderen og er et samarbeid
mellom Hordaland Teater, Fana menig-
het og frivillige krefter. 

Det blir følgende forestillinger:
■ Lørdag 7. juni kl. 18: Premiere
■ Søndag 8. juni kl. 18: Forestilling
■ Fredag 13. juni kl. 10 og 12:

Skoleforestillinger
■ Søndag 15. juni kl. 18: Forestilling

Billetter: 100,- 60,- 30,-
Kont. Fana menighet, tlf. 55 59 32 50
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20.

Etter spillet fortsetter forestillingen
inne i Fana kirke. Solister: Marianne
Juvik Sæbø, Johannes Lyngset, Frode
Vassel, Ingunn Skage, Sveinung Høl-
mebakk og Bodil Eldhuset. Musikken i
kirken besørges ellers av Fana kyrkje-
kor, Kirkevoll skolekor, organistene
Jostein Årvik og Gjermund Mildest-
veit, fløytist Hildegunn Ytre-Arne og
en strykekvartett. ●

Andre jubileums-
arrangementer
■ 29. mai, kl. 1930: «Himmelfarten».

Organist Jostein Årvik fremfører 
Messiaens orgelverk. Sølvi Heggem 
Lundin leser Eivind Skeies dikt-
syklus «Mitt hjerte blør for dem». 

■ 13. juni kl. 1800: Konsert med 
koret fra Roseville Lutheran Church,
Minnesota, i Fana kirke. Koret deltar
også på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18: Olsok-gudstjeneste i
Fana kirke og påfølgende olsokfest.

■ 28. september: Festgudstjenste 
med kongeparet til stede. ●

Trosdialog – 
en utfordring
Den 10 juni fra kl. 12-18, blir det se-
minar om trosdialog på Diakonisse-
hjemmets Høgskole. Medvirkende er
Pater Berhard Durel, dominikanerbror
bosatt i Lund i Sverige, og Emmaus-
prest Anne Hege Grung fra Oslo. 
Mer informasjon og påmelding på tlf.
55 97 96 30 eller www.bergendsh.no,
e-post sdv@bergendsh.no ●

5                 juni 2003

AV DAG A. KVARSTEIN 

Ikke minst vil boka være et funn for sko-
leelever som vil lære litt om sin egen kirke
og om de spennende mytene og hendel-
sene fra middelalderen. 

Bokas kjerne er likevel de gode og grun-
dige artiklene skrevet av Norges ledende
eksperter innen kirkearkitektur og kirke-
historie. Hans-Emil Lidén har skrevet om
både historien, bygningen og interiøret.
Tidligere biskop og fanabu Per Lønning
har bidratt med en artikkel der har gjør
greie for Fana kirkes særstilling gjennom
flere hundre år, og tidligere sokneprest i
Fana kirke, Steinar Ihle, skriver om sam-
menhengen mellom fortid og fremtid i
en artikkel han forfattet dagen før han
døde i 1991. Dagens sokneprest og prost,
Per Barsnes, utvider perspektivet enda
mer og skriver om mennesket som Guds
kunstverk og kulturaktør.

Visuelt
Det er i boka gjort stas på elevene fra
Hjellestad skole som har fått publisert
sine flotte og fargesprakende tegninger
fra Fana i boka. 

Det mest geniale trekket som er gjort
med boka, står bokas redaktør, Torbjørn
Holt, for. I begynnelsen og slutten av
boka er det laget flotte utbrettbare plan-
sjer som gir en rask innføring i den histo-
riske rammen Fana kirke står i. I tillegg er
det laget en fin tegneserie som forteller

saget om det
hellige sølv-
korset i Fana
kirke. Dani-
elle Koren
står for teg-
ningene,
mens Tor-
bjørn Holt har laget teksten. Og ikke nok
med det, plansje-sidene inneholder også
en pedagogisk tilrettelagt gjennomgang
av de fantastiske glassmaleriene i Fana
kirke. I bildene er hele bibelhistorien
samlet. 

I det hele tatt er dette en bok som vil ha
appell til nær sagt alle uansett alder og
kirkelig ståsted. Det skyldes selvsagt at
historien om Fana kirke er et evangelium
og under i seg selv, men også at det er
gjort kloke og geniale pedagogiske grep,
ikke minst på det visuelle plan. Boka blir
dermed både en god lesebok, en spen-
nende lærebok og en flott bildebok. ●

DET HELLIGE KORSETS KIRKE PÅ FANA
Jubileumsbok i anledning Fana kirkes 850 år. 

Redaktør: Torbjørn Holt.
Bidragsytere: Hans-Emil Lidén, Jostein Aarvik, Da-
nielle Koren, Johannes Q. Jellestad, Theodor Hovda,
Sigmund Skage, Ole D. Hagesæther, Henrik von Aa-
chen, Gunnar Nesse, Steinar Ihle, Åse Enerstvedt,
Per Lønning, Kjell Skartseterhagen, Geirmund Bars-
nes, Olga Maria Breivik og Per Barsnes.
Utgitt av Fana sokneråd 2003. 
Pris: 290,- (inkluderer CD med musikk).
Se kupong side 12.

