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40
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
FOTO: DAG KVARSTEIN

Milepæl
Bergens nyeste menighet,
Bønes, har nådd en milepæl
og har fått sine første egne
ansatte. Helge Kolstad (bildet) er tilsatt som daglig leder.
Side 3

Alphakurs
Er du nysgjerrig på spørsmål
og problemstillinger om tro
og liv? Da kan Alpha-kurs i
Bønes kirke være noe for
deg.
Side 4

Verdivalg eller
trynepolitikk?
Blir valget den 15. september et verdivalg, eller handler det like mye
om trynepolitikk. Hilde Onarheim (bildet) er bydelsstyreleder i Fana.
Hvilke verdier står hun for?
Side 6-7

«Sylvkrossen»-jubel
På samme måte som pilegrimer kom langveisfra for å få
kraft fra sølvkorset i Fana
kirke, kom folk i tusentall for
å se forestillingen «Sylvkrossen».
Side 12

Ikke bare «kanskje»
HM Kong Harald kommer til jubileumsgudstjenesten i Fana kirke 21. september.
Helt sikkert!
Side 11

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Geografi eller tilhørighet?
I Norge er landet delt opp i
menigheter, prostier og
bispedømmer. Alle mennesker
bor innenfor grensene til en
menighet, på samme måte som
man bor innenfor grensene til
en kommune.

Men ikke alle er medlemmer i en menighet i Den norske kirke. Noen er
medlemmer i andre kirkesamfunn,
andre har ikke noen form for kirketilhørighet. Like fullt bor man i en geografisk menighet.
For mange er den geografiske menigheten kontaktpunktet ved livets
store og skjellsettende hendelser. Barna blir døpt, og dermed medlemmer i
menigheten. Ungdommene blir konfirmert, ekteskap blir inngått og ved
døden søker man igjen til kirken for
begravelse. Dette er viktige hendelser i
menneskers liv, og der er kirken en del.
Dette gir en tilhørighet til den geografiske menighet. Men er dette alt for en
menighet?
Er kirken en serviceorganisasjon eller seremonimester ved de høytidelige
anledninger? Det også, men ikke bare
det. Menigheten er kontinuerlig levende liv, gjennom gudstjenester og kirkelige aktiviteter. Spør man hvor mange

Nytt

Jeg bøyer mine knær,
for Faderen, som skapte meg,
for Sønnen,
som kjøpte meg fri,
for Ånden, som renset meg.
Jeg bøyer meg ydmykt, og i tillit.
Gud, ved din Salvede, gi oss:
Fullt opp av det vi trenger.

Hverdag og helg,
nr 4-2003
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 reportasjetips.
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Kapellan
i Storetveit,
Kari Vatne.

som er med i Bønes og Storetveit menigheter, kan man rekne opp medlemstall. Man kan telle gjennomsnitt av
gudstjenestedeltakere, eller man kan
telle med alle som deltar i en eller annen form for menighetsaktivitet.
Men hvordan står aktivitetene i forhold til gudstjenestene?
Det er gudstjenestefeiringen som
konstituerer en menighet. Alt det andre er tillegg. Og alle aktivitetene har
sitt utspring i, og skulle ha sitt samlingspunkt i gudstjenesten. Den går de
ut fra, den kommer de tilbake til. I
gudstjenesten finnes ingen aldersgrense nedad eller oppad, mens de enkelte aktiviteter kan være myntet på
ulike aldersgrupper.
Småbarnstreff eller Aktiv fritid for
pensjonister appellerer ikke til de
samme menneskene, men gudstjenesten er for alle. Gjennom kirkeårets
rytme leves menighetens kristenliv fra
jul til påske til pinse, gjennom sommerens etiske tekster og høstens utsyn
framover til evig liv og frelse. Gjennom
de skiftende tekster og bønner, og ulike gudstjenesteformer blir menigheten en levende organisme, uansett om

mange eller få møter opp til den enkelte gudstjeneste.
Hvordan finne sin plass i menigheten? Å gå til gudstjeneste er å finne sin
plass i menigheten. Etter noen gangers besøk, vil man kjenne gangen og
rytmen i gudstjenesten , oppdage at
det er ikke så kjedelig som man kanskje trodde. Myten om de tomme kirkebenkene er ikke alltid sannhet. Men
også ved å delta i en eller flere av menighetens aktiviteter er man med i menighetslivet.
Mange har allerede funnet seg til rette, men mange lurer på om dette er noe
for meg. Hva går egentlig dette kristenlivet og denne kristentroen ut på? Da
vil ALPHA-kurs være en god begynnelse. Det er rettet mot de som ikke er lommekjent i alle menighetens krinkelkroker fra før. Der er plass for spørsmål, for
tvil, for usikkerhet, for tilslutning eller
avvisning. Og der vil man få undervisning i hva menighet og kirke står for.
Kanskje det ikke er så galt som man
tror? ALPHA-kurs vil være å finne i Bønes kirke denne høsten.
Gudstjenesten er møteplassen mellom Gud og mennesker. Der kommer
vi med vår synd, med vår bekjennelse
og vår lovsang og takk, vår bønner og
våre behov. Der kommer Gud med
sine gaver i dåp og nattverd og med
sin nåde og sitt gode budskap om
frelse og fred. La oss møtes til gudstjeneste og til deltakelse i de passende
aktivitetene. ●
Kari Vatne

Bønn
Gi oss:
Din kjærlighet.
Ditt smil.
Din visdom.
Din nåde.
Din vilje.

Lokalredaksjon:
Therese Mokkelbost og Even Flotve. Kasserer: Kjell-Erik Wiborg
Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret eller på e-post:
storetveit.menighet@bkf.no
Merk: Digitale bilder bør ha høy oppløsning.

Så vi kan gjøre på jorden
himmelens gjerninger.
Gi oss,
ved skygge og lys,
ved dag og ved natt,
og hver time: Din Ånd.
Fra Carmina Gadelica

Neste nummer: 14. oktober.
Stoffrist: 19. september.

Internett:
www.bkf.no

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

Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
www.dragefjellet.cjb.net
Trykk:
Grafisk Trykk, Straume
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Ny milepæl for Bønes:

Daglig leder og
kirkemusiker ansatt
I august passerer Bønes
Menighet en ny milepæl, vi får våre første
ansatte på plass. Med
det har vi et forbedret
grunnlag for vår
virksomhet og den
videre vekst.

Nytt
AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Utfordringen fremover blir å utnytte denne muligheten og
samtidig bygge videre på det
unike med Bønes, det sterke frivillige engasjementet.
De første ansatte er på plass i
slutten av august. I første omgang er dette en daglig leder og NY LEDER: Helge Kolstad har blitt daglig leder i Bønes menighet.
FOTO: DAG KVARSTEIN
en kirkemusiker, begge i 75 prosent stilling. Vi skal også få kirketjener i 50 prosent stilling, men her har
kemusiker. Hun heter Yngvil W. Kolbergsvi ikke funnet den gode kandidaten ennå.
rud og er en ung dame fra Asker som nå er
Så om noen føler at det kan være interesbosatt i Bergen.
sant, ta kontakt med menighetskontoret.
Hun er utdannet kantor og har en lang
og allsidig musikkbakgrunn, sin unge alder til tross.
Helge Kolstad
Denne omfatter i tillegg til kirkemusikk
Det er en stor glede å ønske Helge Kolstad
også kor- og korpsarbeid. Det skal bli godt
velkommen som den første daglige leder i
å få en fast musikalsk ansvarlig og vi er velBønes menighet. Når vi hørte Helge søkte,
dig godt fornøyd med å ha Yngvill ansatt.
ble vi glade. Han har vært svært sentral i så
Hun starter i slutten av august, og vi ønvel kirkebygging som menighetsbygging
sker henne hjertelig velkommen.
på Bønes og vi er veldig fornøyd med at
han har tatt utfordringen.
Gjennom mange år har helge arbeidet
Egen Bønes-prest
som avdelingsleder ved kirkevergens konOgså Bønes-presten er ansatt. Han heter
tor i Bergen. Helge tiltrer 26. august, men
Olav Johannes Oma og er i dag residerenhar allerede gjort en del forberedende arde kapellan i Askvoll.
beid i sommer. Han har bakgrunn som diHan vil tiltre mot slutten av året under
akon og avdelingsleder ved kirkevergens
forutsetning av at det er funnet en tjeneskontor.
tebolig til familien. Det har tatt tid å få avklart det økonomiske rundt dette, men
det er nå på plass. ●
Yngvil Kolbergsrud
Vi har også fått ansatt vår første faste kir(Se også side 4)

