
God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!

Barnas kirkekunst
Kreative Fana-barn setter nå sitt preg på «Barnas Katedral»,
Nykirken. Dette fantastiske glassmaleriet er laget av elever
i klasse 6C ved Skjold skole. Mer barnekunst på side 12.

MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT OG BØNES NR 6/03 – ÅRGANG 40
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Lyset gir liv
Lyset er et sentralt motiv i
julen. Teologiprofessor og
salmedikter Arve Brunvoll
ser på lyset som utgangs-
punket for alt. Side 6-7

Draumkvedet
For sjette gang fremføres
middelalderdiktet «Draum-
kvedet» i Fantoft Stavkirke,
med Brynhild Utne (bildet)
som primus motor. Side 11

«Hørkelpørkel»
Elever fra Midttun skole har
sentrale roller når Belsvik-
stykket «Kong Hørkelpør-
kel» har première i Birke-
land kirke. Side 8-9
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Julen som har vært en høytid midt i
den mørkeste tiden av året - en høy-
tid vi har sett fram til med glede og
forventning - står i fare for å bli alm-
inneliggjort og tømt for sitt egentlige
innhold. For julens egentlige innhold
er en utfordring med mening i, som
gjør julen verd å feire for tid og evig-
het.

«Det skjedde i de dager» leser vi i ju-
leevangeliet. Kirken har fått et bud-
skap å bringe som har gitt nytt inn-
hold til den norrøne julen. Julens
budskap har gitt grunnlag for vår
tidsregning: Gud har grepet inn i his-
torien på en avgjørende måte - på en
måte som for all tid gir veien til det
gode målet - samfunnet uten ond-
skap. I Jesus viser han oss hvem han
er, og hvordan han er - i Jesus som er
sann Gud og sant menneske.

Å gripe dette er en utfordring både
for tanke og tro. Men å gjøre det har
ingenting med intelligens eller
mangel på intelligens å gjøre. At kir-
ken fremdeles formidler budskapet
som er 2000 år gammelt, må gi hver
enkelt grunn til undring.

Der er en grunn til at kirken for-
midler julens budskap også i 2003. I
en julesang heter det: «Fra krybben
til graven gikk veien for deg, slik åp-

net du porten til himlen for meg.» To
tegn har Gud gitt historien som
grunn for budskapet - et nakent kors
og en tom grav. 

Julen og på-
sken kan ikke
skilles, skal der
være mening i
vår julefeiring i
2003.

At kirken feirer
jul, er et tegn på
at Jesus fullførte
det han kom for
å gjøre, og at ju-
lens budskap
derfor har bæ-
rekraft som ing-
en makt eller
hendelse kan
knekke. 

Ja, der er me-
ning i å feire jul.
Julen er en høy-
tid, men den be-
gynner ikke før
24.12. Julens
budskap er en
utfordring.  Men tas det imot, blir der
grunn til feiring uansett livssituasjon
og ytre kår.  For julens budskap gir
grunn til framtid og håp som ingen

kan ta fra oss: Der er en vei til en åpen
himmel.�

God jul!
Bjarte Holme
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Hverdag og helg, 
desember 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

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

Lokalredaksjon: 
Therese Mokkelbost. 
Kasserer: Kjell-Erik Wiborg 

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

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

Internett:
www.bkf.no
Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Julen- 
en utfordring
Ordet jul knyttes til mange ord og foretak. Når vi opplever
julemarsipan selges i oktober, julevarer utstilles i julepyntede
butikkvinduer og julehandel tidligere og tidligere, er det en
utfordring.  

Bjarte Holme
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AV PR-GRUPPEN

På ten-sing kommer man for å
synge, leke og spise kaker. Vi har også
dans, drama, band, sologruppe,
matlaging, og egen pr-gruppe.
Øvelsene er delt opp slik at i begyn-
nelsen synger hele koret sammen og
deretter går man i de forskjellige
gruppene. I disse gruppene kan man
få vise sine kreative evner og treffe
mange nye spennende mennesker.

Revy og drama
De forskjellige kreative gruppene job-
ber spesielt mot en revy ten-sing og

drama-konfirmantene skal ha i janu-
ar. Til revyen skal dramagruppen lage
egne sketsjer som de skal fremføre,
dansegruppen skal lage danser, ban-
det skal spille og pr-gruppen skal lage
plakater og brosjyrer.

Hittil i år har koret hatt en opptre-
den. Denne hadde de på G2 gudstje-
nesten som ble holdt søndag 16.no-
vember. Her fikk de synge de sang-
ene de hadde øvd på, dramagruppen
fikk framført noe av det de hadde
trent på.

Vi har øvelser om onsdagene kl.1930
til kl.2130,Bønes kirke.�

Ten-sing på Bønes

AV TORFINN WANG

Forløperen til Tria-arbeidet var Bø-
nes Tria-kor som ble startet opp i
1990 på Bønes skole. Den gang var
det samarbeid med Bergen
KFUK.KFUM «Ynglingen» og Bønes
frivillige menighetsråd. I 1998 hadde
man fått kirke på plass. Tria-koret
besto av 15 ivrige jenter. Men det var
bare én leder. Noen engasjerte forel-
dre meldte seg og ønsket å starte et

tilbud som også guttene ville være
med på – dermed var Bønes Tria i
gang.

Tilknytningen til KFUK-KFUM
med visjonen om «det hele mennes-
ket», står sterkt i arbeidet. Hver kveld
skal inneholde noe for både ånd, sjel
og kropp. 

Gjennomsnittlig frammøte er mer
enn 60 barn fra 2.-7. klasse. Sang,
kveldens tips, aktivitet og andakt er
faste innslag.

