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Nye folk

FOTO: DAG KVARSTEIN

Vi presenterer nye ansatte i
Bønes og Storetveit menigheter, blant annet Bønes
menighets første organist,
Yngvild Wattum Kolbergsrud
(bildet).
side 4

Pilegrimsreise til
«Fana-katedralen»
Kongen og det offisielle
Norge kom, og Fana-folk i
alle aldre valfartet til kirken. Den gamle pilegrimskirken feiret 850 år med
flott gudstjeneste, bruåpning og folkefest i friluftsamfiet.
Side 6-7

Sykkeldilla
Elisabeth Skarstein Waaler fra Bønes og Hans Jørgen Morvik fra
Søreide har begge sykkeldilla. Men treningen gir dem mer enn
fysisk styrke.
Side 8-9

Kirkens egen organisasjon
Grønne menigheter ivrer
for at menighetene skal
innføre rettferdig kaffe,
med Max Havalaar-symbol.
Men hvordan følger de opp?
Side 5

Uønsket i Norge
De kosovalbanske jentene Arta og Arjeta
fikk skoleplass i Norge og økonomisk støtte
fra folk i Storetveit menighet. Men nå har
UDI nektet å gi dem innreisetillatelse til
Norge.
Side 3

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: METTE LAWLOR

Max rettferd?
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Svakhet
og karriere
Enda en valgkamp er gjennomført. Årets valgkamp ble blant
annet preget av debatt om skolen, og hvilken skole som er best
for landet vårt.
I debatten dukket stadig ordene
«sterke og svake» elever opp. Det røper hvordan mennesker måles i konkurransesamfunnet. Å få stemplet
«svak» smerter og kan hindre et menneske for resten av livet i opplevelsen
av å ha et verd. Kirken har fått oppdraget å formidle et budskap som
forteller om en virkelighet som ikke
vurderer i sterk eller svak. Gud vurderer mennesket helt annerledes enn
konkurransesamfunnet.
Paulus skriver i sitt første brev til
menigheten i Korint: «Det som går for
å være uforstandig i verden, utvalgte
Gud seg for å gjøre de vise til skamme.
Det som regnes for svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til

Økonomiske gaver
Storsalen i Storetveit menighetshus er
pusset opp, med blant annet nye lysekroner. Teppet i midtgangen i Storetveit kirke er til reparasjon.
Det er store utgifter med slike oppgaver og menigheten ber derfor om økonomisk hjelp fra oss alle. Kunne du
tenke deg å bidra er kontonummeret
9524.05.03493. ●

Hverdag og helg,
oktober 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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skamme. Det som står lavt i verden,
det som blir foraktet, det som ingenting er, utvalgte Gud seg for å gjøre til
intet det som er noe, for at ikke noe
menneske skal rose seg overfor Gud.»
(1.Korinterbrev 1,27-29)
For Gud er alle likeverdige, og alle er
like høyt elsket. I kirken skal dette
komme til uttrykk. Derfor skal kirken
være et fristed fra konkurranse- og
karrieresamfunnet. I kirken skal
Guds målestokk når det gjelder menneskeverd og livsmuligheter, ha råderom. Hos Gud har vi alle en mening - en funksjon - som er likeverdig
samtidig som tjenestene - oppgavene - er forskjellige. Vår verdi ligger
ikke i oppgavene, men i at vi er skapt
av Gud. Og alle er vi like mye skapt av
Gud, og derfor like mye verd. Derfor
blir de tjenestene vi gjør, utfra evner
og krefter like mye verd. Opplever vi
kirken slik? Hvis ikke, må det sies fra.
For da er ikke kirken slik den skal
være utfra sitt oppdrag.
For Gud har karrieren ingen verdi
når den gjøres for karrierens egen
skyld. Hvis karrieren har en verdi i seg
selv for oss, da skaper vi konkurranse- og karrieresamfunnet som tenker
i sterk og svak - som igjen fører til et
forsøplingssamfunn. Hvis derimot

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.

Bjarte Holme

vår gjerning er motivert utfra å bruke
evner og krefter Gud til ære og mennesket til gavn, kan vi få oppleve et
byggende samfunn - et samfunn der
er rom for hvert menneske - et samfunn hvor hvert menneske opplever
sitt likeverd og kan bruke seg selv
med evner, krefter og forutsetninger
det er utrustet med - et samfunn Gud
til ære og mennesket til gavn.
Dette samfunnet vil Gud mennesket skal finne i kirken. La oss derfor
med våre ulike evner og krefter stå
sammen om det både i Bønes og Storetveit menigheter. Da kan våre menigheter bli åpne, synlige og tilstede fri fra tankegangen «sterk» «svak» - fri
fra konkurranse- og karrierejag. for er
ikke nettopp det noe vi trenger - samfunnet Gud vil gi og skape? ●

Nytt

Bjarte Holme
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Slettebakken
Uønsket i Norge
Menigheten
menighetsblad

Menighetsmedlem Mette Lawlor
har hatt et stort engasjement for
å hjelpe to jenter fra Kosovo slik
at de skulle få et år på Nordhordaland folkehøgskole. Men nå
har Utlendingsdirektoratet
bestemt at jentene ikke får lov
til å komme til Norge.

og helg

MENIGHETSBLAD
FOR STORETVEIT
OG BØNES NR

3/03 – ÅRGANG 40
med artikler og reporta
sjer fra hele Fana prosti

: et magasin for Storetveit

og Bønes menigher

/

Nærkirke i
Ytrebygda
I Ytrebygda arbeide
r nå
Arne Grostøl (bildet)
og
de andre medlemmene
i
kirkekomitéen med
planene om nærkirke.
De håper den er på plass
om totre år.
Side 8 og 9

INNSAMLING: Arta
og Arjeta Vitija har
fått skoleplass i Norge.
kan få råd til å bruke
Nå er det startet
skoletilbudet.

THERESE N. MOKKELBOST
Pinsen

Som vi skrev i marsutgaven av menighetsbladet har det vært kronerulling, holdt loppemarked og andre
inntekstbringende tiltak for å sikre
den økonomiske siden ved oppholdet i Norge.
Storetveit menighet, som institusjon, har gitt skriftlig sikkerhet for at
oppholdet ikke skal belaste staten
Norge med økonomiske utgifter, og
det er også gitt sikkerhet for at jentene skal dra tilbake til Kosovo etter
endt skoleår.
Mette Lawlor kjørte med sin egen
bil til Kosovo for å hente jentene til
Norge. Fjordline sponset båten fra
Danmark til Norge. Det triste er bare
det at jentene fikk ikke tillatelse til å
komme til landet vårt.
Begrunnelsen fra UDI er at UDI har
erfaring med at det er vanskelig å få

kan vinne!