Flott og nyttig jubileumsbok
Fana kirke har fått sin jubileumsbok, og vi kan 
med en gang slå fast at den er langt mer enn en
gjennomgang av kirkens 850-årige historie.

Lørdag 21. og søndag 22. juni
settes Kinnaspelet opp ved Kinn
kirke vest for Florø for 19. gang. 

Bergensere får i år en spesiell innbydel-
se ved at det settes opp båt fra Strand-
kaien 21. juni. Prosten i Fana, Per Bars-
nes, blir med som reiseleder. 

Friluftsteaterstykket handler om inn-
føringen av reformasjonen i Norge i
1537. Som et spill i spillet får vi også et
innblikk i den irske prinsessen, senere
kjent som St. Sunniva, som også er Ber-
gens skytshelgen. 

Det er Sogn og Fjordane Teater og 150
amatørskuespillere som står bak styk-

ket. Tidligere hovedrolleinnehaver, Ag-
nete Haaland, holder prolog.

- Jeg kan varmt anbefale et besøk på
Kinnaspelet. Det er en flott forestilling i
fantastiske omgivelser. Dessuten er båt-
turen opp også en opplevelse, sier prost
Per Barsnes.

PÅMELDING TIL BÅTTUREN INNEN 6. JUNI TIL:

Kinnaspelet, boks 111, 6901 Florø
Telefon: 57 75 25 30
Epost: kinnaspelet@online.no
Internett: www.kinnaspelet.no
Pris: Kr. 600 inkludert billett og båttur. 
Avgang: Strandkaien i Bergen lørdag 21. juni
kl. 8.30 (retur fra Kinn kl. 16.00). 

Båt til Kinnaspelet fra Bergen
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KLOVN OG MUSIKER:
Amund Dalen elsker
Bach-kantater, men
opptrer like gjerne med
klovnenese og ballong

når han har timer med
skolebarn.

6

Amund Dahlen sitter
ikke pent på orgel-
krakken sin og spiller
stringente Bach-
komposisjoner. I alle
fall ikke så ofte. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Han svømmer ikke rundt i et or-
gelmusikalsk akvarium og prøver
å finne tonen med sin Neptun-
gaffel, mens han betrakter de un-
derlige skapningene på utsiden.
Nei, han spreller, synger og dan-
ser sammen med de andre. Og
grunnen til at han spreller, er ikke
at han opplever åndenød når han
beveger seg utenfor akvariet. 

Nei, kantoren i Birkeland kirke
trives tilsynelatende som fisken i
vannet enten han sitter hevet
over menigheten ved orgelet i
kirken, «bader» i bøker sammen
med forfatteren Jan Kjærstad el-
ler tryller «skrekkfilm-
musikk» ut av orge-
let for skolebar-
na, gjerne iført
klovnenese. 

Han er
opptatt av

å gjøre orgelet levende, ikke
minst for barn. Derfor har han
satt i gang en serie arrangemen-
ter under navnet «orgelsprell».

Vil gi folk opplevelser
- Jeg ønsker å gi ungene opplevel-
ser de ikke forventer. Jeg vil at de
skal oppdage orgelet som det fan-
tastiske instrumentet det er.
Faktisk er orgelet og organis-
ten de viktigste formidlerne
av levende musikk i sam-
funnet. Det er det ikke så
mange som er klar over,

og vi får jo nesten ing-

en oppmerksomhet, sier Dahlen
og setter et verbalt utropstegn
bak utsagnet sitt. Men Dahlen vil
ikke bare være orgelmisjonær.
Han har et videre perspektiv på
det han driver med.

- Det er ikke lenger slik at alle

Orgelsprellemann 
«Det finnes ikke dårlig musikk,

bare dårlige musikere»
AMUND DALEN, KANTOR I BIRKELAND KIRKE

juni 2003                  
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barn kjenner de gamle sangene eller har noe fel-
les kulturelt ståsted. Dagens samfunn er svært
sammensatt, og det nytter ikke for meg som
organist og barnearbeider å pukke på «at far min
kunne gjera» eller Mendelsohns bryllupsmarsj.
Jeg har i stedet valgt å ta inn over meg at dagens
barn lever i en medievirkelighet som er svært
sammensatt. De forbinder for eksempel ikke
orgelet med kirken, men med skrekkfilmer. De
kjenner ikke de gamle sangene vi innbiller oss at
alle kan. Derfor tror jeg det er viktigere å gi dem
gode musikalske opplevelser, enn å prøve å stad-
feste et «pensum». 

Det er her klovnenesen og ballongen kommer
inn. Gjennom skolebesøk dette året har Dahlen
lekt sammen med elevene og fått dem til å bruke
sin kreativitet for å lage lyder med luft. Det skal
munne ut i et arrangement til høsten der han
også trekker inn en norsk forfatter. Sammen skal
organisten, barna og forfatteren lage en forestil-
ling der blant annet orgel- og ballongmusikk går
opp i en høyere enhet. 

Familiemann
Dahlen har også reflektert over mannsrollen i sitt
møte med skolebarna. Han tror det er verdifullt at
barna får møte en mann i skolesituasjonen:

- Dagens samfunn er preget av at mannen er på
vikende front, og mange barn har mangel på
mannlige relasjoner. Jeg opplever det som verdi-
fullt å være mann på en kvinnedominert arena.