Kirkebok til
fireåringer
Under gudstjenesten søndag 28. september deles
kirkebøker ut til menighetens fireåringer. Denne dagen er det høsttakkefest og
Storetveit menighetsbarnehage deltar. De som ønsker
å motta bok, kan melde seg
på til menighetskontoret. ●

Velkommen
til eldretreff
Tirsdager kl. 11.30 til
13.30: 9. sept, 23. sept, 7.
okt, 21. okt, 4. nov, 18. nov,
2. des, 16. des. Bevertning
og variert program. For
nærmere opplysning ta kontakt med Storetveit menighetskontor tlf: 55273110. ●

«Nytt» teppe
i Storetveit
Teppet som ligger i midtgangen i kirken vår er svært
slitt. Istedenfor for å få vevet et nytt teppe ønsker vi å
få ordnet det eksisterende
teppet, - som har stor kulturhistorisk verdi. Vi håper
at menigheten vil være med
å betale for vårt «nye» teppe. Vi tar imot både kontanter, og pengeoverføring
til vår konto i Handelsbanken: 9524.05.03493 Vi regner med å ha vårt «nye»
teppe på plass i september/oktober. ●

Konsert med
FRISK LUFT
Den kjente gospelgruppen
Frisk Luft holder konsert i
Skjold kirke 30. august. Det
er nå over 30 år siden gruppen ble dannet, og i dag består besetningen av av Rune
Larsen, Arnold Børud, Kjell
Fjalsett og Ivar Skippervold. ●

august 2003
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På jakt etter prestebolig
Bønes menighet er
på jakt etter
prestebolig.

Nytt

Etter en
del om og
men, ble
to millioner kroner frigitt av kommunen til ny
prestebolig. Men siden
det tok lang tid å avklare
saken, vil ikke den nye
Bønes-presten, Olav Johannes Oma og hans fa-

milie, kunne flytte til
Bønes før på nyåret.

Ikke lett
Ifølge daglig leder i Storetveit menighet, Terese Mokkelbost, har det
ikke vært lett å finne en
egnet bolig. For det første er det lite til salgs på
Bønes for tiden, og for
det andre skal boligen
fylle en del minstekrav
for presteboliger. Blant

annet skal huset være
på minst 140 kvadratmeter og det må ha fem
rom foruten bad og
kjøkken. Det skyldes at
en prestebolig skal
kunne brukes som møtested uten at resten av
familien må kastes ut.
- Vi er takknemlige om
folk tar kontakt med oss
dersom de har et passende hus til salgs, sier
Therese Mokkelbost. ●

Nytt Alpha-kurs i Bønes kirke
Om du ønsker å vite
mer om den kristne
troen eller å bli bedre
kjent med menigheten i nærmiljøet, er
alphakurs et godt alternativ.

Nytt

Tirsdag 16.
september
kl
19.30
starter et nytt kurs i Bønes kirke. Alpha er et
kursopplegg som brukes av menigheter i
mange land. Det gir rom
for at mennesker med
ulik bakgrunn og erfaring møtes for å nærme
seg sentrale spørsmål
omkring tro og liv. Det er
sjette gangen våre menigheter tilbyr kurset.
- Erfaringene har vært
veldig gode, både fra
deltakere og ledere. Så
nå prøver vi igjen, sier
Kristin Hjertaker, en av
de frivillige lederne.
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Hun forteller at det på
hvert kurs så langt har
kommet noen som har
hatt et bevisst forhold til
egen tro og noen som
tidligere ikke har hatt
det;
- Noen har for eksempel blitt utfordret av
egne barn som krever
svar på spørsmål som
har med Gud å gjøre –
eller barna har forlangt
aftenbønn. Da hender
det man blir svar skyldig
og minnet på noe man
gjerne har skjøvet langt
bak i bevisstheten.
Hun oppfordrer nysgjerrige til å komme å se
– det er lov å prøve seg
en gang og heller kutte
ut etter en gang eller to
om man ikke trives.
Kurset i Bønes kirke
går over ti tirsdagskvelder samt en lørdag . Hver
kurskveld inneholder
kveldsmat, felles undervisning og deretter sam-

tale i faste grupper. Både
ansatte og frivillige i menigheten deltar som undervisere og gruppeledere.
Ti sentrale tema blir
belyst gjennom kurset,
for eksempel «Hvem er
Jesus?», «Hvorfor og
hvordan lese i Bibelen?», «Hvordan kan jeg
vite at jeg tror» og «Helbreder Gud i dag?».
Kurset er nesten gratis. Du betaler bare for
kurshefte (ca 40 kr) samt
10-20 kr for mat hver
kurskveld. Du kan melde deg på på forhånd via
menighetskontoret – eller på første kurskveld.
Dersom du ønsker å
vite mer om kurset, kan
du enten ringe Storetveit/Bønes menighetskontor, tlf 55 27 31 10 eller Kristin Hjertaker tlf
55 12 29 38 (kveld) eller
Torstein Berentsen tlf 55
12 23 32 (kveld). ●
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Han tenkte stort, leder for Bjørgvin Kirkesangforbund og
organist i Slettebakken menighet, Olav Øgaard, da han
unnfanget ideen om å mobilisere kor på Vestlandet til
pilegrimstur i de gamle vikingers fotspor.

Visjonen som ble virkelighet:

I vesterled på pilegrimstur
AV SVERRE TRÆTTEBERG

I blant blir visjoner mer enn bare
drømmer, og da skoleferien begynte,
«invaderte» 400 personer fra ca 30
kor Storbritannia og Irland. Korene
fulgte 4 ulike ruter, og endte opp i en
gigantisk fellesgudstjeneste i York
ærverdige minster.

Med båt og buss
Ca 20 personer fra Slettebakken Motettkor og Menighetskor var blant
dem som startet ferden på Orknøyene.Først gikk turen over Nordsjøen
med «Jupiter,» videre med buss via
Edinburgh og til slutt båt over til øyene og buss videre til Kirkwall. Her var
været ikke helt godt, men hva gjør det
for vannvante bergensere som bl.a.
lot seg imponere over Magnuskatedralen, påbegynt av Ragnvald jarl i
1137, og av eldgamle bosetninger
Skara Brave helt tilbake fra 3100 f.Kr.
Litt skuffende var det at vi pga. annet arrangement ikke slapp til med
sang inne i katedralen, men kirketrappen er et bra podium. Pytt sann,
det skulle bli mer sang siden.