hverdag

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

Bretter opp
ermene

Bønes er Bergens
yngste
menighet og ble dannet
nyttår 2002. Menighe
tsrådet har mange
spennende oppgaver
foran
seg. Rådet skal blant
annet ansette nye folk
og
planlegge utbyggi
ng av
kirken.
Side 3

innsamling i Storetveit
, slik

at de

Kronerulling for
Kosovo -familie

Ungjentene Arta
og Arjeta fra Kosov
o har fått skoleplass
Folkehøgskole fra
høsten. Mette Lawlo
på
kjent med famili
r fra Storetveit menig Frekhaug
en og har startet
het er blitt
kronerulling for å
skolepengene.
hjelpe dem med

Orgelsprellemann
en

Side 4

Amund Dahlen, organi
st i Birkeland kirke,
skremmer barna
med orgelmusikk
og får
vinnere av Nordis
k råds litteraturpris
til å
lese prosa i kirken
.
Side 6-7

Hvem-hva-hvor side
13

Det pågår et lotteri der du kan delta ved
å returnere melkekartonger. Tomme og
skyllede melkekartonger brettes. Seks eller
flere kartonger

Menighetskalend
er side 16

folk fra Kosovo til å dra tilbake til sitt
hjemland etter endt opphold.
Vi sitter igjen, ganske frustrerte over
vårt eget system og over en holdning
fra UDI som går på å «feie alle med
en kam». Det er gitt garanti for at
jentene skal reise tilbake til Kosovo, men en garanti gitt av Storetveit menighet betyr ingenting for UDI.
Pengene som er innsamlet vil bli
overført til familien sin konto i Kosovo. Pengene vil de bruke på utdannelse av alle barna i familien. ●

puttes i en
og dette utgjør en kubbe. Deretter
kan du skrive
Storetveit eller Bønes menighet og telefonnummeret til menigheten på kubben. Kubben leveres i BIRs innsamlingsordning. Hvert år deles det ut premier
for til sammen to millioner kroner. ●

Du finner oss fire steder
i Bergen og omegn

Småbarnstreff
Småbarnstreff er for deg som
er hjemme med små og store
barn.
Her kan du treffe andre småbarnsforeldre, besteforeldre og dagmammaer, slå av en prat og kanskje få nye
små og store venner?
Opplegget er enkelt og uformelt. Vi
møtes i Bønes kirke og Storetveit
menighetshus. Vi følger skoleruten.
Hensikten er først og fremst at vi treffes! Men hver gang har vi satt av tid til
lek, litt formingsaktiviteter og samlingsstund – og så spiser vi en lang og
koselig matpakkelunsj sammen.
Hver onsdag arrangeres småbarn-

streff i Bønes kirke fra kl. 10.00 til
12.00. Hver torsdag arrangeres småbarnstreff i Storetveit menighetshus fra kl. 10.30 til kl. 12.30.
Ta med naboen, nistepakken og
barna, ti kr (til dormingsaktivitet,
kaffe, te) og KOM!!! ●

SOTRA:
Sartor helsehus, tlf. 56 31 56 50

oktober 2003
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Den første organisten på Bønes
Det er en glede å informere om at vi har fått vår første ansatte
organist på Bønes. Hun heter Yngvild Wattum Kolbergsrud, er
25 år og kommer opprinnelig fra Asker.

Flere planer
Vi ser alt de gode ringvirkningene av

en engasjert kirkemusiker på Bønes.
Yngvild har tatt med flere musikere,
noe som har satt mer farge på gudstjenesten. Hun har startet som dirigent i
Minising og har flere planer. Hun
brenner for å få i gang en forsangertjeneste på gudstjenestene. De som er
interessert i dette kan kontakte menighetskontoret. Videre planlegger
hun og menigheten å dra i gang et
Ten-Sing kor på Bønes. Her trenger vi
både sangere, musikere og gjerne
noen flere ledere.
Vi ønsker Yngvild hjertelig velkommen til Bønes. Vi har alt lært å sette
stor pris på henne og hennes engasjement. ●

FOTO: DAG KVARSTEIN

Yngvild startet opp sin tjeneste i midten av august og vi har alt hatt gleden
av hennes musikk på flere gudstjenester.
Hun var ferdig med sin kantorutdannelse fra Norges Musikkhøyskole i
fjor vår. Siste året var hun utvekslingsstudent ved St. Olaf College i USA der
hun spesielt fordypet seg i korarbeid
og korpedagogikk. Ved siden av orgel
og piano har Yngvild korpsbakgrunn.
Hun har 10 års fartstid fra skolekorps
og har siden spilt i et av landets 1. divisjon brassband.

Denne høsten har vi fått tre
nye vikarer i vår stab i
Storetveit og Bønes. Her
presenterer de seg selv.
Diakonvikaren
- I august byrja eg i
Storetveit og Bønes som diakonvikar. Eg heiter Jonny Rogne, er 38 år,
gift og har tre barn.
Eg arbeider tre veker i strekk i prestegjeldet og har så ei
veke fri saman med familien, som bur
på Sunnmøre. Vikariatet mitt varer til
juni neste år. For to år sidan, hausten
2001, var eg i praksis i Storetveit i samband med mine studier i kristendom,
så eg kjenner allereie godt til menigheten og det arbeidet som vert utført her.
Eg har gått inn i dei fleste oppgåvene
som diakon Reidun Laastad Dyvik
hadde, m.a. småbarnstreffa, eldretreffa på tysdagar, andakter på Gullstølstunet m.m. Elles er eg særleg
opptatt av sorgarbeid. ●
Jonny Rogne
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Vikarpresten
Lars Erling Hovlid. Fødd: 12.03.74
Oppvaksen på
Hareid på Sunnmøre
Vikar i Storetveit
og Bønes ut 2003
Ferdig utdanna ved Menighetsfakultetet 2000. Har etter dette hatt sivilteneste i Kirkens Nødhjelp og jobba
for Norges KFUK-KFUM som prosjektleiar for Ten Sing Norway. Vart ordinert til prest i fjor sommar.
- Dette er første jobben som kyrkjelydsprest. Eg har alt no funne ut at
Storetveit og Bønes er ein god stad å
byrje. Dette er aktive kyrkjelydar med
mange friviljuge og stort engasjemnet, noko som gjer arbeidet særs gjevande. Dessutan har staben teke godt
i mot meg. ●
Lars Erling Hovlid

Kateketvikaren
- Hei. Inge Høyland heter jeg . Fra første september i år til slutten av september neste år vikarierer jeg for Bodil
D. Bredholt som kateket i Storetveit

og Bønes menigheter.
Selv om jeg er ny
i stillingen, er jeg
ikke ny i menighetene som sådan. Mange år
med gode minner
har jeg fra tiden som leder i Ungdomsklubben og ulike deltidsstillinger i menigheten har jeg hatt. Etter den
tid har turen gått til Stavanger hvor
jeg denne våren fullførte teologistudiet og praktikum ved Misjonshøgskolen.
I år er vi heldige - vi har 195 flotte
konfirmanter. Jeg gleder meg til å få
treffe dem alle - jeg håper og tror vi
skal få en flott tid sammen. Jeg er takknemlig for å ha flotte frivillige ledere
og en fin stab i ryggen. Sammen vil vi
arbeide blant konfirmanter og menighet for å gjøre Jesus trodd, elsket
og etterfulgt. Kanskje du kan hjelpe
oss med å be for våre konfirmanter ,
alle våre medarbeidere og alle ansatte
i året som kommer. ●
Vennlig hilsen Inge

ALLE FOTO: EVEN FLOTVE

Tre nye vikarer på plass i høst
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Ikke Max rettferdig hos alle
Dessuten fikk vi nylig 50 kilo Max Havelaar-kaffe fra Hermann Friele i forbindelse med vårt jubileum! (Inger
Dahl, daglig leder).