Selv er Amund Dahlen familiemann med kone
og tre barn. Som sivilarbeider jobbet han i en
barnehage, og da han var organist i Haugesund,
var han med på å arrangere barnefestival. Hans
hjerte banker for barnearbeidet i kirken og for
barnekulturen i samfunnet. 

– Jeg ser fram til den dagen når en menighet
ansetter en organist som barne- og ungdomsar-
beider, sier han.

- Kan vi lokke deg til å gi oss ditt kirkemusikal-
ske manifest? Hvor står du i kirkemusikkland-
skapet?

-Muligens midt i. Jeg elsker å spille Bach, men
det er også fryktelig morsomt å bare leke med
orgelet og gi folk en opplevelse. Det vesentlige er
ikke at musikken er riktig eller spilles etter lære-
boka, men at den når fram til folk. Etter min me-
ning er begrepet «høyverdig musikk» menings-
løst. Det finnes ikke dårlig musikk, bare dårlige
musikere. Og det som eventuelt gjør musikk
høyverdig, er at den kommuniserer. ●

Organist i Birkeland kirke,
Amund Dahlen, startet i
fjor høst en konsert- og
arrangementsserie han
kalte orgelsprell. 

Formålet er å samle inn penger
til nytt orgel i Øvsttun kapell og
å skape blest om orgelet og
organistrollen. Her er noen av
arrangementene:

■ «Bokbad» med forfatter Jan 
Kjærstad i Birkeland kirke 
februar 2003.

■ Barnekonsert med orgel 
og ulike instrumenter i 
Johanneskirken i april 2003.

■ Orgelkonsert der orgelet 
som «livsløpsinstrument» 
blir presentert gjennom 
tema som dåp, konfirma-
sjon, bryllup og begravelse. 

■ Skolebesøk med temaet «å 
lage lyder med luft». Disse 
skolene står på timeplanen: 
Riple skole, Kaland skole, 
Midttun skole og Christi 
Krybbe skole.

■ Dette munner høsten 2003 
ut i en spennende konsert 
som Dahlen og skoleelever 
lager sammen. Det hele 
rammes inn av en nyskrevet
fortelling, laget av en norsk 
forfatter. 

Gavekonto til «orgelsprell»:
3411 25 25000
Foreløpig er det kommet 
inn kr 50.000. ●

Følg med på internett:
home.no/hoeyte/bm/orgel

m
ed klovnenese

Fakta om «orgelsprell» 

BARNEKONSERT: I april ble det arrangert barnekonsert med
orgel i Johanneskirken i Bergen. 10-åringene Johannes og
Randi hadde sentrale roller og spilte fiolin og kornett. 

FOTO: FRODE HØYTE
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Himmelvendt på en naturlig
topp i landskapet, omkranset
av gammelt kulturland, ligger
kirketomten i Ytrebygda i
Bergen. I over 30 år har
ildsjeler arbeidet for at det
fredelige stedet i Blomster-
dalen skal bli et møtested
mennesker imellom, og et sted
der Gud møter mennesker. Nå
ser det ut som om drømmen om
egen kirke kan bli virkelighet. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Kirketomten ligger sentralt i
bydelen Ytrebygda, midt i et
område hvor det skal byg-
ges flere tusen nye boliger
det neste tiåret. 

Ser man bort fra et og an-
net fly som går inn for lan-
ding på Flesland noen kilo-
meter unna, er det et rolig
og skjermet sted kirkepio-
nérene valgte seg da de
skulle finne en tomt på slut-
ten av 60-tallet.

Fuglekvitter og 
bjørkekors
Fuglene kvitrer ivrig blant
løvtrærne når vi vandrer de
hundre metrene fra veien
og inn i skogen. 

Det bærer slakt oppover gjennom
den lysegrønn vårskogen, og etter hun-
dre meter kommer vi fram til haugen
hvor kirken etter planen skal strekke
seg mot himmelen. 

Østover ligger beitemarker og åkrer.
Det er ikke lett å merke at vi faktisk
befinner oss i sentrum av en av Ber-
gens raskest voksende forsteder med
en forventet vekst i befolkningen på

Virkelighet om 2-3 år? 

Kirkedrømmen i Y

KIRKETOMT: Komitéleder Arne Grostøl foran kirkehaugen i Ytrebygda, der nærkirken etter planen skal ligge. Her håper Gro
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nesten 30 prosent fram mot 2020. Rett
nedenfor haugen er det plantet et kors
laget av to bjørkegreiner. Her holder
Fana menighet utendørsgudstjenester
hvert år. 

Om et par-tre år håper de å kunne gjø-
re det under tak. 

Grønt lys
Lenge arbeidet kirkeentusiastene for en
kirke i full skala uten å få videre positive
signaler om realismen i prosjektet fra
dem som sitter på pengeskrinet. Nå har
de lagt lista litt lavere ved å satse på en
nærkirke til halve prisen av en fullverdig
menighetskirke. 

Det er heller ikke planer om at Ytre-
bygda skal bli en egen menighet. Denne
delen av Fana vil fortsatt hovedsakelig
høre inn under den gamle middelalder-
kirken i Fanabyda. 

