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Arbeidene 
er i gang
Nå er det Storetveit kirkes
tur til å få en tiltrengt opp-
pussing. Fasadelekkasjer
er tettet, og nå skal alter-
partiet restaureres. Håpet
er at hele kirken om ikke
så alt for lenge blir pusset
opp. Side 2-3

Snart er det tid
for faste
21. februar starter faste-
markeringen i Storetveit
med den første av seks
fastegudstjenester i sam-
arbeid med Bønes kirke. 

Side 3

Maria og Jimi
Kai S. Flatekvål har tatove-
ringer av jomfru Maria (og
Jimi Hendrix) - og har kon-
vertert til katolisismen.
Møt en lokal bladfyk med
egne meninger. side 8-9

Thor Pundsnes har en ekstrajobb noen kan stille
spørsmål ved: Bør en prest også være en frivillig del
av militærvesenet? Og hva innebærer forvarets 
ambisiøse RAM-prosjekt for Rådal-presten. Side 5-7

Prest og militær

Ti år med 
«Aktiv Fritid»
Siden 1997 har ildsjelene bak «Aktiv
Fritid» gitt pensjonister i Bønes og Sto-
retveit et trivelig, lærerikt og ikke
minst kreativt nærmiljøtilbud. Side 14 
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Vi takker og ber
I kommende uker vil vi nevne hva vi spesielt

kan be for i Storetveit menighet:

Uke 6
- Vi takker for menigheten vår, for ansatte og
frivillige medarbeidere
- Vi ber for menigheten vår, for ansatte og fri-
villige medarbeidere, for alle deltakere på de
ulike menighetsaktivitetene.

Uke 7
- Vi takker for menighetsrådets arbeid med å
vekke og nære det kristelige livet i menigheten.
- Vi ber for menighetsrådsmedlemmene, for
det ansvar og de oppgaver de har tatt på seg.

Uke 88
-Vi takker for at arbeidet med opppussingen og
reparasjoner av Storetveit kirke er kommet i
gang Vi ber for det videre arbeidet framover.
Måtte uhell og ulykker i forbindelse med arbei-
det unngås. 
-Vi ber om at ikke gudstjenester eller andre
arrangement må bli for skadelidende av arbei-
det som pågår.

Uke 9
- Vi takker for feriedager for alle som har mu-
lighet til å ha noen rolige dager.
- Vi ber for skolens vinterferie, at det må bli til
glede og oppmuntring for alle. Vi ber om at
ingen må utsettes for ulykker.

Uke 10
- Vi takker for lysere dager.
- Vi ber for speidere og idrettslag. Vi ber om
helse og glede.

Uke 11
- Vi takker for unge medarbeidere i menighet
og fellesskap.
- Vi ber for alt ungdomsarbeidet og konfir-
mantarbeid i vår menighet. Vi ber også for bi-
spedømmets ungdomsting. 

Uke 12
- Vi takker kateketen vår og arbeidet hun gjør.
- Vi ber for kateketen vår, for samarbeidet med
barnehager og skoler, for påskevandringene i
kirken.

Uke 13
- Vi takker for vinteren som nærmer seg slut-
ten. Vi takker for våren som kommer.
- Vi ber for påskehøytiden, for forberedelser til
gudstjenester og til ferie. Måtte påskens inn-
hold bli viktigere enn fridager. ● KARI VATNE
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I midten av januar begynte
der å skje noe gledelig for
det flotte kirkebygget vårt.
Stillas ble reist i alterpartiet
– oktogonen – fordi det nå
skal pusses opp. 

AV BJARTE HOLME

Kanskje noen har lagt merke til at der
har vært et utvendig stillas en tid. Det
henger sammen med det utvendige ar-
beidet som har blitt gjort de senere
årene med å få tettet kirken for utvendig
lekkasje. Det siste utvendige stillaset
kom for å vurdere dimensjonen på tak-
rennene – om de klarer å svelge unna
vannet slik at det ikke går på veggen.
Akkurat der det står, har der vært et
svakt punkt, for regnvannet har forår-
saket vanngjennomtrengning.

I gang
Nå virker det som en har fått orden på
dette. Derfor kan oppussingsarbeidet
av alterpartiet settes i gang. Etter pla-
nen kommer en til å trenge tiden fram
til påske.

Noen spør om hva med resten av kir-
ken. Planer foreligger om at hele kirken
skal pusses opp, men pengene avgjør
når det kan skje. Helt sikkert er det at vi
aldri har vært så nær som nå. Så får vi
leve i forventning om at det skjer snart,
slik at vi kan få en fullt oppusset kirke.

Konsekvenser
At kirken nå restaureres i alterpartiet,
får konsekvenser for gudstjenestene og
de kirkelige handlingene så lenge arbei-
det pågår:

• Fram til påske kan ikke vielser og
gravferder forrettes i kirken.Det skyldes
den stengte adgangen til alteret og kon-
tinuiteten i selve restaureringsarbeidet.

• Et provisorisk alter er satt fram. Men
der er ingen alterring. For nattverdfei-
ringen får det den følge at utdeling av
brød og vin skjer ved intinksjon som
betyr at en får brødet i hånden for så å
dyppe det i vinen. Det vil si at en går

Kirken restau

Koret er stengt mens arbeidet pågår og kirkerom

i midtgangen.
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ureres, hurra!

fram til nattverdutdeleren med brødet,
får brødet med ordet «dette er Jesu lege-
me» og går videre til den som holder kal-
ken med vinen og dypper brødet i vinen
mens utdeleren sier «dette er Jesu blod».
Så går en ned og setter seg.

Vi håper ikke disse konsekvensene
skal bli for store og smertefulle. For gle-
den er så stor over at kirkebygget nå en-
delig kan få en runde høyst påkrevet
vedlikehold.

Det er Storetveit kirke verd. ●

Som advent er en forberedelses-
tid til julehøytiden, er fastetiden
det til påskehøytiden. 

AV BJARTE HOLME

Overskriften for fastetiden er: «Se vi går opp
til Jerusalem». Det skyldes veien Jesus gikk
opp til Jerusalem. Fastetiden handler om hva
den veien betyr.

Å faste er å finne det som er verd å holde fast
ved. Å faste er å søke det umistelige for liv og
død. Spørsmålet er om ikke svaret finnes net-
topp i veien Jesus gikk opp til Jerusalem. I fas-
tetiden utfordres vi til et møte med oss selv og
veien Jesus gikk,for å kunne åpne oss for opp-
standelsens kraft og oppstandelsens glede.

Også dette året vil vi i Bønes og Storetveit
kirke markere fastetiden med å ha skiftevis
gudstjenester hver onsdag - enten i Bønes
kirke kl.1830 eller så i Storetveit kirke
kl.1900. Hver av gudstjenestene har fått sitt
tema, som står sentralt for veien Jesus gikk
opp til Jerusalem. Alle fastegudstjenestene er
med nattverd.

Hvis det blir mulig, vil det etter fasteguds-
tjenestene bli et enkelt kveldsmåltid.

Vel møtt til  fastegudstjenester:

■ Storetveit kirke 21.februar kl.1900.
Tema: Faste – hvorfor? 

■ Bønes kirke 28.februar kl.1830. Tema:
Veien til Jerusalem - kjærlighetens vei

■ Storetveit kirke 7.mars kl.1900. Tema:
Veien til Jerusalem – frigjøringens vei 

■ Bønes kirke 14.mars kl.1830. Tema: Veien
til Jerusalem – håpets vei

■ Storetveit kirke 21.mars kl.1900. Tema:
Veien til Jerusalem – rettferdighetens vei

■ Bønes kirke 28.mars kl.1830. Tema:
Veien til Jerusalem – forsoningens vei.

«Se vi går opp 
til Jerusalem»
fastegudstjenester 

i Bønes og Storetveit

Sang, dans, lek, spill
og gode venner
Er dette noe for deg? Da har du kanskje lyst til

å være med i Kontaktklubben i Storetveit?