Nylig hadde organisasjonen
Grønne menigheter en
landsomfattende aksjon for å
relansere Max Havelaarmerket, symbolet som viser
at vi gjør en rettferdig
handel. Logoen er blitt ny og
samtidig felles over hele
verden. Men hvordan står det
til med rettferdige innkjøp i
menighetene i Fana?

15 øre mer pr. kopp!
Mange lar være å kjøpe rettferdig
kaffe med Max Havelaar-logo fordi
den er litt dyrere enn vanlig kaffe. En
pose Friele Max Havelaar-kaffe koste gjerne 18 kroner, fire kroner mer
enn den vanlige. En kopp rettferdig
kaffe koster dermed rundt 60 øre pr.
kopp, 15 øre mer enn vanlig kaffe.
Skremmende?
Årsaken til prisforskjellen er at kaffebøndene i Brasil og Tanzania tjener
mer penger på kaffeen som er produser gjennom Max Havalaar-ordningen.

AV DAG KVARSTEIN (TEKST)

Vi tok en ringerunde til menighetskontorene i
Fana prosti.
Intensjonene var gode,
men
ikke
alle steder hadde engasjementet ført
til rettferdig kaffe i koppen.

Form for givertjeneste

Søreide: - Nei, det har vi ikke innført,
dessverre. Men det er vel på tide å
gjøre det. (Hans Jørgen Morvik, sokneprest).
Skjold: - For tiden har vi ikke rettferdig kaffe hos oss, men vi har hatt det
før. Vi har faktisk vedtatt at vi skal ha
det. (Bjørn Moe, kapellan).
Birkeland: - Vi har hatt det sporadisk,
men stort sett har vi vanlig kaffe her.
Men jeg tror vi er i ferd med å bli mer
bevisste på dette området. (Eli Heggdal, daglig leder).
Slettebakken: - Ja, vi har kjøpt rettferdig kaffe i flere år her hos oss. Det
skyldes blant annet miløbevisste folk
i menigheten som har stått på. Vi kjøper den på «Pura». (Inger Helene Jæger, daglig leder).
Storetveit: - Vi har hatt det lenge,
men for tiden har vi vanlig kaffe. Det
skyldes at vi fikk et større parti i gave.
Men som «Grønn menighet» burde vi
jo hatt rettferdig kaffe. (Therese N.
Mokkelbost, daglig leder).
Bønes: - Jeg tror ikke vi bruker slik
kaffe. Jeg kan i alle fall ikke huske at vi
har hatt det oppe i menighetsrådet.

Miljøforkjemperen Eva-Cecilie Øyen informerte
om Grønne menigheter og rettferdig handel i
Birkeland menighetshus nylig. FOTO: ELI HEGGDAL

(Hans Jakob Berg, nestleder i menighetsrådet).
Fana: - Ja, vi har rettferdig kaffe her
oss, kjøpt på «Pura» i større partier.

Eva-Cecilie Øyen var med på å gjøre
Storetveit menighet til «grønn menighet» for noen år siden. Blant annet
innførte de da «rettferdig kaffe». I fritiden aksjonerer hun fortsatt for miljø og rettferd.
- De aller fleste er interesserte og vil
gjerne høre mer om rettferdig handel. Men det betyr jo ikke alltid at det
skjer noe. For min egen del ser jeg på
det å kjøpe rettferdige produkter som
en form for givertjeneste, siden det
ofte koster litt mer enn de vanlige varene.
- I stedet for å tenke at der «tapte jeg
fire kroner», tenker jeg at «der gav jeg
fire kroner for større rettferd i verden», sier hun. ●

Max Havelaar – garanti for rettferdig handel
Max Havelaar sitt merke garanterer at
småprodusenter og plantasjearbeidere i
utviklingsland får gode handelsbetingelser og tryggere sosiale vilkår. Gjennom
ordningen får bøndene direkte tilgang til
vestlige markeder. Dette gir mulighet til
vekst og utvikling - til beste for mennesker og miljø.
Garantimerket finnes på kaffe, te, bananer og appelsinjuice i norske butikker.
Framover vil ris, kakao, sjokolade, sukker, honning, mango lanseres.
Max Havelaar er navnet på en roman-

person i en selvbiografisk roman skrevet
av en nederlandsk forfatter ved navn Eduard Douwes Dekker.
Han levde fra 1820
til 1887. Dekker var
flere ganger i Indonesia som embetsmann. Under sine opphold ble han så
opprørt over måten lokalbefolkningen
ble behandlet på, at han kom med en
rekke kontroversielle forslag til forbedringer. ●
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Vi må 50 år tilbake i tid, da kong Haakon besøkte kirken i anledning 800-årsjubiléet, for å finne
maken til oppmøte i Fana kirke. «Alle» var der da kirken fikk besøk av Haakons sønnesønn
under jubileumsfeiringen søndag 21. september. Ferdamenn og ferdakvinner strømmet til den
lille «middelalderkatedralen», nesten som pilegrimene gjorde for 800 år siden.

Kongen og andre
AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Ikke nok med at kirkens høyeste jordiske sjef, kong Harald var der, men
hele det offisielle Norge og Bergens
egne notabiliteter møtte frem i sin fineste puss. I tillegg kom en hærskare
av barn og vanlige fanabuer da Fana
kirkes 850-årsjubileum ble feiret
med festgudstjeneste og kulturelle
begivenheter.

Mange fremmøtte
Så mange møtte opp, at det på langt
nær var plass til alle inne i kirken.
Utenfor benket det seg et hundretalls
mennesker som fulgte høytideligheten via høyttalere i det forhåndsbestilte fine været.
Det ble en gudstjeneste preget av
høystemt verdighet, rammet inn av
Jostein Stalheims flotte bestillingsverk fremført av organist Jostein Aarvik, Fana kirkekor og Fana musikklag.