Kirkevergen har foreløpig gitt grønt
lys, og en kirkekomité er etablert for å
drive planarbeidet fram.

-Vi er spesielt opptatt av å få en kirke
som kan være et møtepunkt for barn
og unge her i området, sier småbarns-
pappa og kirkekomitéleder Arne Grostøl.
På armen holder han ettåringen Anders,
en av de mange barna som skal sikre
rekrutteringen til Ytrebygda kirke. 

Grostøl er oppvokst i bydelen og født
året etter at Ytrebygda kyrkjelag ble stif-
tet. At kirkepionerene ikke gav opp,
bærer med andre ord nå frukter i både
andre og tredje generasjon. 

Midtpunkt
- Vi ønsker at kirken skal bli et sosialt og
kulturelt midtpunkt i bydelen, et sted for
både uformelle samvær, for konserter
og klubbvirksomhet for barn og unge.
Samtidig som kirken skal være funksjo-
nell og en naturlig del av lokalsamfun-
net, ønsker vi at kirkebygningen skal
være tydelig som kirke. 

- Folk skal ikke være i tvil om at dette er
et hellig rom, men terskelen inn skal være
samtidig være lav, sier Arne Grostøl. ●

Nærkirke
i Ytrebygda
■ Ytrebygda kyrkjelag ble 

etablert i 1966. 
■ Tomten ligger på en haug like

nord for Blomsterdalen bedehus
■ Tomtens størrelse: Ca. 7 mål
■ Antall sitteplasser: Ca. 200
■ Rom: Kirkerom, menighetssal/

torg/foajé, ungdomslokale, 
sakristier, grupperom, 
kjøkken, toaletter.

■ Antatt byggekostnad: 
Ca. 25 millioner kroner.

■ Ytrebygda kyrkjelag har tre 
millioner kroner på konto.

■ Tegninger og detaljerte 
økonomiske kalkyler foreløpig
ikke utarbeidet. 

■ Kirkens navn er ikke 
endelig bestemt. ●

Hva er en 
nærkirke?
En nærkirke er en enkel kirke med et re-
lativt lite kirkerom. Kirkerommet er om
lag halvparten så stort som en fullver-
dig menighetskirke skal være etter nor-
mene. Kirken får ingen kontorfløy, og
de ansatte må bruke kontorene ved
Fana kirke til administrativt arbeid.
Nærkirken skal fungere som et åndelig,
kulturelt og sosial treffpunkt i nærmil-
jøet, og være et supplement til hoved-
kirken. Nærkirken vil gjøre det mulig
med et mer mangeartet gudstjeneste-
tilbud i Fana og ikke minst være et løft
for barne- og ungdomsarbeidet. ●

9                 juni 2003

Ytrebyda

per Grostøl at sønnen Anders skal få et positivt miljø å vokse opp i.

VAKKERT:
Kirkevegen går i
dag gjennom en
trolsk løvskog der
fuglene dominerer
lydbildet. 
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AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Om vel en uke er det pinse. For de fleste
en kjærkommen oval helg med en ekstra
fridag. Selv om pinsen er en av kirkens tre
viktigste høytider, kommer det ikke flere
folk i kirken enn vanlig, kanskje tvert
imot. Det beklager selvsagt soknepresten
i Søreide, men han vil ikke bebreide folk
av den grunn.

Mindre «håndgripelig»
- Pinsen er mindre håndgripelig enn jul
og påske. I jul og påske skjedde det dra-
matiske ting, basert på konkrete hendel-
ser. I pinsen handler det om at Jesu disi-
pler ble fylt av Den Hellige Ånd og ble ut-
rustet for tjeneste. Det er svært viktig for
kirkens vekst, men likevel en vanskelige-
re pedagogisk oppgave å bringe videre til
folk, innrømmer Hans Jørgen Morvik. 

Han mener også at pinsens status som
frihelg og utfartshelg fører til at det blir
mer glissent i kirkebenkene. Blant annet
derfor mener han at utfra et kirkelig per-
spektiv kunne 2. pinsedag godt vært kut-
tet ut som rød dag på kalenderen. Det vil-
le etter hans mening paradoksalt nok ført
til høyere kirkebesøk. 

- Men det er jo også andre hensyn enn
de kirkelige som spiller inn her, sier han
med et smil.

- Men,tilbake til Jerusalem og pinseda-
gen for om lag 1970 år siden. Det vi hus-
ker fra vår barnelærdom,er at Den Helli-
ge Ånd viste seg som ildtunger fra him-
melen, og at disiplene begynte å tale i
andre tungemål slik at folk fra hele ver-

den forsto det de sa. Dette må vel bety at
tungetalen og åndsaspektet er sentralt i
pinsen?

- Ja, det er klart at manifestasjonen av
Den Hellige Ånd er helt sentralt. Likevel
tror jeg ikke at de spektakulære åndsyt-

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

Pinsen –
en utfordring til oms

- Omsorgen de første kristne viste hverandre var viktigere for kirkens vekst
enn de spektakulære undrene og tungetalen. Derfor mener jeg diakonien
bør være sentralt i vår pinseforkynnelse. Det sier sokneprest Hans Jørgen
Morvik i Søreide, som også mener vi med fordel kan avskaffe 2. pinsedag.