Dette er en klubb for psykisk utviklingshem-

mede, støttekontaktene deres, familien – alle

er hjertelig velkomne! Vi møtes annenhver

torsdag i Storetveit menighetshus, Kirkeveien

27, kl. 18.30-20.30. Du kan være med hele eller

deler av kvelden. Vi begynner kvelden med for-

skjellige spill og fortsetter med sangstund og

sang- og danseleker. Så har vi en god stund

med kaffe, te, frukt og kaker – og koselig prat,

før vi gjerne synger eller spiller litt mer, og så

avslutter vi med fortellerkroken. To ganger i

semesteret har vi  kontaktkveld. Da er famili-

ene til medlemmene spesielt inviterte, og vi

slutter av med minigudstjeneste i kirken sam-

men med prest og organist. 

Vi er veldig glad i å bli kjent med nye, så ta med

noen venner til en hyggelig kveld. 

Vennlig hilsen Kontaktklubben v/diakon Linda

Bårdsen, 55 30 81 17 - linda.bardsen@bkf.no

Vårrens datoer ser du på side 16. 

mmet vil se annerledes ut i byggeperioden.Mens arbeidet pågår vil vi bruke et midlertidig alter

FOTO: INGE HØYLAND 
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AV BJARTE HOLME

Adventsverkstedet 9.desember var en kre-
ativ samling for små og store der det ble la-
get opp til flere hemmeligheter som ble lagt
under juletreet. I alt ca. 50 var samlet, og
tilbakemeldingene er entydige på at det var
kjekt og må gjentas neste advent. Takk til
kateketen vår som tar dette initiativet og
administrerer verkstedet!

Barnehagene og skolene i kirken er en
opplevelse som skulle blitt andre til del. Så
å si 100 prosent av barnehagene slutter opp
om barnehagegudstjenesten i kirken. De
synger julesalmene av hjertens lyst, og
noen av barnehagene bidrar selv med inn-
slag i gudstjenesten. Gudstjenesten er åpen
for alle barn – også dem som er hjemme
med en av sine foreldre eller er hos en an-
nen voksen. Tenk på det til neste advent!

I år var det Minde skole og Storetveit
ungdomsskole som hadde hver sin guds-
tjeneste før jul i kirken. Paradis skole plan-
legger å ha sin gudstjeneste til pinse dette
året. Å oppleve hvordan skolene forbere-
der og er med på å gjennomføre slike guds-
tjenester, er en opplevelse. Fra kirkens side
er det å håpe at vi også i fremtiden kan opp-
leve slike gudstjenester. På grunn av alle
debatter som pågår i ulike sammenhenger
og i media, er det ingen selvfølge.

Konsertene ble også dette året flotte opple-
velser med god oppslutning. Bøneskoret
var først ute 3.desember. Det var andre
gangen koret la sin adventskonsert til Sto-
retveit.Tilbakemeldingene på konserten er
så avgjort gode, og vi er takknemlige for
den flotte opplevelsen koret gir i Storetveit
kirke.

De neste ut dette året var Paradis skole-
korps med sin årvisse konsert. Det er så
flott at lokale krefter tar dette initiativet og
bidrar til gode tradisjoner i kirken. Takk til
Paradis skolekorps for en flott konsert!

Christmas carols har også blitt en flott
tradisjon som avslører at det ikke er så rent
få med anglikanske røtter og språk i kir-

kens nærhet. Christmas carols holdes så
nær opp under jul som mulig, slik at vi så
godt som mulig virkelig får oppleve at vi
synger julen inn. Agape under ledelse av
vår organist Ruth Bakke Haug både synger
selv og får alle med på å synge engelske ju-
lesanger. Og sannelig er der mange flotte
sanger å ause av – noe Agape gjør på en god
måte. Etterpå konserten er det julegløgg på
menighetshuset. Takk til Agape som har
skapt en god tradisjon!

Gudstjenestene i julen ble også holdt i hen-
hold det som har blitt en tradisjon i Store-
tveit. Julaften med sine tre gudstjenester
hadde god oppslutning. Siden julaften var
på en søndag,hadde nok flere anledning til
å komme på den første gudstjenesten. Å få
en god fordeling på oppslutningen om de
tre gudstjenestene har vært en utfordring.
For det kan hjelpe til at ikke noen blir avvist
ved inngangen fordi kirken er fullsatt. Alle
kirker er pålagt å respektere at det er en
grense for hvor mange som kan være sam-
let. Det skyldes rømningsveiene hvis noe
akutt skulle oppstå. I Storetveit kirke er
grensen 600. Det er grunnen til at noen
dessverre også denne julaftenen ikke kun-
ne komme inn i kirken til gudstjenesten de
kom for å slutte opp om. I år hadde det
vært plass til noen flere til gudstjenesten
kl.1630. Andre år har der vært best plass
kl.1330. Kanskje noe å tenke på til neste år!

Kanskje er det verd å tenke på at der på
selve høytidsgudstjenesten 1.juledag er
god plass. I tidligere tider var det den dagen
som var den store dagen i kirken. Nå er det
annerledes. I et forsøk på å gi flere anled-
ning til å komme til kirken 1.juledag, er
tidspunktet for gudstjenesten endret til
kl.1200. Julebrunch har blitt et begrep som
det på denne måten blir tatt hensyn til.
Kanskje frammøtet denne gangen tyder på
at kl.1200 er et mer egnet tidspunkt.

2.juledag har blitt juledagen som gjerne
kalles ungdommens julegudstjeneste. Det
kan misforstås til at det er en gudstjeneste

for ungdom. Det rette er at det er en guds-
tjeneste med ungdom for alle i Bønes og
Storetveit. Ungdomsklubben har tidligere
år tatt aktivt del i gudstjenestens ulike
ledd. Bl.a. prekenen har blitt holdt av le-
dere i klubben. Det hele er en stor opple-
velse. Så også denne gangen. I tillegg var
Bønes tensing med for første gang.Det be-
riket gudstjenesten ytterligere. Ønsket er
at det må bli en tradisjon. Oppslutningen
om gudstjenesten og om nattverden var
gledelig.

Juletrefest ble det også i år – 7.januar. Takk
til komiteen fra menighetsrådet som gjor-
de det mulig! Det er en stund siden sist.
Derfor ekstra gledelig. Det ble en juletre-
fest hvor skjemt og alvor gikk hånd i hånd
på en flott måte. En juletrefest med ord til
ettertanke, lek og moro, mat, juletregang
og julenisse. Kjekt var det å oppleve hvor-
dan alle som kom, tok del bl.a. i leken. Her
var ingen for stor eller for liten. En juletre-
fest til gjentakelse.

Selv om julen ikke ble hvit, er der god
grunn til å se fram til neste adventstid og jul
hvis feiringen kan bli i henhold til opparbei-
det tradisjon i Storetveit kirke. ●

Noen inntrykk fra
advent og jul
Gode tradisjoner er verd å ta vare på. Det bar adventstid og
julefeiring i Storetveit menighet preg av. I dette nummeret av
«Hverdag og Helg» vil vi stanse ved følgende:

Etter tradisjonen

kom julenissen til

juletrefesten.
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Det sterkeste
våpenetEtikk er et nyttig ord som stadig

vinner nye venner. Fra før har vi fått
etisk handel, nå får vi også «etisk
krigføring». Prest Thor Pundsnes
(35) underviser personell i Sjø-
heimevernet i etiske refleksjoner
rundt utfordringer de kan møte i
tjenesten.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Thor Pundsnes bor med kone og
barn like ved Fana Stadion.
Han er ansatt som kapellan i
Nygård kirke, men har tidli-
gere virket både i Søreide og
Fana menighet. Jeg treffer
ham utenfor Lagunen en
regntung januarmorgen.
Heldigvis har Baker Brun
nytrukket kaffe og vi finner
oss fort et usjenert bord oppe
i det røykfrie glassburet.