Ny Ten-sing gruppe har startet på Bønes, og hittil har det
vært veldig bra frammøte. I gjennomsnitt på de forskjellige
øvelsene vi har hatt har det vært mellom 30 og 40 tilstede.

Fem år med Bønes Tria
En sjokoladekake for 200 personer! Det var blikkfanget da
Bønes Tria feiret fem år med inviterte foreldre til stede 
6. november. 



4

Som en del av konfirmant-
tilbudet arrangerer Storetveit
menighet barnevaktkurs for
enkelte av konfirmantene. 

AV KATEKETVIKAR INGE HØYLAND

Vår egen førskolelærer fra Storetveit
menighets barnehage, Karen Øien,
har flere kvelder undervist et knippe
konfirmanter. De har lært om praktis-
ke ting som førstehjelp, bleieskift, lek
med barn på ulike alderstrinn, å gjøre
klare avtaler med foreldre og mye
mer. Fullført kurs gir diplom og  kurs-
bevis som viser at de har gjennomført
et kurs som skal gi god kompetanse
med tanke på barnepass.

Lært om  atferd
Vi spurte et par av konfirmantene
hva de hadde lært, og fikk ulike svar :

- Vi har lært om barns naturlige at-
ferd, og om bruk av nødnummer hvis
noe skulle skje, sier Kristoffer.

- Vi har lært hva vi skal gjøre hvis et
barn blir skadet, legger Christer til.  

Kristoffer forteller at han kunne
skifte bleier fra før av. Han har genuin
erfaring med bleier ifølge ham selv. 

- En viktig ting vi har lært på kurset
er at man skal ta forhåndsregler med
tanke på å unngå  skader  , sier Stine.

På spørsmål om hva konfirman-
tene håper skal skje etter endt kurs, er
samtlige enige:  

- Vi håper på mange oppdrag ! �

Konfirmanter tilbyr barnevakt

KURS: Storeveit-konfirmanter på barnevaktkurs. FOTO: INGE HØYLAND

Vil du leie lokaler?
Storetveit menighet leier ut lokaler til ulike
type arrangementer, minnesamvær, dåps-
fest, jubileer, bryllupsfest m.m. Pene loka-
ler til en rimelig pris og med gode parke-
ringsmuligheter. Kontakt menighetskontoret
på  tlf. 55 30 81 11. �

I løpet av en årrekke har noen flinke da-
mer i menigheten vår hjulpet oss med å
pynte kirken med blomster til både guds-
tjenester og bryllup. Dette har spart me-
nigheten for over kr. 30.000,- i løpet av
årene. «Blomster-damene» ønsket at

pengene som var spart skulle komme kir-
ken til gode. Reparasjonen av teppe i kir-
ken er dermed finansiert ved hjelp av
innsatsen til våre «blomsterdamer» og
ved bidrag fra andre glade givere. 
Vi sier TUSEN TAKK! �

Teppe i kirken

Trenger du barnevakt?
Storetveit og Bønes menigheter kan tilby sertifiserte barnevakter. Vi har et knippe 
konfirmanter som har gjennomgått barnevakt kurs etter opplegg fra Fana familie- og
kvinnelag. Barnepass vil koste ca. 30 kroner pr. time, mak. 150 kroner for én kveld.

Ta kontakt i god tid med kateket Inge Høyland: 
Jobbtelefon 55 30 81 18  eller epost: kateket@hotmail.com
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AV KJERSTI KROKEIDE

Kyrkja og seremoniane knytta til det
kyrkjelege livet hadde stor innverk-
nad på korleis folk kledde seg og ted-
de seg. 

Om lag 60 aktørar deltok, kledde i
klede som representerer folkedrakt-
tradisjonen i Fana frå rundt 1870
fram mot 1920. I tillegg var «Formid-
dagskoret» med og sytte for stødig
salmesong.

Manns- og kvinneside
På kvar si manns-og kvinneside fekk
tilhøyrarane i løpet av programmet
sjå utdrag av dei kyrkjelege seremo-
niane i den rekkefølgja som var van-
leg ein messesøndag. Først inn-
gangskonene med sine følgjekoner,
deretter vart fire konfirmantar
overhøyrte. 

Så baud presten inn til alment
skriftemål. Vidare vart tre «dåpsbarn»
i følgje med gudmødre og fadrar ført
fram. Dei tre dokkene var kledde i
dåpsklede frå tre ulike periodar.

Presten las lovtale over ein nyleg av

død «høgtståande» mann, og det vart
lyst til ekteskap. 

Staseleg brudefølgje
Til slutt skreid eit staseleg brurefølgje
opp kyrkjegolvet: Først to føregangs-
menn, så brureparet, deretter følgde
presten, så følgde resten av brureføl-
gjet på etter alder og vørdnad: Først
brureparet sine foreldre, så to brur-
koner, vidare to bruresveinar og to
brurpiker. Aller sist kom tamburen
og spelmannen. 
Det heile vart musikalsk ramma

inn av salmesongen til Sondre Brat-
land, til tonefølgje ved Sigbjørn Ape-
land på trøorgel. ●

Salmar og drakt-
skikk i Fana for 
hundre år sidan:

Det vart ei reise tilbake i tid,
til den gong ulike gjeremål og
sosial status avgjorde korleis
ein tok seg ut i klesvegen.
Flotte drakter og festklede
pynta opp då kulturdagane i
Fana og Ytrebygda opna i Fana
kyrke 26. oktober. Bunads-
gruppa i Fana Ungdomslag var
arrangørar i samarbeid med
Fana kulturkontor.