Sol,sauer og sang
John, vår eminente og joviale sjåfør
fra Newcastle kjørte oss trygt videre
.Skottland er vakkert med irrgrønne
marker fulle av hvite «ulldotter». «Litt
magre,» sa kjennere i bussen. Solen
skinte, og da vi passerte Loch Ness,
var det lite som fikk oss til å tenke på
mystiske sjøormer.
Iona, klosteret på vestkysten var
neste mål. Det ble herjet av norske vikinger fra 795-900, men like fullt var
det herfra de første kristne misjonærer til Norge kom.En spesiell opplevelse i klosterkirken var det å kunne
synge om Olav Tryggvason som ville
kristne Norge. Edinburgh, Skottlands
vakre hovedstad, ble neste stopp. St.
Giles katedralen bød på ypperlig

akustikk, og vi følte at
sangen her fikk et ekstra «løft».
Durham ligger kun
en time fra Newcastle.
Katedralen der ble påbegynt i 1093, og er det
mest betydningsfulle
romerske bygg i England. Også her kunne
vi glede oss over god
mottakelse og et rom
som gav sangen de
beste vilkår.

York

En bønn av Alcuin av
York (fra 700 tallet)
Evige lys, skinn i våre hjerter.
Evige godhet, fri oss fra det onde,
Evige kraft, vær vår støtte,
Evige sannhet,
splitt vår uvitenhets mørke,
Evige barmhjertighet,
ha nåde med oss,
Så vi med hele vårt hjerte og sjel
og styrke kan komme for ditt åsyn,
og bli brakt av din store nåde
til ditt hellige nærvær.
Amen.

York var det endelige
mål for alle korene. York minster er den
største gotiske katedral i Nord-Europa,
og byen York (Jorvik i vikingtiden) er en
sjarmerende by med trange gater og
høy turistfaktor. Etter sigende har
byen en kirke for hver uke i året, og en
pub for hver av årets dager. Noen av
dem fikk besøk! Byen er stolt av sitt
«Jorvik Viking Center», og vi kunne ofte
se det norske flagget vaie utenfor butikker og spisesteder. I York minster
fant hovedsamlingen sted – en guds-

YORK: Fornøyde korsangere utenfor York-katedralen
ledet av Anne Karin Stormyr og Olav Øgaard.
FOTO: ASBJØRN ROTEVATN

tjeneste der bl.a. utdrag fra Trond Kverno
sitt verk : «Rydd vei for
Herren» ble oppført.
Mange
mennesker
var samlet i den enorme kirken, og det ble
en fin opplevelse for
oss alle.

Gode minner
Det er spesielt å være så mange sammen på tur i en klar hensikt og med
flere opptredener på programmet.
Storbritannia presenterte seg på en
god måte, og vi fikk opplevelser og
minner det er vel verdt å ta vare på.
Dessuten – sang og musikk i slike omgivelser gir fellesskap, inspirasjon og
forståelse ut over vårt eget lokale miljø. En stor takk til alle som var med på
turen, og til Olav Øgaard som gjorde
visjon til virkelighet. ●

Nytt

august 2003
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VALG -03:

Fanapolitikern

Hvilke verdier er viktigst for Fanapolitikerne? Vi har utfordret en del av
dem som har vært, og skal være med på
å styre Fana og Ytrebygda. Med andre
ord de menneskene som skal ta mange
verdivalg på vegne av oss. Blir lokalvalget 15. september et verdivalg?
Våre spørsmål til politikerene:
Hva legger du i ordet «verdi»og hvilke
verdier er viktigst for deg personlig?
Hvilke verdier er det viktigst for deg å
kjempe for i lokalpolitikken?
Hvordan kan Ytrebygda og Fana bli et
bedre sted å leve?
AV DAG KVARSTEIN

TRYGVE BIRKELAND (KRF) BYDELSSTYRELEDER OG BUSSJÅFØR, YTREBYGDA
3.kandidat til bystyret i Bergen, 41 år.

Kamp mot likegyldighet
Verdier er de grunnleggende byggesteinene vi bruker som enkeltpersoner og samfunn når beslutninger
skal taes. Viktig for meg er trofasthet,
ærlighet, medfølelse og standhaftighet.
Medmenneskelighet, respekt, lokal
deltagelse og åpenhet i beslutninger.
Ved at vi starter en kamp mot likegyldighet og egoisme og begynner å
bry oss om hverandre i stedet for å ty til
sladder og folkesnakk. Verdiskapning i
samfunnet er også nødvendig. Dette
skaper arbeidsplasser, økte inntekter og
økte muligheter til å gjøre noe godt for et
større utsnitt av våre innbyggere.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HILDE ONARHEIM, (H) BYDELSSTYRELEDER I FANA OG SJEFSSYKEPLEIER:
4. kandidat på bystyrelisten. Avgjørelse om
plass i bydelsstyre blir tatt etter valget. 48 år.

Respekt for enkeltmennesket
Verdier er det som betyr noe for
meg, som gir innhold i tilværelsen:
Trygghet, respekt, rettferdighet,
godt nettverk (famile og venner).

6

august 2003

VERDIER: Trygve Birkeland (Ytrebygda) og Hilde Onarheim (Fana) har vært bydelsstyreledere de fire siste å

Respekt for enkeltmennesket,
handlingsfrihet, medbestemmelse.
Jeg vil prioritere kommunens kjerneoppgaver; helse, skole og eldreomsorg,
og sikre trygghet for de svakeste.
Ved å sikre ovennevnte. Byen må
i økonomisk balanse, og da må vi
prioritere kjernevirksomheten. Andre
tjenester kan med fordel gjøres av
private. Byen og bydelene må ha gode
handlingsplaner for å bekjempe rus og
kriminalitet, det forebyggende arbeid
er utrolig viktig. Jeg ønsker også å gi
mer ansvar til den enkelte innbygger.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KNUT HOLME SULEN (FRP)
BYDELSSTYRET FANA
Fortsetter ikke i bydelstyret, er
uplassert på listen til FrP. 42 år.

Rett til å ha egne meninger
Respekt for mennesket, dets eiendom og meninger. Lov til å ha egne
meninger og frihet til å sette idéer ut i
livet.
Mulighet og rett til å velge alt fra
transportmiddel til sykehjemsplass når den tid kommer.
Bedre infrastruktur dvs. veier. Uten
veier ingen verdiskapning, uten

verdiskapning intet arbeid, intet arbeid,
ingen Bergen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KNUT JOHAN LARSEN (SV)
BYDELSSTYRET YTREBYGDA,
PROD. ARBEIDER.
2. kandidat for Bergen SV, fortsetter ikke i bydelsstyret, 58 år.

Toleranse er det viktigste
Mennesket må leve i frihet, utvise
ansvar, ha høy toleranseevne og
ikke akseptere noen form for diskriminering. Alle mennesker har samme
verdi. Rasisme må bekjempes og ikke
ties i hjelp. Å være inkluderende.
Som lokalpolitiker er jeg mest
opp-tatt av at alle mennesker skal
få hjelp når de trenger det. Derfor
mener jeg det er viktig å styrke
fellesskapet gjennom fellesskapsløsninger. Å sette bestemor ut på
anbudsrunde annethvert år er ikke i
tråd med mine verdibegrep.
Legge forholdene til rette for gode
oppvekstvilkår for barn og unge,
funksjonshemmede og eldre. Ellers
må bydelenes miljø forbedres bl.a.
ved at bybanen blir bygget snarest
mulig og at bussene får sine kollektivfelt.

felles 3.qxp

25.08.03

23:23

Page 7

rnes verdier
Verdiskapning
Verdiskapning, verdi-skapning,
verdi, skapning. Smak på ordene.