- Vi er alle ferdamenn
Da Fana kirke ble bygget, var den sentral for utbredelsen av kristendommen i Norge, og det valfartet folk til
kirken fra hele landet, ja til og med fra
utlandet. Og selveste pave Gregor
den IX brevvekslet med soknepresten i Fanakirka på 1200-tallet for å
forsikre seg om at alt var på stell.
Prost Per Barsnes dro også linjer bakover og sa at jubiléet og Fana kirke
ikke bare er lokal begivenhet, det har
også nasjonale og globale perspektiver.
- Historien lærer oss at vi alle er ferdamenn og ferdakvinner, vi er alle
under vegs. Men er vi også pilegrimer, spurte prosten i sin åpningshilsen.

Å ta imot gaven
Biskop Ole D. Hagesæter talte om de

6

GELEDD. Barna stod på geledd og strakte hals for å få øye på kongen, som kom sammen med menighetsrådleder Svein

ti spedalske som ble helbredet av Jesus, en tekst som for 800 år siden ville
vært langt nærmere folks virkelighet
enn i dag. På den tiden var den frykte-

lige sykdommen en realitet blant
folk, og troen på mirakler var også
langt sterkere.
Nettopp Fana kirke og sølvkorset på
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ÆRE. Arne B. Andersen fikk æren av å bære prosesjonskorset, mens Amalie Haugstad brakte bibelen
inn i kirken. Bak fulgte presteskapet.

ferdamenn
GRATULASJON.
Over: Kongen gratulerer biskop Ole D.
Hagesæther etter
festgudstjenesten.
Til høyre prost Per
Barsnes og leder
i jubileumskomiteen,
Harald Jonassen,
i mørk dress.

ÅPNET. Åpning av
brua som binder
sammen kulturparken med det nye friluftsamfiet. Kongen
er flankert av prost
Per Barsnes og entreprenør Bjarne
Instanes.

dag. Mange tar gjerne imot Guds gaver. Om det bare hadde vært slik at de
også tok imot giveren, sa biskopen.

1000 års garanti
Under et diskret politioppbud, og
med sine adjutanter innen armlengdes avstand, spaserte deretter kongen ned for å delta i folkefesten i Fana
kulturpark. Her åpnet kongen den
såkalte kongebrua over Fanaelva, en
bru entrepenørfirmaet leverte med
tusen års garanti. Lokale lag og foreninger hadde stelt i stand kirkekaffe,
og kongen fikk oppleve frisk sang av
tensing-korene i Fana i det nye friluftsamfiet.
Berg (t.v) og leder i jubileumskomiteen, Harald Jonassen.

alteret var et valfartssted folk besøkte
for å bli helbredet.
- Bare en av de ti som ble helbredet
takket Jesus. Slik kan det også være i

Regjering og lekfolk
Ved siden av kommunale topper som
ordfører, byrådsleder, bydelsdirektør, bydelsstyreleder, var regjeringen
representert ved minister Laila Dåvøy. Fylkesmannen var der selvsagt

også, ved siden av politimesteren og
fungerende kirkeverge, for å nevne
noen. Men det var lokale ildsjeler
som fikk æren av vise kongen vei til
kirken, representert ved leder i soknerådet, Svein Berg, og leder i hovedkomitéen, Harald Jonassen.

- Blankpusse kirkens indre liv
Kongen selv virket opplagt og imponert over festgudstjenesten og den
vakre kulturparken. I sin tale ved åpningen av kongebrua bandt han historien og samtiden sammen, og han
var opptatt av at kirken ikke bare
handler om kultur og historie, men
også dreier seg om en indre pilegrimsreise.
- Fana kirkes historie er en fortelling om fattige folks vilje til å skape
seg et hellig rom. Jubiléet er en anledning for dagens mennesker til å
blankpusse kirkens indre liv, og ikke
bare historien, sa kongen. ●
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Elisabeth Skarstein Waaler
kjøpte sin første racersykkel
for to år siden, og i år ble
hun fjerde beste kvinne i
Den store styrkeprøven
mellom Trondheim og Oslo.
Hans Jørgen Morvik kjøpte
sin første racersykkel i
13-årsalderen, men gikk på
trynet i sitt andre sykkelritt
og ødela tohjulingen.
Han hadde ikke råd til ny
sykkel, og dermed var
sykkelkarrieren over.
Foreløpig.

Sykkelentusias
AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Selv om den sportslige «karrierekurven» deres er temmelig
ulik, er de i dag på omtrent
samme nivå i sin sykkel-syklus. De er begge milslukere av
rang, med tre sportslige høydepunkt i året: Sykkelrittet
Bergen-Voss, Skjærgårdsrittet
(Bergen-Øygarden) og Trondheim-Oslo. De tilbakelegger
5000-10 000 kilometer på sykkelsetet årlig, og de hevder
begge at de har stort utbytte av
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det, både fysisk og psykisk.
Både Elisabeth og Hans Jørgen er familiefolk, de har ansvarsfulle jobber og
de er aktive i menighetsarbeid. Han er
sokneprest i Søreide, hun er fysioterapeut og deltar i menighetsarbeid i Bergen sentrum, der hennes mann Gudmund er prest.
- Hva betyr syklingen for dere. Er det
bare trening?
Elisabeth: - Nei, for meg er drivkraften
å bevise for meg selv at jeg er i stand til å
sette meg litt ekstreme mål, og nå dem.
Når jeg mestrer store fysiske utfordringer, blir jeg bedre i stand også til å tåle
mer også på det psykiske plan. Jeg begynte å trene i en periode da jeg hadde
det tungt på jobb og følte meg utbrent.
Treningen og mestringen gav meg nytt

overskudd, forteller Elisabeth.
Hans Jørgen: - Da jeg begynte som
sokneprest her i Søreide, fant jeg ut at
det var viktig å holde trimmingen ved
like. For meg er den fysiske utfordringen og monotonien i det å tilbakelegge
mil etter mil på landeveien, godt for den
mentale helsen. Det blir en form for meditasjon. På sykkelsetet får jeg sortert
tankene, og ikke sjelden har jeg klar
søndagsprekenen etter et par timers
tråkking, forteller Morvik.

Trondheim- Oslo
Mens vi andre gjerne begrenser våre
sykkeleskapader til en rask trilletur til
butikken, sitter Elisabeth og Hans Jørgen frivillig bortimot et helt døgn på
sykkelsetet. Vi skal ikke påstå at den årli-
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Hans Jørgen
Morvik

Elisabeth Skarstein
Waaler

Alder: 46 år
Yrke: Sokneprest i Søreide
Bosted: Søreide
Trener: Sykler 6-10 mil, 2-3
ganger i uka. Rundt Ulriken
eller rundt Gullfjellet.
Sykkel: Har tre sykler: OLMO
Olympic, DBS Professionale
TREK OCLV, pris hemmelig.
Rekord Trondheim-Oslo:
19 timer, 15 minutter.
Det beste ved å sykle:
- Syklingen gir avpenning og
«positiv monononi».