Velkledd kulturkveld 

BRUREPARET. Brura ber Milleshaugkruna frå
slutten av 1600-talet. FOTO: KJERSTI KROKEIDE

KONE: Ei av inngangskonene med 
følgjekone. FOTO: TORGEIR HÅGØY

KLEDD OPP: Slik så konfirmantane ut for hundre år sidan. FOTO: TORGEIR HÅGØY
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- Har du sett lyset? Spørsmålet stilles
av utallige religiøse retninger, og
mange gjør krav på å ha svaret. Teolo-
giprofessor og salmedikter Arve Brun-
voll har mange svar på hva lyset betyr i
den kristne troen. Han har litt å velge i:
I bibelen forekommer ordet lys flere
hundre ganger. 

- Selve forutsetningen
- Lyset er i bibelen ikke bare ett feno-
men blant mange, men utgangspunkt
for alt. Det starter på første blad med
at Gud befalte «Det bli lys» (1. Mos.1).
Lyset er livets opphav. Og når Jesus
kaller seg selv for «Verdens lys» er lyset
nødvendig for at «den nye verden» el-
ler Guds rike, skal komme til syne. Slik
lyset er en forutsetning for livet i den
skapte verden, er Kristus en forutset-
ning for livet i Guds rike, for forløsning
og frelse, forklarer Brunvoll.

- I filosofien og i mange østlige reli-
gioner er «det å se lyset» synonymt
med å nå et høyt nivå av erkjennelse,
så å bli i stand til å begripe de store
sammenhengene. Er det også slik i
kristen tro?

- Bare delvis. Lysmotivet i bibelen
kan handle om å gripe sannheten og
visdommen, men ofte er lyset et sym-
bol på noe dypere. Moses møtte Gud
som et sterkt lys, det samme gjør hyr-
dene på marken og Jesu venner etter
oppstandelsen. Lyset er altså et ut-
trykk for Guds nærvær, men det stop-
per ikke der. Lyset gir næring til selve
livet, det er livgivende. Og da snakker
jeg ikke om fotosyntesen, men om det
evige livet, om frelsen, sier han.

Lyset– livets 
Lyset var det første Gud skapte – det var selve forutsetningen for den videre skapelsen. 
I naturen er det sollyset som får planter til å blomstre, som gir oss oksygen til å puste i,
som kort sagt gjør det levelig på den blå planeten i Melkeveien. Naturvitenskapen kaller 
den livgivende prosessen for fotosyntesen, teologien kaller det frelse. 

SENTRALT: Arve Brunvoll, teologiprofessor og
salmedikter, sier at begrepet lys er svært sentralt
i bibelen og i kristen tro. FOTO: DAG KVARSTEIN

AV DAG KVARSTEIN
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Mer lysbruk i kirken
Teologen og salmedikteren har også
fattet interesse for bruken av lys i kir-
ken, i seremonier og i gudstjenesteli-
turgien. Han mener å se klare tenden-
ser til at lyset, og da gjerne levende lys,
brukes i stadig større grad.

- Lysmessene som nå holdes i nes-
ten alle kirker, er ikke et gammelt fe-
nomen. Så vidt jeg vet oppstod det på
1960-tallet da kirken begynte å satse
på ungdomsarbeid. Lyset er et symbol
på Gud som er lett å fatte for både
ungdom og barn.

Lysgloben har også kommet på
plass i svært mange kirkerom i løpet
av de ti siste årene. Her kan folk selv
tenne et lys og sette det på plass i sir-
kelen av lys som omkranser korset. 

- Å tenne lys for noen er en fin hand-
ling som kan hjelpe oss til konsentra-
sjon og bønn. Når vi står foran lysglo-
ben representerer lysene gjerne den
vi tenker på og ber for.

Dåpslyset som tennes for det ny-
døpte barnet, er også en ung tradisjon
i norske kirker. Det lille dåpslyset blir
tent ved hjelp av det store Kristus-ly-
set som står framme i koret. Slik syn-
liggjøres det at barnet får Guds lys i
seg gjennom dåpen.

- Bør ikke brukes ukritisk
I den reformerte kirke er det enkelte

retninger som er skeptiske til bruk av
lys i kirkelig sammenheng. Levende
lys ble blant kalvinistene sett på som
en arv fra katolsk seremonimakeri
med røtter til hedensk folketro. Sym-
bolene og ritualene skulle ikke skygge
for ordet. I Den lutherske kirken er ly-
set for lengst tatt inn igjen i kirkevar-
men. Men Arve Brunvoll synes likevel
ikke man skal bruke lyset ukritisk i kir-
kerommet. 

- Skal lyset ha en funksjon, må det
være klart hva det skal symbolisere.
Bruk av lys kun for å skape stemning,

er jeg ikke så begeistret for. For eksem-
pel synes jeg det er merkelig at man
ofte kommer inn i kirken med tente
lys. Skal det ha noen mening, må lyse-
ne tennes inne i kirken, gjerne ved
hjelp av Kristus-lyset ved alteret. 

- Lyset som symbol har stor betyd-
ning i kirken, og det er et godt pedago-
gisk hjelpemiddel. Men det kan gå in-
flasjon i lysbruken. Vi må passe på at
lysene ikke slår hverandre i hjel. Blir
det for mange lys, forsvinner kontras-
ten mot mørket, og lyset mister sin
kraft, sier Arve Brunvoll. ●

opphav
«I ham var liv, og livet var 

menneskenes lys.»

(Joh. 1,4)

Du Ord frå alle æver
og evig Gud av Gud
Du liv for alt som lever 
frå deg går ljoset ut
Eit ljos som skin her nede
i denne mørke verd
Å sæle syn og glede 
at du Guds Son er her

ARVE BRUNVOLLS GJENDIKTNING 
AV JOH. 1, SALME NR. 80 I SALMEBOKEN)

LYSMESSER. I de fleste kirker er det lysmesser i førjulstiden. Tradisjonen oppstod her i landet på
1960-tallet. Her fra lysmesse i Birkeland kirke. FOTO: FRODE HØYTE. 