FOTO: DAG KVARSTEIN/AP

STEIN B. HUSEBØ (PENSJONISTPARTIET) FANA, LEGE
OG FOREDRAGSHOLDER

ANNE GINE HESTETUN (AP), FANA,
BYRÅD FOR BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT

2.kandidat – regner med
plass i bystyret. 59 år.

3. kandidat – regner med plass i
bystyret. 41 år.

Verdier gjelder grunnfjellet

Like muligheter for alle

Verdier gjelder grunnfjellet.
Liv og død – glede og sorg.
Hva styrer våre liv? Hva blir igjen
når vi forlater våre liv? Hvorfor
tror mange at det finnes et liv
etter døden? Og hvilke konsekvenser har det når vi ennå
har tid? Den lysende tråd for
meg personlig er kjærlighet og
menneskeverd; vi behøver
hverandre. Samtidig en grunnleggende tvil på etablerte «sannheter», og en tro på at det nytter
å strekke seg mot – Gud.

Et samfunn der vi gir alle
barn de samme muligheter
og rettigheter uavhengig av hvem
som har født dem inn i denne
verden. Et samfunn tuftet på
gode fellesskapsløsninger med
demokrati, trygghet, respekt,
toleranse og åpenhet. For meg
er det viktigst at barna får vokse
opp i trygge omgivelser med
forutsigbarhet i hverdagen, og
at alle små hverdagsgleder får
blomstre.

De svakeste. Gamle – som
ikke lenger kan klare seg
selv. Barn og ungdom – som
trenger oss, som vi trenger.
Hvordan kan vi gradvis tilby
solidaritet og kjærlighet – i
stedet for grådighet og
konspirativ likegyldighet.

Barn og unges oppvekstvilkår. Fortsatt satse aktivt på
støtte til frivillige lag og
organisasjoner slik at frivillig
arbeid og dugnadsinnsats får den
drahjelp de fortjener. Skape
forutsigbarhet for barnefamilier
ved å ha full trøkk på etablering
av nok barnehageplasser.

Fana og Bergen er verdens
beste sted å leve. Samtidig er
det en stor utfordring når vi har det
godt. Det kan fort bli en sovepute.

Fana er et godt sted å leve. Vi
må satse på fellesskapet og
bygge opp under frivillig arbeid.
Det er limet i hverdagen. ●

Kommentar

siste årene. Anne Gine Hestetun (t.h.) er byråd i Bergen. Hva mener de om verdier?

Hvilke assosiasjoner gir de? For oss som
ikke har vært blåruss går vel tankene i
retning av ting som er viktig i livet: trygghet, vennskap og tro. Evnen til å glede
seg over skaperverket og de underlige
medskapningene våre. Ordet «verdiskapning» sier også noe om at det viktige i livet ikke kommer av seg selv. Som
skapninger må vi selv bidra til at verden
blir et verdifullt sted å leve. Og som religiøse mennesker tror vi også at det ligger en høyere kraft bak verdiene, en skaper.
I dagens medie-og politikerspråk er det
pengeflytternes definisjon av begrepet som råder. I partiprogrammene er verdiskapning ofte
synonymt med å få pengene til å kaste av seg,
en aktivitet (eller hobby for enkelte) som i og
for seg ikke er forkastelig om pengene brukes
til ting som gir oss ekte verdier. Det jeg ikke liker er at ordene «verdier» og «penger» ofte betyr det samme i den norske offentligheten. Det
sier litt om vårt hule verdisyn. Samtidig vet vi at
det som det nye testamentes hovedperson advarte aller mest mot, var nettopp pengene,
Mammon. Jesu budskap er fullt av advarsler
mot at pengekjærlighet fører galt av sted.
Det er visstnok dårlige økonomiske tider her i
landet. Det hevder i alle fall finansminister og
sentralbanksjef. Budskapet forkynnes på et
tidspunkt i historien da nordmenn aldri har
brukt så mye av inntekten på ting vi ikke trenger. Og nylig fikk vi høre at oljefondet nå rommer
800 milliarder kroner. Et tall bare Onkel Skrue
kan fatte.
Folk flest er ikke flinke nok til å bruke penger, heter det fra børsen og regjeringskvartalet.
Vi må kjøpe mer for at seddelpressen skal få
fart på seg og for at fabrikkpipene atter kan
spy ut «lukten av penger». Gros 80-tallsmantra om «bærekraftig» utvikling er glemt.
Det vi trenger er opinionsdannere som omdefinerer ordet «verdi». Politikere, lærere,
prester, småbarnsfedre, journalister og banksjefer (!) må begynne å snakke om at vi alle har
et ansvar for å skape verdier omkring oss, og
ikke bare på kontoen.
Dag Kvarstein
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Fana-treff i sørlandsidyll
En uke i juli fylles den
idylliske Risøya i Sørlandets
beste skjærgård opp av barn,
unge og voksne fra hele
landet For 18. år på rad
arrangerte Norges KFUKKFUM i år sommertreff på
øya ved Tvedestrand.
AV HANS JØRGEN MORVIK (TEKST OG FOTO)

Med 44 deltakere, var sannsynligvis
Fana det området i hele landet som
hadde flest folk på årets treff.
Med egne leirer for barn og ungdom, og gode tilbud også for voksne,
er dette sommerens høydepunkt for
mange. Det spesielle med dette sommertreffet er at her samles det folk i
alle aldre, og fra hele landet. Hovedtyngden består av familier med barn
og ungdommer. Men der er også en
del enslige voksne, og ungdommer
som kommer på egen hånd.
Årets sommertreff var på mange
måter preget av ungdom. På to ungdomsleirene, U1 og U2, der alle deltakerne bodde i telt inne på øya, var
det 120 deltakere. Disse leirene lever
i stor grad sitt eget liv. De arbeider
med forskjellige prosjekter, men
bruker mesteparten av tiden og
energien på å ha det moro sammen.

OPPLEVELSE: Kveldssamlingene i Fjellkirken fremheves som en stor opplevelse av mange.

Veteranen

STORTRIVES: Janne og Dan Søraa med barna
Einar og Ingrid kommer ganske sikkert tilbake
neste år.

Romslig og avslappende
Tone Totland og Svein-Arne Storesund fra Birkeland er 2. gangs-deltakere, Anniken og Birger Huun fra
Slettebakken er med for 5. gang.
- Hva er det som gjør at dere kommer tilbake etter å ha vært her før?
Svein-Arne Storesund: -Sørlandsferie, det jo noe eget ved det, men det
er nok ungene som er mest oppsatt
på å dra hit.
Birger Huun: -For all del, vi vil gjerne vi også, men ungene er nok mest
bestemte på å dra. De har venner
her, og finner nye stadig vekk. Vi ser
dem ikke så mye gjennom uken. De
er her i glimt, når de trenger rene
klær, eller mer penger til is…

- Ikke påtrengende
Tone Totland: -Her er romslig. Her er
en fin og sunn måte å formidle kristendom på. Ikke påtrengende på
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noen måte. Dessuten er det flott å se
at barn og unge får være med og bidra så mye. Du kan være med på
mange aktiviteter, eller du kan være
for deg selv. Men her er først og
fremst rikelig anledning til å sette seg
ned og snakke med andre, og til å reflektere over livet. Det går an å komme hit både som familie, som singel
og som singel med barn.

Fjellkirken
Inne i skogen like ved leirstedet, med
steile berg som kirkevegger og den
blå himmelen som tak, ligger naturens egen katedral, «Fjellkirken». Her
samles alle som vil til friluftsgudstjeneste og kveldsandakt. Roen og
stemningen i Fjellkirken var for
mange av dem vi snakket med det
som gjorde mest inntrykk under
oppholdet på Risøya.