Alder: 39 år
Yrke: Fysioterapeut
Bosted: Bønes
Trener: 25 km til jobben hver
dag, hele året. Treningsstudio tre ganger i uka. Langturer innimellom. Litt jogging.
Sykkel: DBS La Migliore,
kjøpt brukt til 5000 kroner.
Rekord Trondheim-Oslo: 17
timer og ett minutt.
Det beste ved å sykle:
-Å sprenge fysiske grenser gir
psykisk styrke. Naturopplevelser.

ge

styrke-

LANGTUR:
Elisabeth Skarstein Waaler og
Hans Jørgen
Morvik tilbakelegger hvert år
mellom fem og
ti tusen kilometer på
sykkelsetet.

stene
prøven mellom trøndernes hovedstad og
en større provinsby på Østlandet, bare er
en lek for dem. Til det er anstrengelsene
for tøffe og adrenalinnivået for høyt. Men
Hans Jørgen hevder at det fysisk sett ikke
er noe problem.
- Å ikke gi opp er det viktigste. Det gjelder å stå på , å mobilisere psykisk styrke til
å fortsette selv om det gjør vondt og regnet pisker.
Elisabeth forteller at stemningen i laget
skiftet underveis.
- Fra begynnelsen var det mye humør og
overskudd i gruppen, etter hvert gikk det
over til kjefting og til slutt er det helt taust,
sier hun og ler.
I årets ritt var Hans Jørgen leder for en
gruppe syklister fra Bergen Cykleklubb
som kjørte etter et skjema på 19 timer. Til

tross for to velt og tre punkteringer i gruppen, rullet de gjennom 54 mil med trønderske fjellstrøk og dype østlandske skoger på 19 timer og et kvarter, en gjennomsnittsfart på nesten 30 km/t.
- Det ble det noen flere pauser enn planlagt. Når vi sykler sammen, må man ta
hensyn til gruppen. Individuelle ambisjoner må vike for gruppens beste, sier
han.
Elisabeth derimot, klarte seg med de
planlagte fire femminutter lange pausene. Hun syklet i gruppe med to kvinner og
30 menn, og kom inn på utrolige 17 timer
og ett minutt. Ett minutt bak skjema!
- Jeg var nær ved å gi opp halvveis på
grunn av kvalme, men det kom seg. Det
hjelper veldig å kjøre i en stor gruppe. Vi
gir hverandre oppmuntrende tilrop og
skifter på å dra.

Velkommen til

Dårlige sykkelstier
Bergen er ikke noe ideelt sted for syklister.
Hans Jørgen har likevel ikke problemer
med å finne fine sykkelruter.
Bare man unngår de såkalte sykkelstiene.
- De få sykkelstiene som finnes, er dårlig
planlagt og elendig vedlikeholdt. Og i
praksis er det sjelden tilrådelig å bruke
gang- og sykkelstier når du farer av gårde i
40 km/t!
Elisabeth som ellers er en behersket og
rolig kvinne, blir også ivrig.
- Helt enig. De farligste situasjonene jeg
har vært oppi har skjedd når jeg har syklet
på sykkelsti eller på fortau. Derfor holder
jeg meg stort sett i veibanen. Men dessverre hender det litt for ofte at bussjåfører
prøver å oppdra meg, ved å forsøke å
presse meg ut av veien, sier trebarnsmoren engasjert. ●

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Sjefsbyråkrat blir
Nina Solberg Nygaards primære
oppgave som bydelsdirektør i
Fana har vært å sette politikervedtak ut i livet. Nå blir hennes
viktigste oppgave å redde medmenneskers liv. Snart er hun på
plass i Botswana i det sørlige
Afrika som koordinator for
Kirkens Nødhjelp.

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Da hun sa ja til jobben hadde
hun ikke vært i Afrika, men siden har det blitt et besøk i Malawi. Men som styremedlem i Kirkens Nødhjelp (KN) gjennom
mange år, har hun god kjennskap til verdens fattigdomsproblemer og den urettferdige fordelingen av livsvilkår for klodens innbyggere. Hun har også
besøkt flere av KNs samarbeidsland i Syd-Amerika og
Midtøsten. Et tur til Afghanistan har det også blitt.

Fra eneromsreform til sult
Mens hun her hjemme har
drevet med eneromsreform og
konkurranseutsetting, er virkeligheten i det sørlige Afrika
blant annet å takle sultkatastrofer og AIDS-tragedien.
- Hvordan blir overgangen
fra å være papirflytter og
sjefsbyråkrat til å stelle med
menneskeskjebner?
- Den blir nok stor. Men jeg
ser det ikke slik at den jobben
jeg har gjort her i Fana, bare
handler om papirflytting. Jeg
føler også at jeg har bidratt til å
skape noe godt for befolkningen. Men det er klart at perspektivene på arbeidet blir et
helt annet i Afrika. Der kommer jeg til å føle folks livssituasjon på pulsen.
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- Når vi vet at gjennomsnittsalderen i mange afrikanske land er
knapt 40 år, og at 20 millioner afrikanere er rammet av AIDS, blir
ikke da «Krisen i Kommune-Norge» noe absurd?
- Jo, jeg føler av og til ubehag over

«Du skal forkynne,
om nødvendig med ord»
FRANS AV ASSISI
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nødhjelper
klagingen. Særlig når det fremstilles
som om Norge er et dårlig land å bo i
fordi alt ikke som forventet i statsbudsjettet. Det er veldig perspektivløst å
fremstille det slik. I Kirkens Nødhjelps program står det at vi skal «bekjempe selvopptatthet og kynisme
hos oss som lever i velstand og overforbruk». Jeg føler med selv rammet
en en slik karakteristikk, og jeg tror
det blir sunt for meg og bli konfrontert med et mer globalt syn på livet.

Tar spranget
Nå er hun klar for å ta spranget fra den
trygge sjefsstolen i kommunehuset
på Nesttun til en mer improvisert afrikansk tilværelse, med helt nye utfordringer og problemstillinger.
I det sørlige Afrika skal hun samordne arbeidet og være et bindeledd
mellom hovedkontoret og lokale
partnere. Kirkens Nødhjelp er en organisasjon som satser på samarbeid
med lokale nettverk i et langsiktig
perspektiv. I Afrika er dette nettverket svært ofte den lokale kirken, som
de fleste steder er selve grasrotbevegelsen blant folk.

«Synliggjøre Guds kjærlighet»
Nina Solberg Nygaard kan ikke være
redd for nye utfordringer. I kofferten
har hun med seg et oppdrag som går
flere ganger utenpå stillingsinstruksen i Bergen kommune. I Kirkens
Nødhjelps prinsipprogram står det at
organisasjonen skal «synliggjøre
Guds kjærlighet i verden».
Det svinger litt mer av den formuleringen enn av «å sette politikernes

vedtak ut i livet», som det
heter i de kommunale vedtektene.
- Ja, det innrømmer jeg. Det
er en stor oppgave, men samtidig et oppdrag som motiverer. I
min tro og mitt gudsbegrep er
reddferdighet viktig. Gud ønsker
at verdens goder skal fordeles
rettferdig, og jeg er glad for å være
med å bidra til det.
- Er medmenneskelighet og diakonal innsats like viktig som forkynnelse for kirken etter din mening?
- Jeg vil svare på det med å sitere
Frans av Assissi. «Du skal forkynne,
om nødvendig med ord». Med andre
ord kan våre gode gjerninger være like
mye forkynnelse som verbal evangelisering. Jeg vil ikke sette de to tingene
opp mot hverandre. Samtidig er ikke
KN en misjonsbevegelse. Men vi står i
en helhetssammenheng, og vårt arbeid er tuftet på den kristne tro.