Rigmor Tømmernes (bil-
det) har en opplyst tilværel-
se. I lampebutikken Sletten
Ekspert på Nesttun har hun
mer enn 500 skinnende
lamper og lys.  

Her er koselige nattbords-
lamper som skaper lun

stemning, avslørende spot-
lights og herskapelige krys-
tallysekroner. I førjulstiden
er adventstaker i ymse vari-
anter en stor slager. Variasjo-
nen er stor, og vi fristes til å
tenke at lamper bokstavelig
talt fungerer som lyspunkt i

mørketiden for lett høstde-
pressive nordmenn.

- Selv liker jeg tiffanylam-
pene veldig godt, ser hun og
peker på noen lamper i ta-
ket laget av sammensatte
glassbiter. De er så fargerike
og flotte å se på, sier hun. ●

Lyspunkt i mørketiden
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AV DAG KVARSTEIN

Du har helt sikkert hørt den
særegne sunnhordlandsrøs-
ten fortelle om Dustefjerten,
Bollefisen og Kavringreven på
radioen. Nå har Belsvik skapt
en helt ny merkelig verden.
Det handler om Kong Hørkel-
pørkel og orgelet. Den mismo-
dige kongen får på nyåret ut-
folde seg i kirken, sammen
med organisten og skoleelever.

For Rune Belsvik er kirke-
rommet også en helt ny arena.

- Jeg har aldri gjort noe i kir-
kerommet før, bortsett fra å
bli døpt. Dette blir spennen-
de.

Orgel og litteratur
Forestillingen er en del av
prosjektet «orgelsprell» som
Amund Dahlen har satt i gang.
Han har ambisiøse mål:

- Jeg ønsker å skape begeist-

ring for musikk,
og spesielt for
orgel. Kanskje
kan møtet med
denne forestil-
lingen føre til at
vi får en bedre
rekruttering til
organistyrket.

Det finnes orgler i hver bygd her i lan-
det. Orgelet er et instrument for livets
store øyeblikk og har fremdeles stor be-
tydning i norsk kulturliv, utbasunerer
organisten.

Dette er ikke første gang Amund Dah-
len samarbeider med forfattere og la-
ger en forestilling som er et musikalsk-
litterært samspill. I fjor vinter ble en av
Noregs viktigste forfattere, Jan Kjær-
stad, invitert til Birkeland kirke. Han
leste fra sine bøker om Jonas Werge-
land, som jo hadde et spesielt forhold
til orgler. 

- Jeg håper at folk gjennom forestil-
lingen og «orgelsprell» kan få en litt an-
nen holdning til orgelet og kirken. 

Under forestillingen får organist
Dahlen en sentral rolle. Kan skal im-
provisere musikk som gir en atmosfære
av både glede, depresjon og frykt. 

Alle er konger og dronninger
Med på laget denne gangen har Dahlen
og Belsvik fått 5.-klassinger fra Midttun
skole. Samtlige skal spille enten konger
eller dronninger! For i Kong Hørkelpør-
kels verden er alle enten konge eller
dronning. Og de gjør ikke stort annet
enn å drive dank mens de speiler seg,
spiller Ludo eller steller hverandres
fingernegler. Men så skjer det noe.
Kong Hørkelpørkel forsvinner og et or-
gel begynner å gi ulyd fra seg ... ●

PREMIERE 30. JANUAR I BIRKELAND KIRKE: 
KONG HØRKELPØRKEL-FORESTILLING. 
5.KLASSE FRA MIDTTUN SKOLE DELTAR. 
AMUND DAHLEN SPILLER ORGEL. 
INSTRUKTØR: ANNICKE GILL, 
VESTLANDSKE TEATERVERKSTED.

Kongelig orgeldr

- Prosjektet var så merkelig at
jeg ikke kunne si nei til ut-
fordringen. Jeg skulle skrive et
skuespill med et orgel i hoved-
rollen! Det utbryter Rune
Belsvik, forfatteren som er en
mester i å skape sin egen rare
verden av underlige figurer som
vi likevel kjenner oss så godt
igjen i. Og mannen som fikk
idéen til det hele heter Amund
Dahlen og er organist i
Birkeland kirke.

FORFATTEREN: 
Rune Belsvik 
FOTO: H. DVERGSNES

ØVER: For tiden øver 5.-klassingene fra Midttun skole for harde livet i Birkeland kirke sammen med organist
Amund Dahlen. FOTO: DAG KVARSTEIN

Orgelentusiast og forfatterskrue lager forestilling:



«På ein vakker stad under himmelen 
låg eit ørlite land som lenge var fylt 
av glede og gode dagar. 

Alle som budde i det vesle landet var kongar
eller dronningar. Ingen bestemte over andre
enn seg sjølv. For eksempel bestemte kong
Svint berre over kong Svint. Medan dronning
Jytteblekka berre bestemte over dronning
Jytteblekka. Alt var godt og i full orden. Dessu-
tan budde eit stort orgel i eit stort hus i det
vesle landet under himmelen. Eit orgel som
var fullt av nydeleg musikk til glede og glede
og atter glede. Slik var dagane - rolege og vakre
som perler på ei snor. Dei glitra og glatra og
glutra som gull. Straks dagen var ferdig med å
skina, la han seg til ro i natta sitt store, mørke
smykkeskrin.»

Slik starter fortellingen. Vi skal ikke røpe hele
handlingen, men vi  kan si at orgelet på en
måte uttrykker kongens sjelsliv. Det betyr
både ulyder og harmonniske toner fra orgelet
under himmelen. ●
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rama

Kong Hørkelpørkel og orgelet under himmelen

TEGNING: LARS SLETTEBØ.