- Her bør vi ikke kaste stein,
sier jeg.

- Det er ofte slik det starter,
kommenterer han. - Noen kas-
ter den første steinen.

Langt engasjement
Pundsnes’ engasjement for etikk i
Forsvaret går langt tilbake. Ung og ny-
utdannet gjorde han i 1997 sin første-
gangstjeneste som assisterende regi-
mentsprest på Sessvollmoen.

- Mitt ansvar var å gi rekruttene
etikkundervisning, sjelesorg og kir-
kelige handlinger. Soldatene viste
meg stor tillit og jeg opplevde at det
var lav terskel for å komme til presten.

I tillegg til å være nyutdannet teolog
hadde Pundsnes også bakgrunn fra Kirkens SOS.
Dette gjorde at han følte han hadde noe å gi tilba-
ke til de soldatene som oppsøkte ham.

- Mennesket er skapt verdifullt og unikt i Guds
bilde. Samtidig har vi det gammelmodige ordet
synder, et ord som forteller oss at vi ikke takler li-
vet og våre relasjoner slik vi ønsker. Vi er skapt
til å gjøre lysets gode gjerninger.Dessver-
re virker det ofte som vi har en ten-
dens til å elske mørket mer enn
lyset.

> FORTSETTELSE SIDE 6
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Formell og uformell makt
Forsvaret har utviklet et eget etikkprogram
kalt RAM (se egen sak), innført fra 2006 som
en obligatorisk undervisning for alle offise-
rer og menige. Pundsnes ble invitert til å set-
te av ni dager hvert år til å kurse det vestnor-
ske Sjøheimevernet.

- Heimevernet består av voksne, intelli-
gente mennesker med selvstendige hold-
ninger,så det kan bli svært spennende disku-
sjoner rundt temaene jeg tar opp.Et av tema-
ene vi reflekterer rundt er formell og ufor-
mell makt. Nå har vi aktuelle eksempler
både med varsling på Sandviken sykehus og
konflikten mellom Gerd-Liv Valla og In-
gunn Yssen. Der ser vi at de som våger å stå
frem, viser seg å ha en veldig stor uformell
makt.

- Men samtidig kan de bli utsatt for repre-
salier, forfølgelse og latterliggjøring fra den
formelle makten?

- Det vil alltid være risikoen. Derfor er det
nå kommet en ny paragraf i arbeidsmiljølo-
ven som gir en særlig beskyttelse til varslere.

Oppstanden i Kosovo
Et av eksemplene i undervisningen er hentet
fra den blodige oppstanden i Kosovo noen
vårdager i 2004,da tre albanske barn ble fun-
net druknet i elven Ibar. Serberne ble be-
skyldt for ugjerningen, og det brøt ut store
opptøyer.

- En norsk FN-styrke var utstasjonert ved
Caglavicadaenstorgruppebevæpnedealba-
nere prøvde å invadere landsbyen. De norske
soldatene hindret dem ved å danne en skjol-
drekke. En ung albaner satte seg da i en laste-
bil og kjørte i stor fart nedover mot solda-
tene. En norsk fenrik valgte å skyte varsel-
skudd mot bilen. Da bilen ikke stoppet, skjøt
han direkte mot sjåføren og drepte ham.
Mange liv ble nok reddet av dette skuddet.

- Det er jo en bra måte å vinkle en
etisk problemstilling?

- Ja, og viktig også. Militæret har
makt og det kan komme til et punkt
der de misbruker makten.Offiseren i
denne situasjonen fulgte gjeldende
prosedyrer for en slik situasjon.

- Han kunne skutt mot bildek-
kene?

- Flere har sagt det, men det er ikke
sikkert at det hadde stoppet angre-
pet. Det viktigste er at en potensielt
svært farlig situasjon, der mange liv
kunne gått tapt, ble avverget.

Å snu det andre kinnet til
- Jeg har alltid oppfattet kristen-
dommen som en fredselskende reli-
gion. «Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn» sier Je-
sus i Bergprekenen (Matt. 5:9). Vil
ikke det å avstå fra bruk av militære
maktmidler være i god kristen ånd?

- Ikke avstå, men vi har en vestlig
krigsetikk som sier at utøvende
krigsmakt etter en analyse alltid skal
velge det minste ondet. Da tyskerne
invaderte Norge i 1940, var det min-
ste ondet å stå opp og kjempe imot
selv om det medførte tap av liv. Jeg er
ganske sikker på at det ikke var
mange pasifister tilbake i Norge etter
andre verdenskrig.

- Jesus snakket om å snu det andre
kinnet til.Var han pasifist?

- Mange spør meg om det. I studi-
ene lærte vi at grunnteksten ikke er
entydig når det gjelder dette bibelver-
set. Det kan ligge en skjult symbolikk
der,atmanvedåsnudetandrekinnet
til tvinger sin motstander til å slå med
den urene venstrehånden.

AMRITSAR, 1919: Britiske soldater

massakrerte rundt 1000 sivile

indere, en udåd som banet vei for

Gandhis ikkevoldelige kamp.

FOTO: UKJENT/NATIONAL ARMY MUSEUM

DIKTEREN: «Tilgi alltid dine fi-

ender. Ingenting irriterer dem

mer». Oscar Wilde fotografert i

New York, 1882.

FOTO: NAPOLEON SARONY

CHIAPAS, 2005: «Du er nå innenfor

zapatistenes opprørsområde. Her

er det folket som gir ordrene og

myndighetene som utfører dem». 
FOTO: HAJA/WIKIPEDIA.COM

TRENER. Spesialister fra Sjøheimever-

net trener på bording. Soldater må både

være forbredt på å møte vold og på å

selv bruke vold. RAM skal gi hjelp til å

ta riktige valg. FOTO: JAN H. MICHELSEN

’’
Det er godt for mennesket å bli forsont,

å gi og motta tilgivelse. Dette behovet er

noe som bor i alle mennesker. De aller

fleste av oss er dannede mennesker som

er opplært til å oppføre oss ordentlig mot

hverandre. Samtidig vet vi at ekstreme

situasjoner kan bringe oss i møte med

mørke og destruktive krefter.
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Etter den tids normer var dette
svært fornedrende for den som slo.

- Det er jo uansett fornedrende å
bli slått, ikke minst av en uren hånd?

- De kulturelle regler og normer
var nok annerledes der og da,selv om
noe fortsatt henger igjen når vi hånd-
hilser med høyre hånd.

Satyagraha
Indias store leder Mahatma Gandhi
(1869-1948) sa en gang at «et øye for
et øye gjør hele verden blind». En av
hans nærmeste medarbeidere var
den afghanske borgerrettighetsleder,
pasifist og muslim Abdul Ghaffar
Khan (1890-1988). I en tale sa han:
«Jeg skal gi dere et våpen sterkere enn
både politiet og militæret. Det er Pro-
fetens våpen, men dere vet ikke om det.
Ingen makt på jorden kan stå imot
det». Våpenet han snakket om var
ikkevold, i hans ord «en tålmodig og
moralsk rettferdighet».

- Hva tenker du om ikkevold som
strategi for konfliktløsning?

- Den har sin berettigelse,men også
sine begrensninger. Dersom en liten
gruppe opponerer mot en stor over-
makt,vil den pasifistiske maktanven-
delse ikke ha noen betydning.

- De meksikanske zapatistene
gjorde i 1994 et ikkevoldelig opprør
mot urettferdige sosiale forhold i
delstaten Chiapas. De var en bitteli-
ten gruppe, men kommuniserte til
alle verdens TV-skjermer ved hjelp
av satelittelefoner og bærbare data-
maskiner. Etter noen spredte tre-
fninger fikk de en dialog.

- Det er et bra eksempel, men jeg
tror det var et unntak. Målet må all-

tid være å gjøre militærmakten over-
flødig. Men så lenge verden består av
mennesker som har denne hangen til
å velge mørket fremfor lyset så er det
nok langt igjen dit ennå, ihvertfall i
det dennesidige.