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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ringene som tungetale og helbredel-
se var grunnen til at kirken vokste og
at en ny religion ble dannet. Leser vi
videre i teksten i Apostelgjerningene
2, ser vi at opplevelsene på pinseda-
gen førte til et nytt samhold blant de
kristne. De delte alt mellom seg og
hadde omsorg for hverandre. Dette
gjorde stort inntrykk på folk, og folk
ble frelst og lagt til menigheten hver
dag (Ap.gj. 2, 47). Kjærligheten de
viste, er etter min mening årsaken til
kirkens vekst, sier Hans Jørgen Mor-
vik.

- Hvor viktig er pinsens hendelser
for kristendommen?

- Trolig kan vi si at kristendommen
bare hadde forblitt i en liten jødisk
sekt om ikke disiplene hadde opp-
levd å bli fylt av Den Hellige Ånd på
pinsedagen. Gjennom disse opple-
velsene fikk de selvtillit og frimodig-
het. De opplevde at Jesus ikke hadde
forlatt dem likevel. Mens de gikk og
gjemte seg etter korsfestelsen, gikk
de nå freidige ut på tempelplassen
og forkynte. De ble fylt med kraft og
overbevisning og omsorg for med-
mennesker. Og det var først fra pin-
sedagen at disiplene skjønte hva de-
res oppdrag egentlig gikk ut på. 

Diakonivekkelse
- I dag er det størst vekst blant me-
nigheter og bevegelser som legger
stor vekt nettopp på fenomener
som tungetale,profetisk tale og hel-
bredelse. Vi kaller dem gjerne for
trosbevegelsen. Tyder ikke det på at
dette er viktig for kirkeveksten?

- Nei, ikke nødvendigvis. Jeg vil for

eksempel ikke kalle det kirkevekst
dersom en trosmenighet vokser på
bekostning av en annen etablert
menighet. Etter min mening er det
solid bibelsk belegg for å legge mer
vekt på fellesskap og omsorg, altså
diakonien. Det viktigste pinsebud-
skapet for meg er at Guds ånd utrus-
ter og styrker sin menighet gjennom
kjærligheten. Ser vi på hva som fører
til vekst for misjonen, er det veldig
ofte tuftet på den diakonale innsat-
sen som gjøres gjennom sykepleie,
skolevirksomhet og nødhjelp. Kan-
skje vi kan få en pinsebevegelse hos
oss i form av en diakonal vekkelse?

Fest for menigheten
Hans Jørgen Morvik mener at vi godt
kan si pinsen markerer kirkens dan-
nelse og fødselsdag, og feire pinsen i
samsvar med det. Parallellen til den
jødiske feiringen av pakten med
Gud på Sinai-fjellet, og Moseloven
som grunnlag for pakten, er klar. 

- For oss nordmenn finnes det
enda en parallell: 17. mai feiringen,
som ofte faller sammen med pinsen.
Der feirer vi jo egentlig Grunnloven
fra 1814 og nasjonens dannelse.
Grunnloven ble jo skrevet med det
for øye at «Gud skulle vera bygnings-
mann». Så en slags pakt kan vi også
si at den var, sier han.

– Pinsen rommer derfor mange
elementer som til sammen skulle gi
oss god grunn til å feire. Og etter min
menig feirer vi på en meningsfull
måte om vi bruker pinsen til å vise
ekstra omsorg for våre medmennes-
ker, sier Hans Jørgen Morvik. ●

– 
msorg

TANKER OM PINSE:
Hans Jørgen Morvik
foran alterbildet la-
get av Bjørg Hausle
Bondevik i Søreide
kirke. 

Pinse utgjør sammen med jul og
påske de tre store kristne høyti-
der, og som påske og jul også sin
bakgrunn i jødisk festkalender.
(3. Mos 23: 15-21).

Den jødiske påskefesten markerte be-
gynnelsen på bygghøsten, mens pin-
se ble feiret ved enden av hvetehøs-
ten. Senere ble den historiske bak-
grunnen viktigere, en fest til minne
om pakten – de 10 bud – på Sinai.

Ordet «pinse» kommer fra «pente-
koste», gresk for femtiende. Den fei-

res på den femtiende dag etter på-
ske. Kirken feirer pinse til minne om
Den Hellige Ånds komme. (Ap. gj.
2.1-4) 

Noen sier at pinsen er kirkens fød-
selsdag, men det er ikke helt riktig,
for Gud hadde sin menighet også før
pinse. Det er Guds kirke for de siste
dager som innleder sin virksomhet i
pinsen. Der kirken er et fornyet Isra-
el, Messias’ folk, og består av både
jøder og hedninger.

Hendelsene ved Sinai og i Jerusalem
ved «åndsutgytelsen» har mange lik-

heter. Begge steder er det snakk om
en eller annen form for uvær og om en
kraftig klang eller lyd. Når dette for-
klares av rabbinere, tolkes flammene
som ord som går ut av Guds munn og
blir til forståelig menneskespråk.

Kirken har feiret pinse siden 200-
tallet. Følgende symboler blir brukt:
Ild, due, vann og vind. Den liturgis-
ke fargen er rød. 