I de disse
landene
skal Nina S.
Nygaard
arbeide de
neste årene.

mennesker, fantastisk natur, den
afrikanske musikken. Min viktigste
oppgave blir å bidra til at de store
ressursene som finnes i det sørlige
Afrika, kan frigjøres, sier Nina Solberg Nygaard. ●

Den store mosaikken
Vestens bilde av Afrika er preget av
oppblåste barnemager, apatiske
mennesker i matkø eller krigerbander som terroriserer lokalbefolkningen.
Men dette er bare noen av bitene i
den store mosaikken som utgjør Afrika. Nina Solberg Nygaard håper hun
skal få mange brikker på plass de neste årene.
- Jeg regner med å møte nøden ansikt til ansikt, men tror også det blir
mange gode opplevelser. Flotte

Nina Solberg Nygaard
Født
Stilling
Utdannelse
Verv

Ny jobb

Bosted
2004-07:

1946
Bydelsdirektør i Fana
Sosiolog (cand. polit)
Medlem av styret i
Kirkens Nødhjelp
siden 1997.
Regional representant
for Kirkens Nødhjelp i det
sørlige Afrika fra januar.
Gaborone, Botswana.
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Kapittel 3, vers 16
Med utgangspunkt i disse bibelversene, ikke bare det
velkjente «lille bibel»-verset fra Joh. 3.16, men alle
3.16-vers fra alle bøkene i bibelen, har amerikaneren
Donald E. Knuth laget en helt spesiell bok til inspirasjon
for alle som leder eller deltar i bibelgrupper.
BOKANMELDELSE AV DAG VAULA

Det kan høres ut som en sprø idé å ta
for seg et tilfeldig vers fra hver bok i
Bibelen og bruke dette verset som utgangspunkt for diskusjon i en hel bibeltime.
Men slik Knuth forklarer og demonstrerer det i boken sin,
kan denne innfallsDonald E. Knuth vinkelen gi et innsyn i
Bibelen som supplerer og frisker opp de mer vanlige måtene å lese bøkenes bok på.

Stikkprøvemetode
Deltakerne i bibelgruppen blir mer
aktive lesere når de både prøver å forstå det ene verset virkelig grundig og
samtidig setter det inn i en sammenheng med hele den bibelboken det
står i. De blir en slags bibelforskere
som bruker en stikkprøvemetode.
Knuth er ingen teolog, heller en nok-

så middels aktiv kirkegjenger. Han er derimot
en av grunnleggerne av
moderne
datavitenskap, og har skrevet et
sett av lærebøker som
lenge ble betraktet som
en «bibel» for programmerere.

Kalliografi
Han er også kjent for sin
utvikling av programmer for typografisk design. Dette har brakt ham i
kontakt med mange kalliografer,
d.v.s. skriftkunstnere. 59 av de mest
kjente kalliografene fra hele verden
har illustrert teksten til de 59 versene
som diskuteres i boken.
Dette blir en tilleggsverdi for boken, og det er forunderlig å se hvordan kunstnerisk utforming av teksten i et lite bibelvers kan understreke og utdype innholdet.
Boken ble utgitt i 1991 og heter
«3:16 Bible texts illuminated». Den

kan bestilles via en bokhandel eller
via Internett, for eksempel fra
www.amazon.com.●

DONALD E. KNUTH:
«3:16 BIBLE TEXTS
ILLUMINATED»
$29.95 HOS
WWW.AMAZON.COM

Ikke bare begeistret for «Fadervår-SMS» ...
I bladet for juni 2003
ble Fadervår i tekstmeldingsversjon
gjengitt.
Vi spurte leserene om dette er
en god ide for å spre budskapet. Elisabeth Fougner har
denne oppfatningen:
Stopp verden jeg vil av!!
Det går for fort!
At skip i havsnød, redningsmannskap og datafolk trenger
et signalspråk som det tar sekunder å få svar på, er forståelig. Jeg spør imidlertid hvorfor

12

Fader Vår og Markusevangeliet skal omsettes i et forkortet
SMS-språk? Hvilken garanti
har en for at språket blir fortolket riktig slik at innholdet i
tekstene blir forstått?
For meg fortoner den forkortede versjonen seg som en
parodi:
«Vårt daglige brød»= «Gi oss
mat.» I vårt mette land kan et
vennlig smil, glede en nabo,
være mer «daglig brød» enn
mat.» Gi dem mat». De sultende altså.
«Forlat oss vår skyld som vi
og forlater våre skyldnere»=

«Tilgi oss det gale.» Ingen
«skyldnere» nevnes, og det er
opp til hver enkelt å definere
«det gale.» «Riket er ditt, makten og æren»= «ærn din?» (østnorsk for «er den din») Ja, ikke
vet jeg!
«Led oss ikke inn i fristelse»= «Hold oss unna fristelse»
Gud holder oss i kragen!
Mange har spekulert over
språket i denne bønnen.
Kanskje like bra?
Markusevangeliet kan nå leses på 15. minutter i forkortet
utgave. Jeg får åndelig fordøyelsesbesvær ved tanken. I noe

mindre enn 2000 år har vi lest
Markusevangeliet. «Tider skal
komme. Tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.»
Hvorfor et slikt tempo? Ting
tar tid! En trøst at en tross alt
kan se den opprinnelige teksten ved siden av SMS oversettelsen, men enda forstår
jeg ikke helt poenget!
Jeg har strevet med å fatte
meg i korthet slik at mitt innlegg kan leses og forhåpentligvis oppfattes på rekordtid. ●
Vennlig hilsen
Elisabeth Fougner
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Hvem-hva-hvor i Storetveit og Bønes menigheter
STABEN, STORETVEIT MENIGHET
Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon . . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks . . . . . . . . . . . .55 30 81 19
epost storetveit.menighet@bkf .no
Kontortid man-fre 10.00-12.00.
Sogneprest Bjarte Holme
Kirkevn. 47a
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 12 (a)
telefon . . . . . . . . . .55 28 36 58 (p)
Kapellan Kari Vatne
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 15 (a)
telefon . . . . . . . . . .91 33 05 56 (p)

Bibelgruppetjenesten
Flere grupper er i aktivitet på
ulike dager
Kontakt kateketvikar Inge Høyland
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

Kirketjener Vibeke Kristiansen
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 13 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . .55 92 93 20 (p)