Tilgi dine fiender
Etikkundervisningen trekker også
frem det som skjer etter krigen. Det
brukes eksempler fra Rwanda, der
tidligere stridende parter må lære seg
å leve sammen på ny og Sannhets-
kommisjonen i Sør-Afrika (se egen
sak).

- Det er godt for mennesket å bli
forsont,å gi og motta tilgivelse.Dette
behovet er noe som bor i alle men-
nesker.De aller fleste av oss er danne-
de mennesker som er opplært til å
oppføre oss ordentlig mot hveran-
dre.Samtidig vet vi at ekstreme situa-
sjoner kan bringe oss i møte med
mørke og destruktive krefter.

- Du mener at opplæringen kan
være en måte å forberede deltagerne
til vonde og vanskelige møter med
seg selv og andre?

- Kanskje den kan ruste dem til å bli
mer oppmerksom på egne holdning-
er. Når jeg legger frem et eksempel,
får jeg tilbake innspill fra hele grup-
pen. Synliggjøringen av ulike me-
ninger rundt en etisk problemstilling
kan være en hjelp til å finne frem til
hvor en selv står, slutter Thor Punds-
nes.

«Tilgi alltid dine fiender» råder
den irske forfatter og estetiker Oscar
Wilde (1854-1900). «Ingenting irri-
terer dem mer». ●

,Sannhetskommisjonen
Kommisjonen for sannhet og forsoning var en

domstolslignende del av veien mot et moderne

demokrati i Sør-Afrika. Alle som hadde opplevd

vold og overgrep under apartheidstyret kunne

komme fremog vitne omdette. De somhadde ut-

ført overgrep og voldshandlinger kunne også gi

vitnemål, og be seg fritatt for videre rettsforføl-

gelse og straff. Mange av vitnemålene ble kring-

kastet pånasjonalt fjernsyn.Kommisjonenhadde

mandat til å innvilge overgriperne amnesti der-

som forbrytelsene var politisk motivert og over-

griperen la alle kort på bordet. For å unngå

«vinnerens rettferdighet» (som Nürnberg-pro-

sessene er blitt beskyldt for) tok kommisjonen

mot vitnemål og rapporter ombrudd påmennes-

kerettighetene fra alle sider av konflikten. Vitner

fortalte om lyssky ogumoralskehandlingerutført

både av apartheid-regimet, frigjøringsstyrkene

(inkludert ANC) og andre. Av en søkermasse på

over 7000 ble 849 overgripere innvilget fullt am-

nesti. I kommisjonens endelige rapport, lagt frem

28. oktober 1998, fordømmes begge sider av kon-

flikten for sin del av grusomhetene.

Detmesteavkommisjonensarbeider lagtutpå

en egenhjemmeside:www.doj.gov.za/trc ●

RAM: Respekt, ansvar ogmot
RAM er et etikkprogram for forsvaret utarbeidet

av en gruppe norske prester på oppdrag fra For-

svarskomitéen. «Deltagelse i internasjonale

operasjoner krever styrker somer veltrentebåde

fysisk,mentalt, etisk ogmoralsk» heter det i inn-

stillingen. «Det er de moralske kvaliteter hos

mannskap og befal som i stor grad bestemmer

utfallet av slike oppdrag».

De tre bokstavene er en forkortelse for Forsva-

rets tre kjerneverdier: Respekt, ansvar og mot.

RAM-programmet er laget helt fra grunnen av

norske prester,mener inspirert avRoyal Air For-

ce sitt «Belief and ValuesProgramme».

Feltprestkorpset står ansvarlig for den organi-

serteetikkundervisningen i forsvaret.Tankenbak

er ikke å drive trosopplæring for å skape gode

kristne, men å utvikle soldatenes evne til å tenke

moralsk. Undervisningen i RAM foregår over

seks dobbeltimer,med enmålsetting omånå alt

personell innen en treårsperiode (regnet fra pro-

gramstart i fjor).●

TAP. Flere norske UNIFIL-soldater har falt

i forsøket på å forsvare freden. Minnes-

merket over dem understreker at solda-

tene har et tungt ansvar både for sitt eget

og kameratenes liv. FOTO: FNVETERAN.NO

PASIFISTEN? «Sett dere ikke imot

den som gjør ondt mot dere. Om

noen slår deg på høyre kinn, så

vend også det andre til» (Matt. 5:39)

sier Jesus i Bergprekenen.
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Flatekvål evner noe som burde vært flere
forunt: å beskrive seg selv med tre ord.

- Jeg er familiefar, vossing og katolikk.
Han kunne føyet til journalist – men reg-

ner nok med at fanabuer flest er kjent med
navnet hans etter noen år med høy spalte-
temperatur i Norges nest beste lokalavis.

Å finne Gud
- Min mormor døde da jeg var åtte år. Det
siste hun sa til meg var at «du må finne Gud
på din egen måte». Den gang tenkte jeg ikke
så mye over dette, men setningen festet seg.

Kai var 24 første gang han kontaktet den
katolske kirken. Det skjedde på Voss, hos

nonneordenen Franciskus Xaverius-søs-
trene.

- Jeg fikk snakke med en nonne, og spurte
henne hvordan jeg skulle gå frem for å kon-
vertere. For å si det litt flåsete, så skysset hun
meg ut døren og ba meg komme tilbake om
noen år.Fire år senere traff jeg henne som jeg
nå er gift med.Hun gjorde det mulig for meg
å konvertere. Jeg kontaktet St. Paul menighet
i Bergen, og fikk diakon Gunnar Wicklund-
Hansensommentor.Gjennometheltårgikk
jeg ukentlig til ham for å lære om katolisis-
men, før jeg konverterte for fire år siden.

Forbønn
«Den som ikke greier å finne veien til sitt
ideal, lever mer lettsindig og frekkere enn et

menneske uten ideal,» sier filosofen Frie-
drich Nietzsche. Har du funnet veien til ditt
ideal?

-Veien til mitt ideal har vært veien til kato-
lisismen. Så lenge jeg har vært bevisst min
egen situasjon her i livet så har jeg alltid
trodd på Gud. Spørsmålet har vært i hvilket
hus jeg skal tro på Gud.

- Så du mener ikke at den ene retningen er
mer riktig enn den andre?

- Neida, se på det store bildet. Det er ulike
veier som alle fører til det samme målet.
Men den katolske kirken er moderkirken,
opprettet av St. Peter etter direkte oppdrag
fra Jesus.

- Hva er det som tiltrekker deg i den katol-
ske kirken?

Veien

Kai Svellingen Flatekvål (34) mener at den norske kirken mangler identitet. Etter at
han konverterte til katolisismen, føler han at han er kommet hjem. Som symbol på
sitt nye hjem har han et portrett av jomfru Maria tatovert på venstre overarm.

EGO SUM LUX

MUNDI (Joh. 8:12):

-En tatovering er for

resten av livet. Dette er

min måte å si at

jeg har funnet livets

lys, sier Kai Svellingen

Flatekvål. Til høyre:

Tatovør Tomas Brudvik

(39) i arbeid.
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- Menigheten preges av mye varme og en-
gasjement. Jeg synes det er vanskelig å hen-
vende seg direkte til Gud,slik den protestan-
tiske skikken er. For meg er det mer naturlig
å gå gjennom prestene og de hellige. Jeg ber
da til Jomfru Maria og St. Paul, og så går de i
forbønn for meg.

Lidenskaper
- Folket her i de nordiske landene er mer
kjølige og analytiske av natur, mens det
sydlige og latinske temperamentet er mer
følelser, temperament og farger. Er skillet
mellom trosretningene like mye et skille i
temperament?

- Det er mye følelser i den katolske kirken,
noe som harmonerer godt med min per-
sonlighet. Jeg er et veldig lidenskapelig
menneske, jeg legger mye følelser i mange
ting. Når jeg først skulle legge følelsene
mine til Gud,så gjorde jeg det der jeg følte at
lidenskapen min hørte hjemme.