«Alt som hadde

glitra og glatra

og glutra, byrja

å sitra og satra

og sutra.»

SKUESPILLERE: Victoria Talleraas spiller dronning
Beate og Jonas Elven er kong Svint. FOTO: DAG KVARSTEIN
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

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

I prostiet arbeides det nå
med å gi et tilbud om sorg-
grupper. Det er planlagt å
starte opp grupper i løpet av
våren. Det har allerede vært i
gang sorggruppetilbud i Sto-
retveit menighet, og ved å
samarbeide om grupper i
prostiet kan menighetenes
ressurser utnyttes bedre

Gruppene vil bestå av 4-6
personer, og med to gruppe-
ledere. Invitasjon til pårø-
rende vil bli gitt av prestene
i den enkelte menighet. 

Det har meldt seg noen
gruppeledere, men det er øn-
skelig med flere. Ansvarlig
for sorggruppene er prostiets
diakoner, i samarbeid med
prestene. Bak tiltaket står et
diakoniutvalg i prostiet som
er sammensatt av represen-
tanter for alle menighetene. 

Info/påmelding, kontakt:
Diakon Tone Totland, Birke-
land Kirke tlf 55 36 22 80/
915 32 323.
Diakon Lene Gunnarson,

Skjold kirke tlf.55 11 85 70
Diakon Johnny Rogne, Sto-
retveit kirke tlf. 55 30 81 10

Kursprogram
Lørdag 17. jan. 9.30-15.00:
Uformell samling, foreles-
ninger ved prest Jarle 
Veland og prest Ragnar 
Tesdal.

Torsdag 22 jan. kl. 19.00-
21.00: Veiledning av 
gruppeledere ved veileder
Ingeborg Paulsen. ●

Under hovedtemaet «Skapt i
Guds bilde» fortsetter Slette-
bakken menighet å invitere til
samtaler og refleksjon om
vesentlige livsspørsmål
gjennom sin dialoggruppe. 

Hensikten med gruppen er å utvikle
den enkeltes evne til å lytte til andres
trosopplevelser og styrke egen forstå-
else av tros- og livsspørsmål.

Påmelding er ikke nødvendig og den
er åpen for alle uansett hvilken menig-
het du tilhører. Har du spørsmål, ta
kontakt med Ragnvald Hemstad, tlf.
55 27 05 26 eller med en av prestene på
menighetskontoret, tlf. 55 28 06 12

Samtaleleder: Ragnvald Hemstad. 
Møtetider våren 2004 er følgende ons-

dager: 14. januar , 28.januar, 11.februar,
25.februar, 10.mars, 24.mars, 21.april,
5.mai, 26.mai alle dager fra kl 19 – 21 i
Slettebakken kirke. ●

Dialog - en fortsettende 
samtale om tro og livssyn 

Kurs for sorggruppeledere i Fana Prosti



AV DAG KVARSTEIN

6. januar settes stykket opp for sjette
gang, også i år med en folkemusiker
fra Telemark. En av landets dyktigste
folketonetolkere, Ingvill Marit Buen
Garnås, fremfører diktet  på trettende
dag jul i kirken 

Hadde avskrevet kirken
Brynhild Utne kom til Bergen som læ-
rer i 1987. Men det var først i 1998 hun
engasjerte seg i Storetveit menighet,
da hun ble valgt inn i menighetsrådet
og kulturutvalget. 

Lenge hadde hun et perifert forhold
til kirken:

-Jeg had-
de nok på
mange må-
ter avskre-
vet kirken,
for jeg trod-
de at kir-
kens folk
var kulturfi-
endtlige
gledesdre-
pere. Det
henger nok
sammen
med min
opplevelse

av kirken som autoritær og stivbent i
min egen oppvekst. 

-Men her i Storetveit oppdaget jeg at
kirkens folk var helt annerledes. Jeg
fant menneskelig varme, og også en
stor åpenhet for kultur, sier Brynhild
Utne.

Høyt under taket
De siste årene har hun sammen med
andre kulturinteresserte i menighe-
ten arrangert en rekke kulturkvelder
og foredrag. Det har handlet om his-
torie, litteratur, nyreligiøsitet og kir-
kekunst. Kjente kunstnere og kultur-
personligheter har funnet veien til
Storetveit kirke, blant annet erkeber-
genske Helge Jordal, som leste fra
Jobs bok.

- Kirken må ha rom for at hele den
menneskelige virkeligheten kan
komme fram gjennom ulike kulturyt-
ringer. Og det er høyt under  taket her
i Storetveit kirke, sier Brynhild Utne. 

Mystisk visjonsdikt
«Draumkvedet» er et visjonsdikt,
nedskrevet i Telemark på 1800-tallet.
Det er en av skattene i den norske lit-
teraturen. Det finnes flere varianter
av diktet, og mange har tonesatt det. 

Diktet handler om visjonene til Olav
Åsteson. Han faller i dyp søvn på jul-
aften og våkner ikke før trettende dag

jul. Han rir til kirken og forteller om
sin vandring gjennom dødsriket.  

«Draumkvedet» bærer preg av ka-
tolske oppfatninger om himmel og
helvete, skjærsild og prøvelser, og ble
trolig laget tidlig på 1500-tallet. Kam-
pen mellom det gode og det onde er
sentralt i fortellingen. 

Sju slektsledd
Kvederen Ingvill Marit Buen Garnås
kjenner diktet godt, ikke minst gjen-
nom den rike folkemusikktradisjo-
nen i slekta. Moren heter Agnes Buen
Garnås, og onkelen er den kjente fol-
kemusikeren Knut Buen. I sju slekts-
ledd bakover er det toneangivende
folkemusikere i familien. 