Pinsen har et klart misjonspreg på
grunn av taleunderet på pinsedagen
der folk kunne høre evangeliet for-
kynt på sine egne tungemål. ●

«Kanskje vi kan få en pinsebevegelse hos oss i form av en diakonal vekkelse?»
HANS JØRGEN MORVIK, SOKNEPREST I SØREIDE MENIGHET

Alice Wer-
geland,
Valle:
- Det had-
de med at
Jesus tok
farvel å gjøre…. Nei, for-
resten, det var noe med
den hellige ånd og tunge-
tale. Jeg burde huske det
for jeg leste gjennom
hele Bibelen for et par år
siden da jeg hadde bruk-
ket ankelen.

Eva Mykle-
gaard,
Drammen:
- Jo, det var
det som
skjedde da

apostlene kunne snakke
på mange språk slik at folk
fra mange land forstod
dem. Det var vel en slags
start på misjonen.

Ingrid
Bjørgo,
Øvsttun:
- Pinse?
Ekstra fri
og speider-
tur i telt. Pinse kommer
40, nei 50 dager etter på-
ske, men jeg husker ikke
akkurat hvorfor vi feirer
pinse. ●

- Hva forbinder
du med pinse?
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FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall: ________

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

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

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

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

Fra Fana 
kirkes historie
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. 

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

Gave til 
menighetsbladet
Det er selvsagt ikke helt gratis å lage
menighetsblad. I denne utgaven av
menighetsbladet har vi lagt ved en giro
der vi ber om et bidrag til driften. Belø-
pet bestemmer du selv. ●

Rakk Nordkapp 
til 17. mai 
15. mai, vel fire måneder etter start tråk-
ket tre ungdommer over Nordkapp-platå-
et. Dermed har Sigrid Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger Mørk (21)
nådd målet: å gå Norge på langs på ski, fra
Lindesnes til Nordkapp. De nådde fram før
17. mai, men kom dessverre ikke tidsnok
til å feire nasjonaldagen i Bergen. I stedet
ble det feiring i Honningsvåg før de tok
Hurtigruta sørover. Den friske trioen fra
Slettebakken er dermed med i en nokså
eksklusiv klubb. Bare 50-60 personer har
tidligere gjort det samme som dem.  ●

Hermon Forlag har ny-
lig gitt ut Markus-evan-
geliet i SMS-språk. Her
finner vi blant annet Fa-
dervår skrevet i tekst-
meldingsversjon, i til-
legg til flere kjente bi-
belvers som de ti bud og
Johannes 3,16. 

Markus-evangeliet er
satt opp slik at man kan
se den vanlige teksten
ved siden av SMS-over-
settelsen. Oversettelsen
er ved Anders T. Bjor-
vand og Johannes Hol-
medahl i nettselskapet
Gospel Search.

Fadervår kom for øv-
rig på andreplass i en
avstemning om beste
SMS-melding. 

Fadervår på SMS-språk:
«Far i himln.Du r helli.
Kom! 
M8 du rule jorda som
himln.
Gi oss mat.
Tilgi oss d gale.
Hold oss unna fristelse
og d onde.
Alt r ditt.
Du rulr.
Ærn r din.
Amn»

PS: Er det nå mange
som lurer på hva dette er
for noe rart? SMS-språk
er en slangpreget, «ste-
nografi» mange unge
bruker når de skal sende
tekst via mobiltelefoner.
Meldingene må være
korte, og helst også me-
get lette å skrive på en
telefon, som jo mangler
et vanlig tastatur.

Er dette en god idé for
å spre budskapet? Si
din mening til redak-
sjonen!  ●

-M8 du rule jorda!
SMS-versjonen av 
Fadervår og Markus 
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STABEN
E-post: storetveit.menighet@bkf.no

Sogneprest Bjarte Holme
Kirkevn. 47a
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 12 (a) 
telefon . . . . . . . . . . 55 28 36 58 (p)

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

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

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)

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

Adm. leder Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . 55 27 31 11 (a)
 . . . . . . . . . . . . . . . .55 91 31 36 (p)

AKTIVITETER I 
STORETVEIT MENIGHET

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

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

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

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

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

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

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

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

AGAPE Gospelkor
Øver hver tirsdag i kirken kl. 19.30
Kontakt Endre Dåvøy
mobil  . . . . . . . . . . . . . .913 88 159
E-post  . . . .styret@agapegospel.no
Nett  . . . . . . . .www.agapegospel.no

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

1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon  . .55 10 51 13 / 99 71 51 16

AKTIVITETER I 
BØNES MENIGHET

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

Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon  . . . . . . . . . . . . . .55124578
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55120240

Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er hjem-
me med barn på dagen. Møtes hver
onsdag kl. 10.00-12.00 i Bønes kir-
ke, 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

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

Hyggetreff i Bønes kirke
Kontakt: Gerd Daviknes
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 07 29

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

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  . . . . . . . . .9524.05.03493

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

Hvem-hva-hvor i Storetveit og Bønes menigheter

13                 juni 2003

Vi kan hjelpe til med rådgivning/

tilrettelegging ved begravelser/bisettel-

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22
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AV BJARTE HOLME

Tormod Westermoen var det en glede å
samarbeide med. Han var en åpen,
skvær, tjenestevillig og ryddig kollega.
Han arbeidet seriøst med forkynnelsen
og var god å lytte til. Han møtte men-
nesker på en åpen og tillitsvekkende
måte, og hadde en god holdning til sin
tjeneste.  Hans interesser, evner, enga-
sjement og syn for ungdomsarbeidet
møtte behovene slik at hans tjeneste
ble til glede og inspirasjon både for le-
dere og dem som ledes.