- Du har flere tatoveringer, både av Jom-
fru Maria - og Jimi Hendrix?

- Innen musikken har Jimi Hendrix alltid
vært den største for meg. Dette var min før-
ste tatovering, gjort for tyve år siden i ren
kjærlighet til hans musikk.Etter at jeg hadde
konvertert,ønsket jeg et kristent landskap på
armen. Da passet ikke Jimi Hendrix lenger
inn, så han har nå forsvunnet bak jomfru
Maria. Men han er der fortsatt, selv om han
ikke synes.

Jesu legeme
- Hva er forskjellen på den
katolske og den norske pro-
testantiske menigheten?

-Vi er mer opptatt av natt-
verden, den helligste stun-
den i gudstjenesten.For meg
er den mitt møte med Gud,
en direkte kommunikasjon
med himmelen. Den norske
kirken er mer anonym, jeg
synes den mangler et ansikt
eller en identitet. Jeg har stor
respekt for Fana-prost Per
Barsnes. Han har den sam-
me varmen jeg kjenner igjen
hos den katolske presten.

- Hadde du likt den norske
kirken bedre dersom den
ikke var statskirke?

- Det er umulig å si. Jeg vet ikke hvordan
den ville vært.

- Kanskje den hadde stilt friere?
- Det er jo nettopp det som er problemet.

Et av argumentene mot et skille har vært at
kirken da vil bli ekskluderende i stedet for
inkluderende.

Dialog eller konflikt
«Vis meg hva Muhammed har brakt av nye
ting, og der vil du finne ting som bare er onde
og umenneskelige, slik som å spre troen med
sverd,» sa pave Benedict XVI i fjor høst. Du
føler ikkenoebehovforåforsvarepavennår
han uttaler seg uheldig?

- Nei, hvorfor skulle jeg gjøre det? Jeg syn-
tes kanskje ikke at det sitatet var så veldig
heldig, men jeg skjønte hva han mente. Jeg
har lest talen og jeg fant ingen ondskap i
den.

- Sitatet er i seg selv et sitat – hentet fra en
600 år gammel dialog mellom den bysan-
tinske keiseren og en iransk skriftlærd. Selv
leste jeg pavens tale som en invitasjon til di-
alog mellom religionene, ikke konflikt slik
det ble fremstilt i media?

- Og der har du pressen – vi er gode på å ta
ut det som er negativt!

Å møtes i bønn
- Under sitt besøk i Tyrkia i slutten av no-
vember laget paven på ny overskrifter. Fo-

ran alle verdens tv-skjermer bøyde paven
hodet mot Mekka i bønn sammen med
mufti Mustafa Cagrisi. Hvor mange andre
paver ville gjort det samme?

- Nei,der er han nok den første.Det var en
fin måte å vise sin vilje til dialog. Det virker
som han har en del gode egenskaper.

- Et medlemskap han hadde i ung alder
kan vel betegnes som uheldig?

- Det at han var med i Hitlerjugend? Han
var 14 år gammel da han ble innrullert der.
Selvfølgelig kan du klandres for ting du har
gjort i ungdommen, men vet du hva, seri-
øst? Det er hallo i luken, altså. Det er lov å
skifte mening.

Tveegget sverd
- Det er et stort og alvorlig valg du har
gjort?

- For meg var dette et enkelt valg – det var
slik jeg fant Gud. Jeg tror det var en mening
med at dette skulle skje meg.

- Det er et tveegget sverd, det med tilfel-
digheter og skjebne. Du tror ikke på tilfel-
digheter?

- Vel, jeg spiller lotto. Kanskje tilfeldighe-
ter kombinert med en stor del skjebne.

- Skriftemål er en kristen praksis der en
person bekjenner sine synder for en prest,
eller i teologisk forstand for Gud gjennom
en prest. Går du til skrifte?

- Ja, jeg skrifter. Det er anbefalt for en
praktiserende katolikk å
skrifte minst to ganger årlig,
selv om det ikke er lett å gå til
en prest og si hva du har gjort
galt her i livet. Pave Johannes
Paul II skriftet daglig. Hvor-
for han hadde behov for det,
er jo et annet spørsmål.

- Etterpå må du hjem og
gjøre botsøvelser?

- I gamle dager var det slik at
om du gjorde en stor synd, så
måtte du mest sannsynlig ut
på pilegrimsreise. Det har jeg
sluppet så langt.

- Det minner om filmen
«The Mission». Hovedperso-
nen måtte gjøre bot for å ha
drept sin egen bror i duell.

- For å si det slik: Han måtte
seriøst på pilegrimsreise, sier
Kai Svellingen Flatekvål. ●

til Roma
HJERTET: St. Petersplassen ble planlagt slik at flest mulig

samtidig kunne få pavens velsignelse. FOTO: WIKIPEDIA

ÅNDELIG FAR: - Pave Benedict XVI utstråler mye vennlighet og varme,

sier Kai Svellingen Flatekvål. Bildet tok han selv under en fellesaudiens i

Roma sist sommer.

Veien til mitt ideal har vært veien til katolisismen.

’’
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Kulturprisen for Fana og
Ytrebygda utdeles årlig og 
har en totalverdi på 10.000
kroner fordelt på en kunst-
gjenstand utformet av en
kunstner med tilknytning til
Fana/Ytrebygda, sat en
gavesjekk og et diplom.

AV MARIT BRATTEN  OG INGVAR HENNE

Prisen for 2006 var utformet av keramiker
Anne Bente Totland. Formålet med prisen
er å stimulere det lokale kunst- / kulturlivet
og om mulig bidra til økt engasjement – og
tildeles enkeltperson eller organisasjon/lag
som ved nytenking, aktiv profilering eller
handling har vist nye veier innenfor kultur-
feltet i disse bydelene.

Dekker alle kravene
Vinneren i 2006 dekker ikke bare ett av kra-
vene for tildeling – men så å si alle. Han er
en kulturformidler av ypperste kvalitet,
som i en årrekke har gjort en betydelig inn-

AV EIRIK MILLS

Nyhetene hjemme
kunne formidle at
pavens uttalelser
skapte store vansker
for kristne i muslim-
dominerte områder.
Ifølge media ble flere
kirker i Palestina ut-
satt for omfattende
ødeleggelser. Det
passet meg dårlig at
disse urolighetene
skulle komme like
før min avreise. Men
jeg bestemte meg for
ådraså lengeUDikkedirekte frarådet
en slik reise.

Allerede første kveld i Betlehem
spurte en ung kelner meg om hva jeg
syntes om pavens uttalelse. Lettere
nervøs og uvitende om hvorfor han
var interessert i mitt syn, svarte jeg
kontant at den var unødvendig og
dum. Kelneren syntes fornøyd med
svaret og gav meg gratis kaffe. I etter-
tid viste det seg at han var katolikk.
Utover dette har jeg sjelden blitt kon-
frontert med pavens uttalelser.

Søndag for en uke siden oppsøkte
jeg imidlertid en av kirkene som ble
påført størst skade. En liten, vakker
gresk-katolsk kirke i Nablus. Brann-
bomber og skarpe skudd hadde øde-
lagt kirken både innvendig og utven-
dig.Nå var restaureringen godt i gang,
og bortsett fra noen kulehull i veggene
og gjenstående malearbeid,var det lite
som tydet på en hard medfart.

Etter søndagsmessen ble jeg invitert
hjem til presten.Med en noe resignert
fremtoning fortalte Fader Yousef J.
Sa’adah at det er vanskelige tider for
de kristne påVestbredden.Av Nablus’
120.000 innbyggere pleide 30.000 å
være kristne. I dag er det bare 700

igjen. Men Vesten
formidler et feilaktig
bilde fortalte han.
De kristne flytter
ikke først og fremst
på grunn av mus-
limsk undertryk-
king. I Palestina har
kristne og muslimer
lang tradisjon for å
leve side om side i
gjensidig respekt.