Ingvill Marit Buen Garnås har vun-
net Landskappleiken flere ganger. 

- Rører ved stenger
Brynhild Utne en selve ildsjelen bak
arrangementet. Uten henne hadde
ikke moderne bergenserne år etter år
fått høre middelalderkvadet. 

- Folketonene bærer med seg en
egen atmosfære som rører ved
strenger i oss. Selv om Fantoft stavkir-
ke ikke er gammel, opplever man en
dåm av gammel tid der, sier hun. ●

FANTOFT STAVKIRKE 6. JANUAR 
KL. 19.00. BILLETTER KR. 100,-
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Visjonær
kultur-
bærer

Hun har fått telemarksmålet og 
den gamle bondekulturen inn med
morsmelka. Moren var født i
Morgedal, faren var treskjærer fra
Hardanger - begge sterke kultur-
bærere. Brynhild Utne bærer med
stolthet arven videre, de siste årene
som entusiastisk, frivillig kultur-
arbeider i Storetveit menighet.
Visjonen var å lage en oppsetning
med «Draumkvedet» i Fantoft
stavkirke. 

Eg la me ne um joleaftan,
sterkan svevnen fekk,

vakna 'kji fyrr um trettandagjen,
då fokkji at kjyrkjun gjekk.

For månen skin'e,
å vegjine fadde so vie.

Eg hev vori meg upp mæ sky
å neatt på svarte dikji.

eg hev set at heite helvite
å ein dell av himmerikji.

For månen skin'e,
å vegjine fadde so vie.

FRA «DRAUMKVEDET»,  
I  MOLKTE MOES VERSJON

Brynhild Utne 
foran Fantoft 
Stavkirke
FOTO: DAG KVARSTEIN

Ingvill Marit Buen Garnås
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Ikke minst har barn fra Fana bi-
dratt til å gjøre «Barnas Kate-
dral» til det den er; en manife-

stasjon over Guds fortsatte ska-
pelse. Fantastiske glassmalerier
i plexiplass er hengt opp foran
vinduene, veggene er prydet
med små ikoner og ned fra taket
drysser det morsomme, fargeri-
ke fugler. Kom og se! ●

Fargerik kirkekunst:

Skaperglede i 
barnas katedral

STEMNING. Er det mulig å få fram selve julestemningen på
en bedre måte enn dette? Glassmaleriet over er laget av 
elever i klasse 6c ved Skjold skole.  

IKONER. Elever fra Fjellsdalen skole på Bønes har laget 
ikoner, små fargerike øyeblikksbilder av håp og tro, mot de
hvitkalkede vennene i Nykirken. (Bildet helt til venstre).

HANDLINGER. «Gode handlinger i byen» heter glassmaleri-
et  i midten, øverst, laget av elever i 7C på Skjold skole.

VINDU. 4. klasse ved Kringlebotn skole har laget «tjenestens
vindu» (I midten, nederst). ALLE FOTO: DAG KVARSTEIN.

Nykirken i Bergen er gjennom hele førjulstiden
preget av barnlig skaperglede. 

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

KONTORFULLMEKTIG 25% stilling i Slettebakken menighet

Slettebakken menighet har ledig 25% stilling som kontorfullmektig

I den forbindelse søker vi etter en dyktig medarbeider som vil få sin arbeidsplass i et travelt, men trive-
lig arbeidsmiljø. Den som tilsettes vil få kontoroppgaver tilknyttet korrespondanse, føring av kirkebø-
ker og attester, postrutiner, ta imot henvendelser angående dåp, vigsler og begravelser.

Vi søker etter en medarbeider med relevant utdanning og praksis fra kontor, og det vil bli lagt særlig
vekt på vennlig personlig fremtreden og god evne til samarbeid. Stillingen lønnes etter regulativ.

Nærmere informasjon om stillingen, kan du få hos daglig leder 
Inger-Helene Jæger, tlf. 55 28 06 12. 
Tiltredelse etter avtale.Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke.

Søknad med CV, vedlagt kopi av vitnemål og attester, sendes:
Slettebakken Menighet, Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen.
Søknadsfrist: 05.01.2004.



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)

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

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

Kateketvikar Inge Høyland
telefon . . . . . . . . .55 30 81 10 (a)

Diakonvikar Johnny Rogne
telefon . . . . . . . . .55 30 81 17 (a)

Daglig leder Therese Mokkelbost
telefon  . . . . . . . . 55 30 81 11 (a)
 . . . . . . . . . . . . .55 91 31 36 (p)

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

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

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

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

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

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

Sogneprest Bjarte Holme
Kapellan Kari Vatne
Kateketvikar Inge Høyland
Diakonvikar Johnny Rogne
Se kontaktinformasjon, Storetveit

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

Bønes Tria
Torsdager kl. 18.15-19.00 i 
Bønes kirke

Kontakt: Klas Rønning
telefon  . . . . . . . . . . .55 12 05 44

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

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

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 skils-
misse /dødsfall.
Kontaktperson for alle disse fel-
les 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 velkom-
men. Diakonvikar Jonny Rogne eller
noen fra diakoniutvalget på Bønes
er tilstede på disse 
onsdagene.

Hvem-hva-hvor i Storetveit og Bønes menigheter
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Også i går har vi lyst til å
komme med noen tips til
julegaver. Som småbarns-
foreldre vi jeg at noen av

disse tipsene er vært mer
enn elektriske tannbør-
ster, wok-gryte, smør-
brødgrill, ja til og med
bedre enn «drill til far».

1. Gavekort med fem
barnepass

2. Gavekort med fem
ganger vask av huset.

3. Gavekort på plen-
klipping, raking og/
eller rydding av bed

4. Gavekort på snø-
måking.

5. Gavekort på handle
tjeneste.

6. Gi en hjemmebakt 
god kake (kan legges i 
frys til julaften for å 
holdes fersk).

7. Gi hjemmelaget snop.
8. Gavekort på «dug-

nadshjelp»
9. Gavekort på kirke-

skyss.