Tove Ask fra Fana er super-veteran,
og har 10-års jubileum på sommertreffet. Hennes to jenter har gått gradene fra de var små, til nå å være aktive deltakere på de to ungdomsleirene. I år har hun også fått med seg Marianne Henne fra Birkeland, som har
med seg sine tre barn.
- Her er mange kjernefamilier.
Hvordan er det å komme hit uten
partner?
- Det er flott det også. Vi er ganske
mange i samme situasjon, så vi er
ikke alene! Dessuten opplever vi ikke
at det er noe skille slik sett.

Alt på en gang
- Det er også veldig godt å være her
som voksen. Det er ferie og inspirasjon, kristent fellesskap, sosialt
treff, alt på en gang. En kan velge
selv om en vil være veldig aktiv, eller
bruke tiden til avslapping. Her er
kajakkpadling, vannski, fotball,
men også god tid for refleksjon og
stillhet. Jeg ser frem til det hvert år.
Det er sommerens høydepunkt, sier
Tove Ask.
Hvis dette høres interessant ut, kan
du spørre etter informasjon på ditt
kirkekontoret. Innbydelsene sendes
vanligvis ut i februar. ●
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Mitt liv, ditt liv og «de andre»
«Kvinne funnet hjemme i
forkommen tilstand, etter å ha
ligget hjelpeløs i en uke ...»
«Det går jo ikke an! Ligge alene i dagevis uten at noen bryr seg! Stakkars
menneske! Har hun ingen familie,
ingen venner?» Vi ser dem i avisene,
historiene om mennesker som ligger
skadet eller døde i dager og uker, uten
at noen vet. Jeg har tenkt at dette må
være svært ensomme mennesker.
Vært oppgitt over familie, venner og
naboer, som ikke bryr seg og tar kontakt. Men har jeg egentlig noen grunn
til det?
Kanskje det ikke er så enkelt likevel.
Jeg har faktisk kommet til at det samme kunne ha skjedd meg selv, i alle fall
i lange perioder av livet. På tross av et
sosialt liv med venner og familie, kunne det vært meg selv som lå der, uten at
noen reagerte. Hvis de ikke fikk tak i
meg ville de tro at jeg var på besøk, på
reise, på farten ett eller annet sted. Jeg
var jo så aktiv, så sosial, så travel…
Vi ønsker mange ting samtidig. Et sosialt liv med tette, varme, spennende
relasjoner, venner, familie og kolleger.
Men også frihet til å skjerme oss og ha
tid for oss selv. Vi er også svært ulike
når det gjelder ønsker og muligheter til
å velge hvem vi omgås.
Det kan være svært ulike årsaker til at
så mange mennesker er ensomme.
Det å bli skikkelig kjent med og anerkjent av et annet menneske kan være

Dialoggruppe
for folk med
ulike livssyn
Slettebakken menighet ønsker
velkommen mennesker med
ulike livssyn til samtaler om
vesentlige livsspørsmål.
Gruppen er åpen for alle interesserte og
vil ha møter i Slettebakken kirke i hovedsak annenhver tirsdage kl. 20 - 22.
• Oppstart blir tirsdag 9.september.
• Øvrige samlinger blir: 23.sept, 7. og

Artikkelforfatter
Karl Dag Bærug
arbeider hos
Kirkens SOS
i Bergen.

en lang prosess, som krever at vi klarer
å vise noe av vår egen sårbarhet. Dette
er krevende, og i noen tilfelle så vanskelig at vi heller trekker oss tilbake.
Kanskje har vonde erfaringer tidligere
i livet bidratt til dette.
Ofte er ensomheten der på tross av at
vi lever sammen med andre. Når det er
viktige forhold i eget liv vi ikke tør, klarer eller vil dele med andre, kan følelsen av å være ensom bli påtrengende.
Vi ønsker å bli sett av andre mennesker, at noen kjenner og aksepterer meg
slik jeg egentlig er, med alle mine motstridende tanker, følelser og egenskaper. Samtidig ønsker jeg selv å påvirke
når, av hvem og hvordan jeg blir sett.
Denne balansen er ikke så lett, verken i
nære relasjoner som familie og venner,
eller i forhold til «de andre». Holder vi
avstand for å slippe å ta ansvar?
Det er et livsprosjekt å bli flinkere til
å se og møte mennesker på en god
måte, ikke minst ved å utvikle en følsomhet for andres ønsker og behov.
Klarer vi å skjelne mellom det å bry seg
om og det å bry seg med? Kan vi hjelpe
hverandre med det? ●
Karl Dag Bærug

Nytt

Velkommen til

21.okt, 4. og 18. nov og 2. des.2003
Hovedtema for høsten 2003 blir
«Skapt i Guds bilde».
Hensikten med gruppen er å utvikle
den enkeltes evne til å lytte til andres
trosopplevelser og styrke egen forståelse av tros- og livsspørsmål.
Samtaleleder er Ragnvald Hemstad,
nå pensjonert prest. Med bred erfaring
som prest, som misjonær i Japan og fra
møter med mennesker med ulik troserfaringer.
Påmelding er ikke nødvendig. Har du
spørsmål ta kontakt med Ragnvald
Hemstad på telefon 55 27 05 26 eller
med en av prestene på menighetskontoret telefon 55 28 06 12. ●

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Hvordan har du det…

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Birkeland kirke fyller 125 år
Birkeland kirke er den nest eldste
kirken i Fana, og i høst markeres
125-årsjubiléet. Det har vært kirke i
Birkeland-området i alle fall siden

1300-tallet, og dagens kirke er den
tredje i rekken. I artikkelen på denne
siden tar Martin A. E. Andersen for
seg kirkestedets historie.

•
•

Jubileumsperiode: 7. september19. oktober 2003
Søndag 19.oktober kl.11.00:
Jubileumsgudstjeneste.

Kirkested siden 1300-tallet
Vi vet ikke når den første
kirken på Kirkebirkeland ble
bygd, men biskop Audfinn i
Bjørgvin skrev 8. juni 1329
et brev til presten Erling på
Birkeland, og det er første
gang denne kirken blir
nevnt i noe dokument.

TØMMERKIRKE: En tømmerkirke ble reist på Kirkebirkeland på 1660-tallet til erstatning for den
gamle kirken som hadde stått på stedet i alle fall
siden 1300-tallet. TEGNING: AUD S. MYKLEBUST

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Vestlandet fikk tidlig
forseggjorte stavkirker som i Røldal og
på Urnes, og noen
store steinkirker som
i Rosendal, Kinsarvik,
Voss og Aurland. Men kirken på Kirkebirkeland var et enkelt byggverk, reist
etter et felles grunnmønster med storparten av de ca 1300 kirkene i Norge på
1300-tallet, med våpenhus, skip uten
benker, kor et trinn eller to høyere, alter
med alterring og en døpefont. Veggene
hadde små lysglugger, altertavle, krusifiks, prekestol, kirkebenker, galleri,
klokker, kirkeskip, vinduer, oppvarming
og orgel kom til etter hvert.

Gikk helt fra Loddefjord
Kirken skulle tjene en menighet som
strakte seg til Unneland, Langedalen
og Stadsporten i nord, til Loddefjord,
Mathopen og Grimstad i vest, til Søreide og Skjold i sør, og endelig til Henne og Frotveit mot øst. Veien kunne bli
ganske lang for mange, men plikten
kalte, samtidig som kirkebakken ble
det sosiale treffsted for ung og gammel. De langveisfarende hadde klesbytte i bylt på ryggen, og nær kirken
skiftet de til besteklærne.