- Sannheten er at
vi alle lider samme
skjebne under isra-
elsk okkupasjon. De
unge kristne - med

kontakter i utlandet - flytter i håp om
bedre fremtidsutsikter. Slik situasjo-
nen er her,finnes det få jobbmulighe-
ter etter endt utdanning, sa Fader
Yousef.

Den gresk-katolske presten fortalte
at kirken ble ødelagt av en liten mus-
limsk opprørsgruppe.

Dagen etter møtte tusenvis av mus-
limer opp utenfor kirken i protest
mot ødeleggelsene. Hamas har finan-
siert restaureringen og det er musli-
mer som nå setter kirken i stand. De
har sågar malt nye ikoner av Jesus og
Jomfru Maria. Men denne delen av
historien ble aldri formidlet videre i
vestlige medier.

Det slår meg nok en gang hvor lett
vi har for å generalisere, og hvor liten
bit av virkeligheten vi får presentert
gjennom media. Like lite som én
uklok uttalelse fra paven gjør alle
kristne til islamkritikere,gjør én mus-
limsk opprørsgruppe alle muslimer
til ekstremister. Jeg er glad jeg ikke lot
meg skremme av nyhetene, men dro
til Palestina sånn at jeg kunne se vir-
keligheten slik den egentlig er. ●

Kjære far! Min venn er kunstner. På 
en måte minner han meg om hoved-
personen i barnesangen «Det bor en
gammel baker»: Bildene hans er
praktfulle, sjelen hans er ensom. 

Salget går det dårlig med, han lever omgitt av bilder.
Han suger i seg en røyk, og det er som den forsvinner
ned i et stort svart tomrom.

- Dette bildet kunne bare fortsatt og fortsatt, sier
han, viser meg en stor tre-
plate dekket av tykke lag
med oljemaling i drama-
tiske eksplosjoner av ster-
ke farger og runde
kvinnelige former.

- Platens størrelse er
dets eneste begrensning.

Jeg er enig. Når jeg luk-
ker øynene, er det som
om jeg kan følge bildets
linjer videre,ut av bildet.

Tilbake fra Betlehem
KapellanEirikMills er nå tilbake igjen i Fanamenighet etter

et begivenhetsrikt opphold i Palestina somBetlehem-utsen-

ding forKirkensNødhjelp.Hanhar gjennomoppholdet

skrevet en rekke reisebrev, til opplysning, diskusjon - og ikke

minst endel forargelse. Vi lar EirikMills selv oppsummere

oppholdet,medensiste refleksjon fra denneurolige,men

politsk og religiøst særdeles viktige regionen. •-red.

Ikke mange ukene før jeg reiste til Midtøsten hisset pave
Benedict XVI opp muslimske miljøer over hele verden ved
å sitere en flere hundre år gammel kritikk av islam.

Møtet med fader Yousef

Eirik Mills og Fader Yousef J.

Sa’adah. FOTO: RICHARD GOODMAN

Kulturprise

Alle bilders m
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- Jeg kaller det «Alle bilders mor.»
Neste gang jeg ser ham,er bildet borte.
- Har du solgt det? spør jeg.
- Nei, jeg har malt over det, sier han

lett.
- Jeg hadde bruk for platen.
Han ber meg kjenne på det nye bildet.

Et landskap former seg under fingrene
mine: Daler, elver, skoger, små byer,
mennesker.

- Det er jo det samme bildet, sier jeg.
Du har bare latt det fortsette.

Han nikker.
- Slik er livet,sier han stille – nesten yd-

mykt.
Jeg kjøpte bildet, tok det med hjem til

deg.
I unge år startet du eget møbelverk-

sted. Det var en optimistisk tid og du
hadde nok å gjøre. Kundegruppen din
var ofte unge par i etableringsfasen,med
mange ønsker og lite kontanter.

- Jeg fikk et godt rykte,men jeg var nok

for snill.Arbeidet mitt var av høy kvalitet,og pri-
sen var lav.

Noengangerfikkduikkebetaling idethele tatt.
Du hadde et stort hjerte, med lite plass for peng-
er. Etter noen år var eventyret slutt og du måtte
legge ned driften. Jeg ber deg sette en ramme på
bildet.Noen dager senere ringer du.

- Vanligvis liker jeg ikke slik moderne kunst.
Men dette bildet rører ved noe i meg. Det er ikke
riktig å stenge det inne i en ramme.

Jeg reiser for å hente bildet. Du har likevel satt
på det en enkel ramme i lyst,ulakkert treverk.

- La rammen forbli ubehandlet. Med tiden vil
den få sin egen glød,kanskje som en gjenklang av
fargene i bildet.

Jeg forstår ikke hva du mener, men er glad for
det fine arbeidet du har utført.

- Det ser ut som de trives sammen, sier jeg.
Rammen smyger seg så tett rundt hjørnene på

bildet at skjøtene nesten ikke synes.
- Ja,et sliktbildeernestensomet levendevesen,

sier du. ●
Kjærlig hilsen Datteren

Sorgseminar
for etterlatte
Menighetene iprostiethar inoenårnå
hatt seminar omsorghvert halvår.

Sorg berører oss påmangemåter, og du er

velkommen til seminar enten det er kort

eller lang tid sidendødsfallet. Seminareter

gratis.

■ Tid: lørdag 10mars kl. 10.00-14.00

■ Sted: SkjoldKirke, Peisestuen.

PROGRAM:

■ Hva er sorg og hva gjør sorgenmed

oss? Ved sokneprest i Storetveit

menighet, BjarteHolme

■ Lunch

■ Samtale/ spørsmål

■ Orienteringomtilbud til etterlatteprostiet

■ Spørsmål/påmelding:

- Diakon i Storetv./Bønes, LindaBårdsen

55308117- linda.bardsen@bkf.no

-Diakon i Skjold: Anette Andersen,

55 59 71 15 - anette.andersen@bkf.no

-Diakon i Birkeland, Tone Totland

55 36 22 85 / 915 32 323 -

tone.totland@bkf.no

sats innen kulturlivet i Fana – langt ut-
over det hans yrke og virke tilsier.

Han skaper gode kontakter på tvers av
interesser og kulturaktører både gjen-
nom felles forståelse og samhandling og
gjennom målbevisst dialog med det po-
litiske miljø – så vel som offentlig ansat-
te og representanter fra det frivillige kul-
turlivet.

Kreativitet
Stikkord her er også Per Barsnes sin kre-
ativitet og idérikdom som sammen med
hans evne som initiativtaker til å begeis-
tre og inspirere andre – har gang på gang
resultert i spennende arrangement og
konstruktivt samspill der han har klart å
engasjere private og offentlige støtte-
spillere for å knytte bånd mellom gam-
melt og nytt:

■ Hans iherdige innsats var hoved-
årsaken til at kulturlandskapet rundt

Fana kirke ble valgt til tusenårssted
for Bergen i år 2000.

■ Han var hovedpådriver for Fana
kirkes 850-årsjubileum 02/03

■ I 2005 var Fana kirke og Fana kultur-
park stedet for Bergen kommunes
hovedmarkering av 100-årsjubileet
for unionsoppløsningen.

■ Hans innsats for å gjeninnføre tradi-
sjonen med Olsokfeiring i Fana bør
også nevnes. Dette skjer i tett sam-
arbeid med blant annet kulturelle lag
og foreninger i Fanabygden.

Takketale
Kultursjef Marit Bratten overleverte
prisen på den store julekonserten i Fana
kirke med blant annet disse ordene til
Per Barsnes:

-Takk for at du er så entusiastisk og
skapende og for ditt unike engasjement
innen kulturfeltet og ikke minst ditt på-
gangsmot.