Tormod Westermoen har tjeneste-
gjort i en nybrottstid i prestegjeldet.
Bønes menighet ble formelt eget sokn
i hans tjenestetid, og til hans stilling
ligger det å være med i Bønes menig-
hetsråd og arbeidsutvalget til rådet.
Den oppgaven gikk han også inn i på
en fin måte. 

Han var «Bønespresten» som det
hadde vært en glede å få beholde i ti-
den som kommer.

Men nå blir det for han å være sjø-
mannsprest i New York. Vi forstår at

han tok imot den utfordringen, selv
om der hos oss er et merkbart tomrom
etter han. Samtidig ønsker vi Guds
velsignelse over han og tjenesten han
skal utføre både i New York og de ste-
dene han senere kommer til å tjenes-
tegjøre. ●

Nytt fra Storetveit 
■ Høsten 2002 hadde vi overflødig-
hetsmarked. Pengene skulle brukes
på menighetshuset. Nå har vi pusset
opp kontoret til soknepresten, lagt
nytt gulv på to kontor, pusset opp lei-
ligheten, kjøpt nye, flotte, lamper til
storsalen. Oppussing av storsal og
gang håper vi skal skje i løpet av 2003. 

■ Vikarprest Tormod Westermoen be-
gynner som prest i sjømannskirken i
New York. Ny kapellan er i skrivende
stund ikke avklart. Ansettelse av-
henger av muligheten til å skaffe
prestebolig. 

■ Kateket Bodil Dyrøy Bredholt venter
sitt tredje barn og går ut i morspermi-
sjon i løpet av året. Diakon Reidun
Laastad Dyvik skal vikariere for diako-
nen i Sjømannskirken på Gran Cana-
ria i ett år fra august 2003. 

■ I sommer vil vi som tidligere år ha
gudstjenester kl.1900 i Storetveit kirke
og annen hver søndag i Bønes kirke. ●

Medarbeiderfesten
Storetveit menighetsråd inviterte nylig
medarbeidere fra alle grupper og ut-
valg til fest. Vi talte ca  40 fremmøtte.
Det var to mål ved festen, - en fin mu-
lighet til å si og gi en TAKK for alt det fri-
villige som gjøres i menigheten, og få
innspill på hvordan vi skal nå målet om
30% økning i gudstjenestefremmøte. 

Noen av forslagene:
■ se og ivareta nye kirkegjengere
■  ha flere forsangere
■  gi rom for å hilse på hverandre
■  visualisering av preken
■ kortere gudstjeneste
■ andre instrument i gudstjenesten
■ involvere grupper i menigheten i 

gudstjenesten
■ få ungdommer til å være kirkeverter
■ gjøre noe sammen etter gudstje-

nesten

Takk for tid og krefter dere legger
ned i menighetsarbeid. Vi kunne ikke
klart oss uten frivilligheten. ●

Storetveit menighetsråd

14 juni 2003                  

Agape Gospelkor har endelig fått eget do-
mene! Og vi har vært så heldig at vi har fått
det gratis Takk til internett- og bredbånd-
sleverandør EXO ved Jo Lerheim, som støt-
ter med gratis  internett, epost og domene!
Les mer om  vår sponsor på  www.exo.no

Agape sin nye internettside vil heretter
være enkel å huske for oss alle: 
www.agapegospel.no
epost kan sendes til 
ruth@agapegospel.no 
eller  styret@agapegospel.no ●

www.agapegospel.no

Takk til Tormod 
Westermoen
Å ta avskjed er ikke kjekt - særlig ikke når en setter stor pris
på den en tar avskjed med. Det gjaldt så avgjort når vi i mai
tok avskjed med Tormod Westermoen. For det var en glede å
oppleve han som prest i Bønes og Storetveit menigheter.
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15                 juni 2003

gen

B. Fondenes A/S

Folke Bardottesvei 44-46

Spectrum v/Oasen - 5147 Fyllingsdalen

55 15 40 90

Telefon 55 28 89 60
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Søndag 8.juni 
09.00 Fantoft stavkirke. Frokost (medbragt) i 

menighetshuset etter morgensang i 
Fantoft.