Ny tømmerkirke
Vel hundre år etter reformasjonen, på
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1660-tallet, ble en ny tømmerkirke
reist. Denne ble utstyrt med en klokke
støpt i Nederland i 1637 og en annen
støpt i København i 1665. Begge henger
i dag i den nye Birkeland kirke på Midttun. Skip og kor i den nye tømmerkirken var 140 kv.m., og noen år senere ble
den påbygd et våpenhus på 22 kv.m.
Kirken ble godt vedlikeholdt, den var
tjærebredd og delvis malt innvendig, og
hadde både utskjæringer og bilder av
apostlene malt direkte på veggen.
I 1724 solgte kong Fredrik IV kirken,
og den fikk lokale eiere inntil W.H.
Christie på Hop kjøpte den i 1795. Han
bygde en stor kirke på Hop («pappkirken») og var inne på tanken å gjøre
denne til sognekirke for Birkeland.
Dette skjedde imidlertid ikke, og hans
etterfølger på Hop, Michael Krohn, gav
i 1839 Birkeland kirke til menigheten
sammen med flere hundre speciedaler
til reparasjon av kirken. Arbeidet ble
ganske omfattende, men det var det
siste som ble gjort med gamle Birkeland kirke før den ble revet vinteren
1878-79 etter at den nye kirken på

Midttun var innviet 21. november
1878.

Kirkematerialer auksjonert
Tredje påskedag, 5. april 1879, var det
stor auksjon på Kirkebirkeland, der
materialer fra den nedrevne kirken
var sortert og klargjort for inspeksjon
og kjøp. Alterskapet havnet til slutt i
Historisk Museum, noen dører kom til
Brattland, et døpefat oppbevares i dagens kirke, en lysestake henger på kirkeveggen, en kirkebenk er tatt vare på,
og enda et fat oppbevares på Nesttun
Eldresenter. Flere enkeltdeler fra kirken kan sikkert oppspores, og bør snarest registreres og fotograferes.
Kirken er borte, men fundamentet ligger der fortsatt. Og innenfor kirkegårdens gamle murer har fanabuer i alle aldre sitt siste hvilested. Det hersker fred
og ro på den århundregamle gravplassen. En enkel minneplate forteller stedets historie. Burde dagens generasjoner sørge for en verdigere ramme omkring de synlige minnene etter Birkeland menighets første kirkested? ●
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850-årsjubileet i Fana kyrkje:

Ei festreise gjennom året
850-årsjubiléet har vore som
ei opplevingsrik festreise frå
opninga 1. søndag i advent i
fjor og til no. Mykje av det
som har hendt, vil vi ha glede
av i mange år framover.
Stikkord i så måte kan vere
jubileumsboka, jubileumsvideoen, amfiet i Fana kulturpark og verket «Sylvkrossen».

Kongebesøk 21. september
Jubileumshøgdepunktet vert søndag 21. september kl. 11.00. Då kjem
Hans Majestet Kong Harald V til kyrkja for å vere med på festgudstenesta.
Gudstenesta blir leia av Bjørgvin
biskop Ole D. Hagesæther. Nyskriven
musikk av komponisten Jostein Stal-

kitekt Fredrik Konow
Lund, som restaurerte
Fana kyrkje i åra 192628.
Blant dei særskilt inviterte til jubileumshøgdepunktet er tidlegare
prestefolk i Fana og dei
som er ordinerte til presteteneste i Fana kyrkje.
Til denne dagen vil også
Kongebrua i KulturparBESØK: Kong Harald (t.v) kjem til jubileumsgudstenesta i Fana ken vere klar. Etter gudkyrkje 21. september. Biskop Ole D. Hagesæther leier gudstenesta. stenesta er det planlagt
ein folkefest i Kulturparken. Nærare program kjem seinare.
heim vil bli framført av lokale krefter.
Denne dagen bør alle setje av til jubiDenne dagen vil det nye teppet i
leumsfest ! ●
midtgangen i kyrkja bli teke i bruk.
Teppet er handvove av Oddrun KolNB! Fullstendig program for hauststad Møllerup Haga i fargeval og
halvåret kjem i eige programhefte.
mønster med design godkjent av ar-

Kulturkveld i Fana kirke
«Fra middelalderens til vår moderne tids kirkekunst» er tittelen på
Gunnar Danbolts foredrag i menighetssalen ved Fana kirke 11. september.
Gunnar Danbolt er kjent som en glimrende formidler. Han er en av våre
fremste kjennere av kirkekunst og kirkesymboler. I tillegg vil organist Jostein
Aarvik fremføre musikalske bilder.
Danbolt er professor i europeisk
kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Han har skrevet en rekke bøker og
artikler om maleri og skulptur fra antikken, middelalderen og renessansen, og om moderne kunst, kunstteori, kunsthåndverk og barnekultur.

Gunnar Danbolt er en ettertraktet foredragsholder og foreleser i mange
sammenhenger. I år 2000 mottok han
Meltzers Høyskolefonds Forskningsog Formidlingspris. Danbolt vil bruke lysbilder for å gi tilhørerne et visuelt inntrykk av kirkekunsten.
I sitt foredrag vil han trekke opp linjene fra middelalderens kirkekunst til
vår moderne kirkekunst, og han vil ta
for seg de utfordringer og problemer
den moderne kunsten stiller når man

Gunnar Danbolt

introduserer den i et kirkerom og i en gudstjenesteform som har forandret seg langt mindre enn kunsten.
Kirkens kunst, arkitektur og symboler har inspirert komponister til
mange musikkstykker, ikke minst for
orgel. Organist Jostein Aarvik vil denne kvelden framføre «musikalske bilder» av Johann Sebastian Bach, Louis
Vierne, Henri Mulet og Knut Nystedt.
Samlingen bli i Menighetssenteret.
Enkel servering. Inngangsbillett: Kr.
100,- Arr: Kulturutvalget i Fana kirke
og Fana Folkeakademi med støtte av
kulturavd. i Fana bydel. ●
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Tro og tvil i friluftsamfiet
I første halvdel av juni ble
stykket «Sylvkrossen»
fremført på den nye
friluftsscenen nedenfor
Fana kirke.

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Over tusen mennesker fikk i løpet av
de fem forestillingene se en livlig folkelivsskildring fra 1200-tallet da fastboende og pilegrimer diskuterte undergjerningene som skjedde ved
sølvkorset i Fana kirke. For det var temaet tro og tvil som var det sentrale
innholdet i stykket.
Forfatter Johannes Gjerdåker, og regissør Vera Rostin Wexelsen fra Hordaland Teater, lyktes med å bygge en bro
mellom virkeligheten til middelalderens og dagens postmoderne mennesker. Nå som da stiller vi mennesker
de samme spørsmålene, og like ofte
blir vi svar skyldig. Er det nå sikkert at
dette har noe med Gud å gjøre? Er ikke
det hele myter og overtro, eller er det
en kjerne av evig sannhet i det?

SKALD: Den islandske skalden Torfinn fortalte om sine opplevelser i Bagdad med både mennesker og
dyr som interesserte tilhørere.