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

Organist Ruth Bakke Haug
e-post: . . . . . .rubhaug@online.no
tir.-tor. 14-16
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 14 (a)

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

Diakon Reidun L. Dyvik
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 17 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . .56 59 79 77 (p)

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

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 10 (a)
Kateketvikar Inge Høyland
telefon . . . . . . . . . .55 30 81 10 (a)
Adm. leder Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . 55 30 81 11 (a)
. . . . . . . . . . . . . . . .55 91 31 36 (p)
Har du problemer med å nå oss på våre
nye telefonnummere, prøv 55 27 31 10

ANDRE KONTAKTER
STORETVEIT MENIGHET
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

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
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
Kontakt kateketvikar Inge Høyland
telefon . . . . . . . . . . . . .55 27 31 15
1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon . .55 10 51 13 / 99 71 51 16

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

STABEN I BØNES MENIGHET
Bønes kirke
Øvre Kråkenes 250, 5152 Bønes
telefon . . 55 30 81 00/ 55 30 81 01
telefaks . . . . . . . . . . . .55 30 81 09
epost . . .bones.menighet@bkf .no
Helge Kolstad, daglig leder:
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 00
Yngvild W. Kolbergsrud, organist:
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 01
Kirketjener: . . . . . . . . .55 30 81 02
Prest: . . . . . . . . . . . . . .55 30 81 03

ANDRE KONTAKTER, BØNES
Bønes Menighetsråd
Kontakt: Karl Johan Kirkebø
telefon . . . . . . . . . . . . . .55124578
Nestleder: Hans Jacob Berg
telefon . . . . . . . . . . . . . . 55120240
Bønes Småbarnstreff
Sosialt treff for foreldre som er hjemme med barn på dagen. Møtes hver
onsdag kl 10.00-12.00 i Bønes kirke,
for aktiviteter og sosialt samvær.
Kontakt kateketvikar Inge Høyland
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 H. Wang
telefon . . . . . . . . . . . . .55 12 26 20

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: Diakonvikar
telefon . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Givertjenesten:
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493
Åpen kirke på Bønes
Hver onsdag mellom kl. 16-18.00 er
Bønes kirke åpen. Om du vil søke
stillheten, tenne lys, eller samtale
med noen, så er du hjertelig velkommen. Diakonvikar Jonny Rogne eller
noen fra diakoniutvalget på Bønes
er tilstede på disse
onsdagene.
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Gudstjenesteverksted
Tid og sted: Storetveit menighetshus, 5. november kl.1930
Gudstjenesteutvalget i Storetveit
har hatt som mål å involvere flere
i gudstjenestearbeid. Det gjelder
både forberedelse og gjennomføring. Erfaringene er entydige på
at det inspirerer og beriker gudstjenestelivet når flere er med
både i forberedelse og gjennomføring. Derfor inviteres de som
har lyst til å være med på enten å
forberede eller gjennomføre eller
begge deler gudstjenesten 16.november, til gudstjenesteverksted
i Storetveit menighetshus onsdag
05.november 2003. På denne
samlingen vil vi se på søndagens
bibeltekster for tanker til søndagen og prekenen, vurdere hvilke
salmer som høver, se på særskilte
bønneemner og vurdere eventuelle andre innslag. ●
Vel møtt! Bjarte Holme
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Det skjer da
saker og ting!
Neste gang du er på gudstjeneste oppfordrer vi deg
til å ta en tur innom på
kirkekaffen og SE.
Nå er menighetssalen pusset opp, sår i
veggene er ordnet, vegger og tak er malte, nydelige lamper er hengt opp og St.
Sunniva-teppe er flyttet til ko
rtveggen mot kjøkkenet slik at det er
kommet mer på sin rette plass.
Men før du forlater gudstjenesten, så
kan du jo ta en titt ned på løperen i
midtgangen i kirken vår. Teppet var
svært slitt og trengtes å bli reparert. Nå
har teppet vært i Stavanger og levetiden
blitt forlenget betraktelig.

Barnas år

Førjulssamling
med basar
Fredag 21.november kl.1800 er
det førjulsbasar i menighetshuset. På programmet:
■ Åpning ved sokneprest Bjarte

Holme. Underholdningsinnslag og sang.
■ Åresalg/bongsalg og
trekning av hovedlotteri.
■ Servering av kaffe og kaker
+ brus/popcorn til de unge.
■ Menighetskontoret tar imot
gevinster med stor takknemlighet.
Vi håper på stor oppslutning på
årets førjulssamling med basar. ●
Vel møtt!

Biskopen har sagt at 2003 er barnas år.
Storetveit og Bønes menigheter ønsker
å satse også på barn og ungdom. Det er
ansatt tre barne- og ungdomsarbeidere
(nå kalt menighetsarbeidere) 10 %
Ragnhild Kirkebø, 15% Øystein Kirkebø
og 40% Brita Holme.
Ragnhild skal jobbe sammen med Bønes organist Ingvill Kolbergsrud med
oppstart av Ten Sing i Bønes menighet.
Øystein Kirkebø skal starte opp KRIK på
Bønes i samarbeid med Brita Holme. De
to skal også samarbeide om å arrangere
en cup og noen arrangementer på
kveldstid. Øystein starter Tria i tillegg.

Konfirmantarbeid
Brita Holme skal ha bruke 50% av stillingen sin inn mot konfirmantarbeid.
Hun skal også arbeide med å få til en aktivitet for ungdom etter gudstjenesten +

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

noen sosiale samlinger for ungdommer
som har lederoppgaver i prestegjeldet.
Det skjer da saker og ting… men det
koster noe også.
Vi oppfordret til en giveraksjon hvor
dere merker hva bidraget skal gå til:
■ Gardiner i menighetssalene
■ Lamper i menighetssalen
■ Teppe i kirken
■ Barne- og ungdomsarbeiderne

Bidrag kan føres til Storetveit menighet, Kirkeveien 27, 5072 Bergen
kontonummer 9524.05.03493 ●

Bibeltekster til gudstjenester
19.s.e.pinse, 19.okt: Mark 12,28-34;
Sal 73,23-28; 1Kor 1,4-9
Bots- og bededag, 26.okt: Jes 59,14.8-9; Gal 5,16-24;Matt 3,7-12

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

Allehelgensdag 2.nov: Åp 7,9-17;
Jes 49, 8-10; Matt 3, 7-12
22.s.e.pinse, 9.nov: Joh 12, 44-50;
2Mos 3, 11-15;Apg 17, 22-32
23.s.e.pinse, 16.nov: Matt 18,2135;1Mos 50,15-21;Fil 1,6-11
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Siste søndag i kirkeåret, 23.nov:
Matt 25, 31-46; Jes 65, 17-19; Åp 20,
11-13
1. søndag i advent, 30. nov: Luk
4,16-22a Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]
2. søndag i advent, 7. des: Luk
12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39
3. søndag i advent, 14. des: * 2 Pet
1,19-21 Jes 40,1-8; Matt 11,11-19
Se også side 16.
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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