-Du er en virkelig inspirator med stor
evne til å stimulere og engasjere det lo-
kale kulturlivet, og en verdig mottaker
av årets Kulturpris! ●

en 2006 tildelt Per Barsnes

or

Prost Per Barsnes mottok Kulturprisen

for Fana og Ytrebygda 2006. ARKIVFOTO
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Velkom m en til

tlf.55 91 98 00

www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det

EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300

E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

E-post:
sylvi@fanaposten.no

AV PER BARSNES

Det trafikale tverrsambandet i

Fana er veldig dårleg når det

gjeld bussruter. For å koma

frampårimelegkort tid, erpri-

vatbilen dessverre einaste løy-

singa. Dette fører ulukkelegvis

til at mange aldrande, som var

faste kyrkjegjengarar tidle-

gare, når dei sjølve, eller ekte-

fellen køyrde, ikkje lenger

kjem seg til kyrkje. Sjukdom,

eller dødsfall har endra deira

livssituasjon. Dei blir isolerte

frå det fellesskap dei regel-

messig søkte, så lenge dei

kunne setje sin eigen dagsor-

den. Frykt for å vere andre til

bry, gjer at dei ikkje spør om

skysshjelp, ikkje ein gong hjå

sine eigne born eller borne-

born. Men like sjølvsagt som å

gi dei skysshjelp til å koma i

butikken, skulle det vera for

born og borneborn aktivt å by

dei skyss til gudsteneste. Eg

veit at mange sit med eit sårt

og lengtande sakn etter å få

koma til si kyrkje både på van-

lege søndagar og i høgtidshel-

gar, men dei klarar ikkje å

koma seg fram i tide med eiga

hjelp.

Eg vågar meg difor til med ei

utfordring til born og borne-

born som har eldre i sin fami-

lie, der dette er ei aktuell pro-

blemstilling.Kandeverevenn-

lege og aktivt ordnemed skyss

til dykkar kjæregamleog/eller

sjuke til gudsteneste, for ek-

sempel ein gong i månaden,

om ikkjemeir, og i høgtidshel-

gar! Og er de fleire til å dele på

det, kan det kanskje bli oftare?

Dei fleste greier seg godt ålei-

ne, viss dei berre får skyss,

Hjelp til kirkeskyss
Kjære born og borneborn av aldrande
foreldre/besteforeldre utan bil!

men eg veit og døme på at al-

drande menneske set veldig

pris på fylgje. Kanskje kan det

og imøtekomast av og til? Det

er ei strålande fin oppleving

nårdette skjer. Imange famili-

ar er det heilt vanleg. Men alt-

for mange overser problemet!

Detteereit slag fornestekjær-

leiken!●

Slett ikke alle får

offentlig skysshelp,

særlig ikke på en

søndag. Prost Per

Barsnes oppfordrer

de eldres familier

til å finne frem

tenningsnøkkelen.

ARKIVFOTO



STABEN, STORETVEIT MENIGHET

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . .55 30 81 19
 . . . . storetveit.menighet@bkf .no

Sogneprest Bjarte Holme
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
telefon, privat  . . . . . . 55 28 36 58
e-post  . . . . . bjarte.holme@bkf.no

Konsulent Therese N. Mokkelbost 
telefon . . . . . . . . . . . .55 59 71 85 
privat  . . . . . . . . . . . . 55 91 31 36
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

Sogneprest Kari Vatne (Bønes)
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
telefon, privat  . . . . . . . 913 30 556
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no

Kapellan Inge Høyland 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 16
telefon, privat  . . . . . . . 415 63 972
e-post  . . . . . inge.hoyland@bkf.no

Organist Ruth Bakke Haug 
tirsdag 14.00-16.00
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 14
e-post:  . . . . . . . . . rutb@start.no

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
e-post  . . . . bodil.bredholt@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17 
e-post  . . . . linda.bardsen@bkf.no

Kirketjener Arthur Nordeide 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 28 17 10

Helgekirketjener Per–Atle Holsen
telefon  . . . . . . . . . . . . 55281710

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Mette Lawlor
telefon  . . . . . . . . . . . 55 28 08 87 
e-post  . mettelawlor@hotmail.com

Kulturutvalget
Kari Meltzer, telefon . . . 55 28 86 00
 . . kari.meltzer@dot.hordaland.org

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakteperson: Bjarte Holme
Telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 12

Storetveit Menighetsbarnehage
Kirkeveien 27, tlf . . . . . 55 28 24 28

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

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

1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon  . . . 55 10 51 13/997 15 116

Kontaktklubben for psykisk 
utviklingshemmede
Møtes hver 2. torsdag i menighets-
huset. Diakon Linda Bårdsen 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Diakoniutvalget
Diakon Linda Bårdsen 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

Aktiv Fritid for pensjonister
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Kontakt diakon Linda Bårdsen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 17 
Ragnhild Thistel  . . . . . 55 29 14 56

Kjøring
Guri Westfal-Larsen
telefon  . . . . . . . . . . . 55 91 21 42

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Jenny Austrheim
telefon . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil . . . . . . . . . . . . . 924 66 652 

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å bli
besøker. Sorggruppe ved skilsmis-
se/dødsfall. Kontaktperson for alle
disse felles aktiviteter: Diakon, tele-
fon  . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

Givertjenesten: 
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

Åpen kirke på Bønes
Tors kl. 12-13 er Bønes kirke åpen.
Om du vil søke stillheten, tenne lys,
eller samtale med noen er du hjerte-
lig velkommen. Diakon Linda Bård-
sen eller noen fra diakoniutvalget vil
være til stede. 

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet Telefoner besvares hverdager kl 0800-1500

13                  januar 2007

Etter at KRL erstattet kris-
tendomsfaget og overlot
dåpsopplæringen til kirken,
er det viktigere enn noen
gang! Vi trenger en søndags-
skole som lærer barna om
bibelen, troen på Jesus og
hans lære – og som formid-
ler det som sannheten og li-
vet i hverdagen vår! Søn-
dagsskolen er helt grunn-
leggende og kanskje det aller viktigste
vi kan bidra med som kirke, derfor er det
trist at vi ikke kan tilby dette i Storetveit. 

Flere har gjort en fantastisk innsats
for søndagsskolearbeidet i mange år og
det er helt på sin plass at andre tar over,
så derfor jakter vi videre – til vi finner

noen som vil gjøre en innsats
for barna våre.  Vi ønsker å få
i gang en gruppe på 3-4 stk
som kan inspirere hveran-
dre, tenke og planlegge se-
mesteret sammen – (og da
vil det heller ikke bli så
mange søndager på hver) ut
fra et opplegg som heter
«Sprell levende». 

Da kommer endelig spørs-
målet: Kunne du tenke deg å sette av ca
en søndag i måneden til dettee? Ring
meg eller send meg en e-post. 

Hilsen kateket  Bodil Bredholt
• telefon 55 30 81 18 •  e-post:

bodil.bredholt@bkf.no

Et annerledes ÅRSMØTE onsdag 7.mars kl 20.00
Velkommen til Storetveit menighets årsmøte. I år har vi lyst til å gjøre noe mer ut av
årsmøtet vårt. Derfor har vi lagt møtedagen til en ukedag.  Kl.1900 har vi fasteguds-
tjeneste med tema: Veien til Jerusalem – frigjøringens vei. Etter gudstjenesten går vi
bort til storsalen i menighetshuset hvor det blir servert en enkel kvelds.  Årsmøtet
begynner kl.2000. I år forutsetter vi at årsmeldingen er lest før man kommer til
møte. Årsmeldingen vil være lagt ut i kirken og i menighetshuset fra onsdag 21.febr. 
MÅL: Vi ønsker å prioritere tid på å tenke strategi for menigheten. MENIGHETSRÅDET

Vi vil ha søndagsskole!
Denne høsten har vi ikke kunnet tilby søndagsskole for barna i menigheten,
og det ser ikke så oppløftende ut for våren heller. Vi mangler ledere.
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Vil du være med i 

menighetens
givertjeneste?
Storetveit menighet har tidligere hatt
givertjeneste, slik de aller fleste menig-
heter har. Men dessverre har ikke giver-
tjenesten vært i drift de siste årene, det-
te ønsker vi å gjøre noe med nå.