Lykke til! �

Therese N. Mokkelbost

Søndag 14.desember kl.1800
inviterer Storetveit menighet
til juletreff i kirken. 

Med basis i vår egen juletradisjon vil vi
synge julen inn sammen med kor, solis-
ter og instrumentalister.

Sopran Kristin Mulders – hovedfags-
student ved Griegakademiet, vil bidra
med utvalgte klassiske innslag. Kristin
Mulders er født i 1978 og oppvokst i
Norheimsund. 

Hun har bak seg flere studieopphold
bl.a. i Italia og i New York hvor hun også
har deltatt på flere konserter og innspil-
linger.

Cuba-inspirert
Ingvill Morlandstø, saksofon, blir med
oss med spennende saks-solo innslag.
Hun er født i Bergen i 1969. Hun er ek-
spert på cubansk musikk og har flere
opphold i landet bak seg. 
I tillegg har hun komponert filmmu-

sikk og skrevet bestillingsverk til «frigø-
ringsteologisk» gudstjeneste i Jondal
kirke. 

Per Lennart Knudsen vil tradisjonen
tro sette farge på stunden med sitt bril-
jante solospill på trompet og piccolo-
trompet. 

Kombinert med diktlesing, julefortel-
ling, og allsang akkompagnert av musi-
kerne og vikarorganist Carsten Dynge-
land, ønskes store og små velkommen
til et familievennlig 

Sokneprest Bjarte Holme holder ap-
pell og blir også kveldens konferansier.

Kollekt ved utgang. �
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Vi kan hjelpe til med rådgivning/

tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

KULTURKALENDER: 
Christmas Carols
Tirsdag 16.desember kl. 1930
Christmas Carols. Vi følger tradi-
sjonen og synger kjente engelske
julesanger sammen med Agape
gospelkor. Etterpå blir det servert
pepperkaker, gløgg og klementi-
ner i menighetssalen etter konser-
ten. Gratis inngang. Vel møtt! �

Draumkvedet
Tysdag 6.januar kl. 1900 i Fantoft
stavkirke: Draumkvedet v/kvedar
Ingvill Marit Buen Garnås. Ho er
oppvaksen i Telemark med sterke
slektsband innan folkemusikken.
Ingvill er ung, men syng «alder-
dommeleg med særpreg, tonalitet
og linjeføring». Velkomen til kyr-
kje i vintertida. Hugs varme klede
og fottøy! Inngangspengar: kr.
100,- Store born: gratis. �

JULETREFESTER
Bønes kirke
Tradisjonen tro blir det juletrefest
for store og små i Bønes kirke. Vi
går rundt juletreet, synger jule-
sanger, spiser og leker. Kanskje nis-
sen kommer? Se oppslag/ kunngjø-
ringer i kirken for informasjon om
dag, tidspunkt og påmelding. �

Storetveit 
menighetshus
Hele menighetens juletrefest hol-
des i Storetveit menighetshus
søndag 4.januar kl. 1700. Her blir
det gang rundt juletre, leker, ser-
vering av mat og drikke. Nissen
kommer, - kommer du? Pris kr. 20
pr. person max kr. 60,- pr. familie
NB. Påmelding til menighetskon-
toret innen torsdag 1.januar. Bi-
belleseplan for 2004 kan kjøpes i
kirken kr. 40,- �

Vi synger julen inn

Julegavetipset!

Ingvill Morlandstø. 

Kristin Mulders. 
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Søndag 07.desember 2.s.i.advent 
1100 Høymesse v/sokneprest B. Holme. 

Nattverd, offer: Institutt for sjelesorg.

Torsdag 11.desember 
1100 Åpen gudstjeneste for barn og barneh.
2000 Åpen gudstjeneste for mennesker med 

psykisk utviklingsh., deres venner, 
fam., støttekont. V/sokneprest B. Holme

Søndag 14.desember  3.s.i advent
1100 Høymesse v/kapellan Kari Vatne. Dåp,

nattverd, offer: Kristen idrettskontakt.

Søndag 14.desember 
1800 «Vi synger julen inn». Storetveit men.

inv. til juletreff med kor,  sangsolist, 
instrumentalmusikk og julefortelling.

Tirsdag 16.desember
1930 Christmas Carols. Vi synger eng. jule- 

sanger m. Agape gospelkor. Gløgg og
pepperkaker i menighetshuset etterpå

Søndag 21.desember 4.s.i advent
1100 Høymesse v/vikarprest Lars E.Hovlid. 

Nattverd, dåp, offer: menighetsarb.

24.desember,JULAFTEN.
1330 Familiegudstjeneste v/vikarprest Lars 
1500 Familiegudstjeneste v/ vikarprest Lars 

Erling Hovlid. Minde skolekorps deltar, 
1630 Familiegudstjeneste v/vikarprest Lars 

Erling Hovlid. Deltakelse av trompetist, 
Offer: KN og Normisj.prosjekt i Mali.

Torsdag 25.desember , 1.juledag
1100 Høytidsgudstjeneste v/kapellan Kari 

Vatne. Nattverd, dåp, offer: DNM.

Fredag 26.desember , 2.juledag
1100 Ungdommens julegudstjeneste v/sok-

neprest Bjarte Holme. Offer: menighets-
arbeidet(ungdomsarbeidet)

Søndag 28.desember, s.e.jul
1100 Gudstjeneste v/ sokneprest Bjarte 

Holme. Dåp, offer: menighetsarbeidet

Torsdag 1. januar , nyttårsdag
1100 Høymesse v/ sokneprest Bjarte holme

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 4.januar, kr. åp.dag.
1100 Høymesse v/ kapellan Kari Vatne

Nattverd, dåp, offer til aeropagos

Søndag 4. januar
1700 Menighetens juletrefest, for små og -

store. (påmelding til menighetsk.)