FULLDISTRIBUSJON

med åpent gudstjenesteverksted
5.nov. (i menighetshuset) Nattverd,
offer: Alternativ til Abort i Norge
1500

1600
1100

1100

1900
1100

1700

Lørdag 18.oktober
Dåpsgudstjeneste
Søndag 19.oktober
G2 –gudstjeneste v/vikarprest Lars
Erling Hovlid. Agape deltar på gudstj.
Nattverd, offer: TV-aksjonen
Søndag 26.oktober
Bots- og bededaggudstjeneste v/
kapellan Kari Vatne. En gruppe del
tar på gudstjenesten. Nattverd,
offer: Kirkens ressurssenter for
mishandlede kvinner
Søndag 26.oktober
Gospelnight v/Agape gospelkor

1100

0900

1100

1100

1900

Søndag 26.oktober
Storetveit kirke. Gospelnight
v/Agape gospelkor

22. november
Dåpsgudstjeneste

1100

Søndag 2.november
Allehelgensgudstj. v/kapellan
Kari Vatne.Nattverd, offer: men.arb.

23. november
G2 v/kapellan Kari Vatne
Nattverd, offer: menighetsarbeidet

1700

Søndag 2.november
Storetveit kirke. Minnegudstjeneste
med lystenning.

1100

Søndag 9.november
Gudstjeneste v/sokneprest Bjarte
Holme Dåp, nattverd, offer: men.arb.

1100

16.november
Gudstjeneste v/vikarprest Lars E.
Hovlid. Dåp, nattverd, offer: men.arb.

1100

23.november
Gudstjeneste v/sokneprest B. Holme.
Dåp, nattverd, offer: men.arb.

1100

30.november
Familiegudstjeneste v/kapellan Kari
Vatne. Dåp, offer: menighetsarbeidet

30. november
Adventsfrokost i menighetshuset
Ta med brød og pålegg, så spiser vi
frokost sammen før vi går til familiegudstjeneste
30.november
Familiegudstjeneste v/vikarprest
Lars E. Hovlid. Dåp, offer: Kirkens
SOS i Bjørgvin.1.klassingene er inv.
7.desember
Høymesse v/sokneprest B. Holme.
Nattverd, offer: Institutt for sjelesorg

Søndag 2.november
Allehelgensmesse v/sokneprest
B. Holme. Nattverd, offer: men. arb.

30. november
Julekonsert v/Bøneskoret

Søndag 2.november
Minnegudstj. med lystenning.
1100

1100

1100

Søndag 9.november
Familiegudstjeneste v/vikarprest
Lars E. Hovlid. Søndagssk. deltar.
Offer: Bergen søndagsskolekrets.
16. november
Høymesse v/sokneprest Bjarte
Holme. Høymessen er forberedt

døpte
Døpte,Storetveit
Odin Meling Bjørnestad 24.08.
Erlend Johan Gaaserud 24.08.
Mille Kristin Gaaserud 24.08.
Henning Bergheim Elvestad 24.08.
Adrian Bergheim Elvestad 24.08.
Nora Tvedt 24.08.
Vilde Marie Kjelby Sørensen 24.08.
Oline Krogstad 24.08.
Vetle Vikøyr 07.09.
Jakob Fjeldstad Hjellestad 07.09.
Elise Høyland 07.09.
Lea Låstad 07.09.
Sondre Børø 14.09.
Julie Børø 14.09.
Philip Hiljar Larsen 20.09.
Døpte,Bønes
Eirik Kristoffer Dahle 24.08.
Paal Gantung Døsvig Sjøsæther 24.08.
Linus Edward Ormset-Marchant 24.08.
Tyra Hatlestad Litangen 31.08.
Alida Sofie Vabø Tøkje 31.08.
Tomine Bergset 14.09.
Idunn Alvsvåg 14.09.
Døpte utenfor prestegjeldet
Kristian Stemre, Skold
Tuva Henriette L. Loodtz, Fyllingsdalen
Ole Martin Nilssen Rognaldsen, Sælen.

1100

1100

Søndag 19.oktober
Familiegudstjeneste v/kapellan Kari
Vatne. Offer: menighetsarbeidet
Søndag 26.oktober
Bots- og bededaggudstjeneste
v/vikarprest Lars Erling Hovlid
Nattverd, offer: menighetsarbeidet

døde

7.desember
Gudstjeneste v/vikarprest Lars Erling
Hovlid. Dåp, nattverd, offer: menighetsarbeidet
7.desember
Julekonsert v/Bønes skolekorps

Se nederst på side 14 for en liste over bibeltekster til gudstjenestene.

vigde

Døde, Storetveit
Anne Margit Jolmstar f.1959
Margrethe Anfindsen f. 1915
Bergljot Heggstrøm f. 1906
Else karin Steen-Jacobsen f. 1934
Berit Skjensvold f. 1937
Evelyn Stensen f. 1917
Kristine Molvik f. 1920
Ludvig Severin Trovåg f. 1932
John Låstad f. 1920
Ingolf Johan Haukås f.1910
Hans Steend f. 1928
Jacob Lorentz Berstad f. 1932
Oluf Andreas Follesø f. 1920

Frode Skorpen og Berit Madsen
Jan Vidar berger og Fiona Jane Baggett
Gunnar Hernborg og Ingrid Stangenes
Jan Arthur Norbeck og Cecilie Andersson
Jaap Hofmeester og Kjersti Rogne
Trond færøvik og Lena Myklebust
Kristian Dammen og Therese Haukedal
Svenn Arild Andersen og Christin Mehl
Magnus Kleppe og Hilde Gundersen
Steinar Sandtorv og Birthe Mørk Jakobsen
Roy Arve Midtun og Christina Nyegaard
Erik Jerome Stene Packer og Christine Løvenholdt
Pål Morten Njøten og Anja M. Reksten
Thomas Moe og Nina Farsund

Døde, Bønes
Odmund Ingolf Haanes f. 1922
Ernst Lindor Lorentzen f. 1931
Yngvar Dahl f. 1923
Mario Oscar Kallsten f. 1942
Ester Helma Thomassen f. 1934
Raji Østensen f. 1954
Anne Helene Jahnsen f. 1913
Margit Spurkland f. |917
Sigrun Samuelsen f. 1931
Unn Astrid Eriksen f. 1957

Utenfor prestegjeldet
Øystein Sæle og Randi Elin Nornes, Åkrehamn kirke
Asle Sjøsæther og Cathrine Galtung Døsvig, Fantoft stavkirke
Roger leif Fulton og Laetitia Colignon, Fantoft stavkirke
Geir Johnsen og Bente Elisabeth Torstensen, Vikøy
Morten Rognaldsen og Sigrid Birgitta Kuijvenhoven Nilssen, Sælen