Søndag 8.juni, pinsedag
11.00 høymesse. Dåp, nattverd, offer: Den 

norske sjømannsmisjonen

Mandag 9.juni , 2.pinsedag
11.00 Felles prostigudstjeneste i Fana kirke

(ingen gudstjeneste i Storetveit kirke)

Lørdag 14.juni
15.00 Dåpsgudstjeneste

Søndag 15.juni, treenighetssøndag
11.00 G2 v/ sokneprest Bjarte Holme

nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 15.juni  Fantoft stavkirke
21.00 Sommerkonsert

Søndag 22.juni , 2.s.e.pinse
11.00 Høymesse v/sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet

Søndag 29.juni 3.s.e.pinse
19.00 Høymesse v/kapellan Kari Vatne

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 06.juli, 4.s.e.pinse
19.00 Høymesse v/sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, offer. menighetsarbeidet

Søndag 13.juli 5.s.e.pinse
19.00 høymesse v/sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 20.juli aposteldagen
19.00 Høymesse v/sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 27.juli , 7.s.e.pinse
19.00 Høymesse v/ vikarprest

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Tirsdag 29.juli i Fana kirke
18.00 Olsokgudstjeneste

Søndag 3.august 8.s.e.pinse
19.00 Høymesse v/ kapellan Kari Vatne

Søndag 10.august 9.s.e.pinse
19.00 Høymesse. Nattverd, 

offer: menighetsarbeidet

Søndag 17.august, 10.s.e.pinse
19.00 Høymesse v/ sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 24.august  11.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet

Søndag 31.august 12.s.e.pinse
1100 Høymesse. Nattverd

offer: menighetsarbeidet

Søndag 8.juni , pinsedag
11.00 V/kapellan Kari Vatne. gudstjeneste, 

nattverd, offer: menighetsarbeidet

Mandag 9.juni , 2.pinsedag
11.00 Felles prostigudstjeneste i Fana kirke

(ingen gudstjeneste i Bønes kirke)

Søndag 15.juni , treenighetssøndag
11.00 Gudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne

dåp, offer: menighetsarbeidet

Søndag 15.juni Fantoft stavkirke
21.00 Sommerkonsert

Søndag 22.juni , 2.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste. Nattverd, 

offer: menighetsarbeidet

Søndag 06.juli, 4.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste v/sokneprest Bjarte Holme

nattverd, offer. menighetsarbeidet

Søndag 20.juli aposteldagen
19.00 Gudstjeneste v/sokneprest Bjarte Holme

nattverd, offer: menighetsarbeidet

Tirsdag 29.juli i Fana kirke
18.00 Olsokgudstjeneste

Søndag 03.august 8.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste v/kapellan Kari Vatne

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 17.august , 10.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste v/sokneprest Bjarte Holme

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 24.august 11.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne

Nattverd, dåp, offer: menighetsarbeidet

Søndag 31.august 12.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste. nattverd,

offer: menighetsarbeidet

Kulturelle arrangementer

Søndag 8. juni
09.00 Morgensang i Fantoft stavkirke. Etter

arrangementet holdes felles frokost i 
menighetshuset. Ta med mat. 

Søndag 15. juni
21.00 Sommerkonsert i Fantoft stavkirke 

«Syng du mi røyst – en aftensang»
Religiøse folketoner og ballader.
Fremføres av Kvedargruppa i Bergen

Storetveit
Gard Kierulf Sarkandi 30.03.
Tage Rosenlund 30.03.
Håvard Nybø 06.04. 
Karine Austbø Grande 30.03.
Melody Assefaw Gebremedhin 28.03.
Victor Seterås Nøkleby 06.04
Juni Karin Grieg 04.04.
Erik Odfjell 13.04. 
Fredrik Vassdal 13.04.
Olina Olseth 13.04.
Celina Øksnes Skomsvold 13.04.
Milla Jian Haugen 13.04.
Ingeborg Frigstad Aarbø 13.04.
Hedvig Hansen Sunde 13.04.
Henriette Titland 13.04.
Celine Espeseth Wiers 26.04.
Lene Hansen Stien 26.04.
Ida-Marie Søvik 27.04.
Mari Strømme Sekse 26.04.
Mie Pedersen Vestrheim 26.04. 
Iben Pedersen Vestrheim 26.04.
Iben Therkelsen Ervik 26.04.
Eirik Solberg 27.04.
Daniel Ingstad Schjønningsen 26.04.
Kristian Skjelvik Eidnes 27.04.
Ulrik Nedregotten Hansen 26.04. 

Bønes
Sebastian Renè Bordvik Øen 30.03.
Sondre Ekli-Gabrielsen 30.03.
Brage Asphaug Tellnes 30.03.
Evita Asphaug Tellnes 30.03.
John Roger Sande Kristoffersen 29.03.
Caroline Mjeldheim 29.03.
Camilla Helene Høyvik Flesland 27.04.

Utenfor prestegjeldet
Haakon Huglen 13.03. Sjømannskirke i
Australia
Ibeline Skalle Tyborg Leversen 06.04.
Fantoft stavkirke
Even Tillung Vik 20.04. Eidfjord kirke
Fredrik Jensen Ulvatn 27.04. Os kirke
Kyrre Midttveit 27.04. Kausland kirke

Endre Røneid Fehn og
Kristin Dale Jansen 12.04.03. 

Storetveit
Magnus Odland f. 1927
Bjørn Edvard Dahl f. 1935
Erik Hagerup Jenssen f. 1920
Arvid Andersen f. 1939
Olger Mjaatvedt f. 1915
Gunnar Børs f. 1935
Asbjørn Kåre Kvalvåg f.1931
Inger Johanne Bendixen f. 1918
Kristi Lægreid f. 1922

Bønes
Erna Gildernes f. 1924
Ella Kristina Ingeborg Michelsen f. 1919
Elsa Hanevik f. 1910

døde

 vigde

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen

B

døpte
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