Tirsdag 6.januar i 
1900 Fantoft stavkirke Draumkvedet.

Søndag 11.januar  1.s.e.kr.åp.dag
1100 Høymesse v/vikarprest. Nattverd, 

offer:menighetsarbeidet

Søndag 18.januar 2.s.e.kr.åp.
1100 Høymesse v/sokneprest B. Holme. 

Misjonskonsulent Else Kari Bjerva. Nattv.
Dåp, offer:  Misjonsselsk. og Normisjon

Søndag 25.januar  3.s.e.kr.åp.
1100 G2 v/ kapellan Kari Vatne

Nattverd, offer: menighetsarbeidet

Søndag 1.februar  Vingårdssøndag
1100 Høymesse v/vikarprest. Dåp, offer: 

menighetsarbeidet

Søndag 8.februar, såmannssøndag
1100 Familiegudstjeneste v/sokneprest  B.

Holme. Dåp, offer: Bibelselsk.  Etter 
gudstj.  sår vi frø vi håper skal gi  oss gode 
grønnsaker til høsten 

Søndag 15.februar. Kr. forkl.d.
1100 Høymesse v/kapellan Kari Vatne

Nattverd, dåp, offer: menighetsarb.

Søndag 15.februar 
1300 Menighetens årsmøte i menighetssalen.

Tirsdag 9 desember
10.30 Julegudstj. for barnehager på Bønes
12.00 Julegudstj. for barnehager på Bønes

Søndag 14 desember 
11.00 Gudstj. Nattverd v/Bjarte Holme

Tirsdag 16 desember
10.00 Julegudstjenste for Bønes skole
11.30 Julegudstjeneste for Bønes skole

Onsdag 17 desember 
09.15 Julegudstjeneste for Fjellsdalen skole
10.45 Julegudstjeneste for Fjellsdalen skole

Søndag 21 desember 
11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp 

ved Kari Vatne

Julaften 24 desember 
13.30 Familiegudstjeneste ved Kari Vatne. 

Bønes skolekorps deltar
15.00 Familiegudstjeneste ved Kari Vatne. 

Tria og min-sing synger
16.30 Familiegudstjeneste ved Kari Vatne. 

Bønes skoleorkester deltar

1 juledag 
11.00 Høytidsgudstjeneste ved Lars Erling 

Hovli. Bost, Bønes brass og Bønes 
Ten-Sing deltar

Nyttårsaften
23.15 Midnattsgudstjeneste ved Bjarte 

Holme

Søndag 4 januar
11.00 Gudstjenste med nattverd og dåp 

ved Lars Erling Hovli

Søndag 11 januar 
11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Kari 

Vatne

Søndag 18 januar 
11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved 

Lars Erling Hovli. Speiderne deltar

Søndag 25 januar 
11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 

Bjarte Holme

Søndag 1 februar
11.00 Gudstjeneste med nattverd ved Kari 

Vatne

Søndag 8 februar 
11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved 

Lars Erling Hovli

Storetveit
Kristian Dahl Sollesnes 5.10
Alexander Lie-Nielsen 18.10
Ask Christensen Breivik 18.10
Jørgen Andersen 18.10
Ronja Marie Valaker 18.10
Stine Eriksen 18.10
Jonas Hjøllo 22.11
Louise J. Huseklepp 22.11
Fabian Strindbergd. 22.11
Ilirian Vinje Zika 22.11
Amalie M.Gudbrandsen 22.11
Marcus Åsheim 22.11
Victor Martinius S. Diseth 22.11 
Sander M. Tvedt-Nilssen 22.11 
Bønes
Solveig C. Hodneland 19.10

Daniel Vatne 9.11 
Thomas Halfdan M. Valkner 9.11 
Sara Aurora Bynes D’arcy 9.11 
Kristian Dahl Sollesnes, 
Storetveit 5.10 
Kristian Gald Nordberg 9.11 
Sara Qui Linn Helming 15.06 
Kornelius Midtbø, 
Totland kirke 28.09 
Isak Rokseth Olsen, Fjell krk. 5.10 
Zandra Holm Helland 12.10 
Guro K. Heien, Vangskyrkja 19.10 

Storetveit
Roger Leif Fulton og Laetitia Co-
lignon.

Ole Christian Abotnes Bjørvik 
og Hanne Kristoffersen.
Bjørn Erik Hansen 
og Nanette Allers
Helge Torpe 
og Merete Oline Helgheim
Fredrik Meyer-Lampe 
og Siri Eskedal
Jeffrey Russell Fierce 
og Kristine Nordhus

Storetveit
Finn Alfred Arianson f. 1927
Anfinn Lone f. 1944
Harry Berg f. 1939
Hansia Marie Lind f. 1918

Kirsten Amalie Hammer f. 1923
Guro Corneliussen f. 1935
Eldryd Ljone f. 1917

Bønes
Anne Hansen f. 1908
Odhild Agnethe Ottem f. 1911
Bodil Wigdahl Tørressen f. 1926
Agnes Larsen f. 1925
Marit Anlaug Rolfsnes f. 1934
Gunnar Skauge f. 1923
Kjeld Ely Johannessen f. 1923
Jacob Lorentz Berstad f. 1932
Olav Jetmundesen f. 1926
Anfinn Lone f. 1944
Georg Bjørvik f. 1941
Geir Roger Tysse f. 1966
Arthur Malvin Magnussen f. 1930

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen
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