«Det er dei vise som
forvillar verda»
TRYGVE FRÅ FANA I «SYLVKROSSEN»

tt
I tilleggN
til y
den eviggyldige tematikAktuelt fra Bagdad

ken, hadde forestillingen tilløp til
dramaturgisk spenning. Det oppstod
knuffing da den islandske skalden
Torfinn fortalte om sin reise til muslimene i Bagdad. Han ble beskyldt for å
gjøre seg til venns med vantro og for å
spre vrang lære. Kanskje ikke tilfeldig
at forfatteren lot Torfinn komme fra
Bagdad i tider med politisk konflikt
og krig mellom Vesten og Irak, en
konflikt som også har hatt sterke religiøse undertoner.
Litt romantikk og flørting ble det
også flettet inn i forestillingen. Skalden Torfinn (Eirik del Barco Soleglad)
kom som et frisk pust fra det store ut-
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GODT BESØK: 2-300 mennesker fylte det nye amfiet nedenfor Fana kirke under hver av de fem forestillingene i juni.

land og vakte selvsagt interesse blant
jentene. Helga fra Stranda (Monica
Grønvik) faller for ham og forsvarer
hans kulturåpne kristendomsforståelse, samtidig som hun åpenbart håper på et lite eventyr.

Overbevisende Fana-bonde
Flertallet av de medvirkende var amatørskuespillere, men de fikk god hjelp
av en dyktig regissør og profesjonelle
skuespillere og musikere. Sverre Trætteberg hadde en sentral rolle i forestillingen. Han har liten teatererfaring fra
før, bortsett fra noen små opptrinn i
mindre sammenhenger. Men i rollen

som Fanabonden Trygve overbeviste
han med engasjert og troverdig spill.
Strilemålet satt også som det skulle.
Trygve var overbevist om sølvkorsets
undergjørende kraft, han hadde selv
vært vitne til at folk var blitt helbredet.
- Det var kjempeartig å være med. Å
få delta i en slik forestilling sammen
med profesjonelle skuespillere, musikere og regissør, var veldig lærerikt
og inspirerende, forteller han.
Nå håper Trætteberg at amatørteatermiljøet som har oppstått rundt
Hordaland Teater, kirken og amfiet,
kan utvikle seg. Det sysles allerede
med planer om nye forestillinger ... ●
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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 kateketvikar Inge Høyland
telefon . . . . . . . . . . . . 55 27 31 15

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

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

Organist Ruth Bakke Haug
e-post: . . . . . . rubhaug@online.no
. . . . . . . . . . . . . . . . .tir.-tor. 14-16
telefon . . . . . . . . . . 48 18 39 94 (a)

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

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)

Kateketvikar Inge Høyland
telefon . . . . . . . . . . .55273116 (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

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: Diakonvikar
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Kjøring:Guri Westfal-Larsen
telefon . . . . . . . . . . . .55 91 21 42
Småbarnstreff
Hver torsdag kl. 10.30-12.30
Menighetshuset
Kont.: Kateketvikar Inge Høyland
telefon
55 27 31 15

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

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

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
epost: kjartansteffensen@yahoo.no
mobil . . . . . . . . . . . . . . . 90737973

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

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

AGAPE Gospelkor
Øver hver tirsdag i kirken kl. 19.30
Kontakt: Ruth Bakke Haug
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 45 87
e-post: . . . . ruth@agapegospel.no
Nettside: . . . .www.agapegospel.no

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

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

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: Diakonvikar
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

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.
Kont.: Kateketvikar Inge Høyland
telefon
55 27 31 15
Bønes Menighetsrings Førskole og
Barnehage. Våkleiva 68.
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 05 50

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:
Kontakt diakonvikar
telefon . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493
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Kulturkalender
høsten -03
Onsdag 24.september
kl.1930
Menighetshuset. Filmaften med
kåseri: «Fana kirke 850 år» v/Knut
Terum, regissør og produsent av
filmvideoen. Gratis adgang.

Onsdag 15.oktober
kl.1900-2000
Menighetshuset. Afrikansk dans
med danseren Jackie Bogera fra
Uganda og 8 dansere fra Storetveit. Fremføring av egenkomponerte dansedrama til heftige afrikanske rytmer! Pris kr. 50,- Barn
og pensjonister kr. 25,-

Page 14

Aktiv fritid
Tilbud til pensjonister
som ønsker fellesskap i
enkle former til glede og
utvikling.
Vi starter igjen etter ferien
16.september i Storetveit

Vi ønsker velkommen til et
nytt halvår i
Kontaktklubben.
AV REIDUN LAASTAD DYVIK

Storetveit kirke. Gospelkveld ved
Agape Gospelkor. Gratis adgang.

Annenhver torsdag fra
kl. 18.30 til klokken
20.30, møtes vi i Storetveit menighetshus.
Hvem er vi og hva driver vi med? For å ta det
siste først: Kontaktklubben er til for unge med
en eller annen form for
funksjonshemming.
Alle er velkommen.
Fra
bofellesskapene
kommer noen, andre på
egen hånd, noen med
støttekontakt,
noen
med søsken eller en av
foreldrene.

Kulturkveld med utvalgt stykke
på kino eller teater, og sosialt
samvær etterpå. Nærmere informasjon vil være klar i oktober,
men sett av denne kvelden for en
spesiell kulturopplevelse i godt
selskap!

Tirsdag 16.desember
kl.1930
Storetveit kirke. Christmas Carols.
Engelsk julekonsert og «singalong» med Agape gospelkor. Etterpå samles vi i menighetshuset
til julegløgg m.m. Gratis adgang.

Tysdag 06.januar 2004, trettande dag jol.
Draumkvedet i Fantoft Stavkirke.
Kvedaren blir Ingvill Marit Buen
Garnås. Sett av datoen !

Mange aktiviteter
Vi har det kjekt sammen!
Det spilles spill, vi danser
under ledelse av Martha
Hægstad. Vi spiser sammen – frivillige i menigheten steller i stand, på
omgang. Kvelden avsluttes med fortellerkrok.
Vi ønsker Storetveit og

Vi kan hjelpe til med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettel-

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22
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• Bibelgruppe
Ta med matpakke og kopp!
Møtedager:
16/9, 30/9, 14/10,
28/10,11/11, 25/11 og
9/12. ●
Vel møtt!

Kontaktklubben

Søndag 26.oktober
kl.1900

Onsdag 19.november
kl.1900

menighetshus. Seniordans
kl.11.00. Felles samling kl.
11.30 før gruppedeling:
• Kultur/turgruppe
•Diskusjonsgruppe
(kirke/samfunn)
• Engelskgruppe

HØSTSTART: Nå er det tid for Kontaktklubben igjen.

Bønes menigheter skal
ha lav terskel, være inkluderende og ha et tilbud til alle.
Med Kontaktklubben
ønsker vi å synliggjøre at
de funksjonshemmede
er verdifulle og har mye
å bidra med i fellesskapet.

Dramatiserer
Dette kommer til uttrykk de gangene vi har
gudstjenester der vi har
ansvar for programmet.
Vi dramatiserer tekst
(som vi har øvd på i kirken lenge!), vi synger og

har gjerne laget kulisser
som del av aktiviteten
på klubbkveldene. (Sakkeustreet – som noen vil
huske brukt i gudstjenesten i november er et
godt eksempel)
Selve fortellingen fra
det nye testamentet om
tolleren Sakkeus kan
være en illustrasjon til
det vi tenker og driver
med: Evangeliet – det
gode budskap er for
alle.
«Kom ned for i dag vil
jeg ta inn i ditt hus.» ●

Program, høstsemesteret 2003
Aktiviteter med dans,
spill, fortellerkrok, m.m.
og noe å bite i. Det blir
klubb følgende dager:
21.august, 4.september,
18.september (klubb).
2.okt.; kontaktkveld med
fam. Avslutning i kirken

16.oktober, 30.oktober,
13.november, 27.november (klubb).
11. des.; kontaktkveld
med fam. Avsl. i kirken. ●
Velkommen!
Kontaktklubben
tlf. 55 27 31 10
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gen

55 15 40 90

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

B. Fondenes A/S
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Returadresse:

B

Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen

Høsttakkefest, utdeling av Barnas kirkebok.
Storetveit menighetsbarnehage deltar.
Søndag 5.oktober kl.1100
Høymesse med dåp og nattverd .
Søndag 12.oktober kl.1100
Høym. med nattverd v/kapellan Kari Vatne
Lørdag 18.oktober kl.1600
Dåpsgudstjeneste
Søndag 7.sept. kl.1100
Høymesse med dåp og nattverd v/ sokneprest Bjarte Holme. Offer.
Søndag 14.sept. kl.1100
Høymesse med dåp og nattverd v/ sokneprest Bjarte Holme. Presentasjon av konfirmanter. Preken v/ bibelgruppe. Offer.

Søndag 19.oktober kl.1100
G2-gudstjeneste med nattverd.
Søndag 26.oktober kl.1100
Bots og bededag v/kapellan Kari Vatne
Søndag 26.oktober kl.1900
Gospelnight med Agape

Lørdag 20.september kl.1600
Dåpsgudstjeneste.
Søndag 21.september kl.1100
Fellesgudstjeneste i Fana kirke med besøk
av kongen.
Søndag 21.september kl.1900
Presentasjonsgudstj. v/kapellan Kari Vatne
Søndag 28.september kl.1100
Familiegudstj. v/sokneprest Bjarte Holme.

Storetveit
Benjamin Bjånesø Baxter 30.03
Siri Louise Lien 04.05.
Marthe Sofie Clausen 04.05.
Jacob Fredrik Salve Gram-Haga 04.05.
Sandra Kuttner-Larsen 18.05.
Julie Frostad Høyvåg 18.05.
Jakob Nilsen 29.05.
Mina Holmefjord 29.05.
Jacob Fosse Waagsbø 31.05.
Silje Helene Hop 08.06.
Benedicte Lund Berg 08.06.
Torstein Watnedal Olsen 13.06
Marie Neshavn Høie 14.06.
Tom Tysnes 14.06.
Helene Wigand Alvheim 14.06.
Henrik Lunde 14.06.
Sandra Menes 14.06.
Inga kamsvåg Frantzen 14.06.
Emil Ullaland Odland 14.06.
Mathias larsen 22.06.
Peter Breivik Jørgensen 22.06.
Edvard Breivik Jørgensen 22.06.
Trisden Andrè Pedersen 22.06.
Hedda Carlsen 22.06.
Ingrid Nilsen Aarsæther 22.06.
Line Ludvigsen 22.06.
Jakob Bjørkhaug Gundersen 19.07.
Magnus Nygaard Damm 19.07
Sandra Nordal Lian 19.07.
Sebastian Bru 19.07.
Elliot Eggesbø Hoover 19.07.
Kristine Klubben 19.07.
Mina Lill Sæter 19.07.
Andreas Olsen Sæterdal 19.07.

Nytt

Søndag 21.september kl.1100
Gudstjeneste v/ sokneprest Bjarte Holme
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 28.september kl.1100
Familiegudstjeneste ved Gullsteinen v/
Bønesmarsjen.
Søndag 5.oktober kl.1100
Gudstjeneste med dåp og nattverd v/ kapellan Kari Vatne
Offer: menighetsarbeidet
Søndag 12.oktober kl.1100
Gudstjeneste med dåp og nattverd v/
Offer: menighetsarbeidet
Søndag 19.oktober kl.1100
Familiegudstjeneste v/ kapellan Kari Vatne
offer: menighetsarbeidet

Søndag 7.sept. kl.1100
Gudstjeneste med nattverd v/ kapellan
Kari Vatne. Offer.menighetsarbeidet.

Søndag 26.oktober kl.1100
Bots og bededag v/
offer: menighetsarbeidet

Søndag 14.sept. kl.1100
Gudstjeneste med dåp og nattverd.
offer: menighetsarbeidet

Bønes

døpte

Søndag 21.september kl.1100
Fellesgudstjeneste i Fana kirke med besøk
av kongen.

Stephan Sebastian Blum 18.05.
Vidar Sæbø 01.06.
Jonas Kjenes 01.06.
Einar Bakke Kristensen 01.06.
Margrete bakke Kristensen 01.06.
Gard York Haukenes 01.06.
Liam Eikill 15.06.
Lise Hellem Brandt 15.06.
Stina Øksnes Aaberg 20.07.

Døpte utenfor prestegjeld
Linea Trebouchè Brown-Pedersen, Sælen
Amanda Neresa Vikanes Prevost, Nysæter
Magnus Hanneson Fondenes, Fantoft
Håvard Flotve, Fantoft
Maren Amanda Minde 15.06.
Tobias Hjertholm, Nykirken
Nikolai Sandvik Nore, Florø
Sofie Nilsen, Vangskyrkja

vigde
Richard Stuart Godfrey og Lise Karin Redfern
Frode Gustav Kolstad og Maria Stien Stamnes
Henrik Paasche og Anita Bue
Stian Rosnes og Rita Dale
Fredrik Herud Sørensen og Giske Brudvik
Christer Tangen og Nina Villanger
Lyder Jensen og Eva Maria Gabriella Rhodin
Per Walter Ulvedal og Lydia Elspa Bosanquet
Erik hatland og marit Løvaas Olsen
Vidar Berg og Gitte Eriksen
Tom L. Larsen og Renee Christin A. Pisani
Øystein Hope og Bergitte Ingebregtsen
Rune Kismul og Karin Kleiveland
Trond Waagsbø og Eva Fosse
Knut Salomonsen og Randi Margrete Hole
Thomas A. Ljungmann og Vibeke J. M. Paton
Mats I. Johansson og Hege Elisabeth Hafsaas
Kai Henriksen og Anna Fjetland
Paul A. Walderhaug og Anne Liv Reinertsen
Bjørn Vegar Korsmo og Annie Kristi Sebak

Jon Asle Anthonsen og Jeanette Bache
Kjartan Olsen og Eirin Watnedal
Jørgen Lorentz og Hilde Torsvik
Pål Morten Wickman og Trine Thunes
Andreas Wollnick Wiese og Lene Waagsbø
Johnny Olsen og Tanja Roberta Tysseland
Gunnar Ellingsen og Beate Johanna Kryvi
Håkon Atle Nesbø og Ingjerd Vaula
Øyvind Berger og Eirin Grøvan Walde
Svenn Kjetil Haveland og Linda M. Byrknes
Lasse Olaissen og Lisebth Homme

Utenfor prestegjeldet
Svenn Halvard Rognås og Linn Cecilie Moholt, Fantoft
Henrik J. Woxholt og Ellonor Steen, Fantoft
Odd Hansen og Karen Nyhaug, Fantoft
Jarle Fenne og Ingrid Jenny Bjaadal, Fana

døde
Storetveit
Per Egil Amble f.1921
Geir Ingebrigtsen f. 1936
Einar Gerhard Tønseth f. 1913
Alf Sigref Nyegaard f. 1925.
Kristian Guido Borgen f. 1933
Ellen Margrethe Ingebrigtsen f. 1929
Bente cecilie Skaar f. 1958
Signe June Danielsen f. 1939
Anna Augusta Sundsback f. 1912
Solveig Oliva Løkvik f. 1941
Bergljot Haukeland f. 1912
Ritva Inkeri Magnuson f. 1947
Ingeborg Nilsen Schrøder f. 1914
Marit Opheim f. 1934
Marit Hassel Sørensen f. 1926
Gerd Madsen f. 1917

Bønes
Karsten Johan Folkestad f. 1927
Berit Sivertsen f.1918
Ellen Thowsen f. 1927
Gerd Furre f. 1917