HVORFOR: Vi ønsker å ha en givertjenes-
te hvor pengene som kommer inn går til
menighetshuset. Det første prosjektet vi
vil satse på er å tilrettelegge menighets-
huset for fysisk funksjonshemmete. Vi har
allerede tegninger klare fra arkitekt. Nå
trenger vi penger til å få arbeidet utført.

HVORDAN: Du velger selv hvor mye du
ønsker å gi, hvor hyppig du ønsker i bi-
dra og på hvilken måte du vil å betale
på. Pengegaver (over kr. 500,- pr. år)
til menigheten gir fradrag på skatten.

Klipp ut og send til: Storetveit 
menighet, Kirkevn 27, 5072 BERGEN

Jeg vil bli fast giver til 
Storetveit menighet:

Navn ....................................................

Adresse .................................................

Poststed ………… postnummer ...............

E-post...................................................

Fødselsnummer: 11 siffer..........................
(Må oppgis for å kunne få fradrag på skatten)

Jeg vil gi et fast beløp (kryss av)

Hver måned …. Kvartalsvis ……..

Hvert halvår ..... Årlig .....…………

Jeg vil gjerne betale med:

... Med autogiro 

...Vanlig giro (ønsker giro tilsendt)

Beløp pr gang: kr …………,-

Underskrift:
………………………………….

Avtalen løper til giver endrer eller avslutter avtalen. 

✃

AV EVELYN MEHL NILSEN 

OG RAGNHILD THISTEL

Hva var grunnen til at vi mente
Storetveit menighet trengte en
fornyelse i eldrearbeidet som
hadde gått i «samme spor» i mer
enn 40 år? Etter hvert viste deg seg nem-
lig at det ble vanskelig å få folk til kjøk-
kentjeneste og skyss til og fra menig-
hetshuset.

Diakonen og noen av hennes medar-
beidere spurte seg selv: - Hva ønsker
morgendagens pensjonister å bruke fri-
tiden sin til? Vi visste jo litt om hva de
var interessert i:

• Foredrag på Bryggemuseet
• Senioruniversitetet
• Turgåing
• Diskusjoner om kirke og 

samfunnsspørsmål
• Bridge, sjakk, engelsk og 

håndarbeid

Vi ga oss god tid med planleggingen,
og etter hvert hadde vi planene for Aktiv
Fritid klare. Det måtte altså bli et tilbud
med grupper som tok opp de forskjelli-
ge emnene. Allerede ved oppstarten var
vi 25 personer, og gruppene vi startet
opp med var:

• Bridgegruppe
• Bibeldiskusjons-gruppe
• Kirke- og samfunn-gruppe
• Tur/kultur-gruppe
• Engelsk-gruppe

Vi starter alltid dagen med en felles-
samling kl. 11.30 – med blant annet
«Ord for dagen» og «nytt fra menighe-

ten» – så prat rundt kaffe/te-koppen til
medbrakt mat – og etterpå er det grup-
pearbeid.Avslutning ca. kl. 13.30.

Håndarbeidsgruppen
Vi har alltid ønsket oss en håndarbeids-
gruppe, men ettersom alle trives så
godt i den gruppen de er i, har vi nå lagt
den nye håndarbeidsgruppen til en an-
nen tirsdag, og i denne gruppen er det
plass til flere. Er du interessert, så meld
deg til:

Evelyn Mehl Nilsen  Tlf. 55 28 49 43
Ragnhild Thistel Tlf. 55 29 14 56 

Program våren 2007
Velkommen til Aktiv Fritid i  Storetveit
menighetshus tirsdager kl 11.30:

20. febr. Fellesmøte. «Kofferten.
Kåseri v/Gerd Wicklund-
Hansen

6. mars Gruppemøter
20. mars Gruppemøter
10. april Gruppemøter
24. april Fellesmøte

Byvandring. Program følger 
senere

8. mai Gruppemøter
22. mai Gruppemøter
5. juni Gruppemøter
12. juni TUR (merk datoen)

Program følger senere  ●

Aktiv 
Fritid
Aktiv Fritid nærmer 
seg10-års jubileum.

Den  nye håndarbeidgruppens første møte.
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

telefon:  55 31 18 00
telefaks:  55 31 18 01 
  mobil:  951 20 640 

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

Storetveitvegen 22 - tlf. 55 28 89 60 
Se våre tilbud på 

www.wergelandjernvare.no

BERGEN FYSIOTERAPIKLINIKK 
FYSIOTERAPIVAKTEN

Fysioterapeut Åse Birkhaug

Valkendorfsgt. 9 (Berstadhuset), 5012 Bergen
Tlf. 55 56 08 20 - 906 97 379

firmapost@fysioterapivakten.no

www.fysioterapivakten.no



24.09 Julian Mohn Måkestad
24.09 Hanna Elise Solli Hegland
24.09 Oline Hestad Thunæs
30.09 Anna Amalie Johansen
30.09 Sander Johansen
15.10 Ida Charlotte Ruus
15.10 Per Mathias Gjerde Aralt
15.10 Lilly Bekkevik
15.10 Ole Aabrekk-Sørensen
22.10 Anna Gjerald
22.10 Irene Gjerald
28.10 Fredrik Namtvedt
28.10 Sondre Eriksen Nordanger
28.10 Emma Ljone Vadseth
28.10 Leah Sofie Skogstrand
28.10 Eirik Flotve
28.10 Jakob Sletten
28.10 Camilla Feginn Berle
28.10 Leander J. Veidung
28.10 Emilie Einarsen Olsen
28.10 Helena R. Tormodsgard
29.10 Tobias Sauli Hagen
05.11 Emma Greve Olsvik
05.11 Jesper Madsgaard Vorland
05.11 Maren Økland Anthun
12.11 Brage Birkeland
12.11 Linus Vatne Fløe
12.11 Mathias Aasen Nordeide
03.12 Sigurd Carlsen Sejersted
03.12 Henrik Eriksen Veidung
03.12 Betine Skogen Midtgaard
17.12 Jonas Jamt Mukidi
17.12 Kjell Augustin Kubon
17.12 Bastian Elias B. Skoge
24.12 Tobias Lie T. Krabberød
25.12 Fredrik Mikal Nyegaard
25.12 Ida Emilia Jonsson-Wolf
25.12 Stine Kaland Allers
25.12 Lisa Vassbotn Drevland
26.12 Aleksander Waage Rui
26.12 Nikolai Waage Rui
31.12 Oscar August A. Næsheim
31.12 Tobias Reed Skagen
14.01 Trym Bjørnstad
14.01 Hermine Hillestad
14.01 Beate Kristine S. Blom
14.01 Susanne R. Fonneland
14.01 Julie Bjørge Thuen
14.01 Henriette Bråland

Agnes Cecilie Sunde
Trond Moss Henriksen
Inger Bergesen
Ragnar Feste
Borghild Sande
Olga Andrea Johnsen
Thorolf Ramm
Kjell Ravndal
Mary Andersen
Helene Presthus
Magne Sigurd Nødset
Liv Svanhild Grønvold
Arne Ingmar Strømsheim
Arne Johannessen

Storetveit menighet

Såmannssøndagen, 
4. februar kl.1100
Familiegudst. v/ s.pr. B.Holme
Offer: Bibelselsk. Luk 8,4-15 Jes
55,10-11; 1 Kor 1,20-25. Middags-
treff i menighetshuset etter gudstj.

Kristi forklarelsesdag, 
11. februar kl.1100
Høymesse v/ s.pr. B.Holme. Nattv.,
dåp, offer:NMS/Normisjon. Matt
17,1-9 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18

Lørdag 17.februar kl.1300 
Dåpsgudstjeneste.

Søndag før faste (Fastelavnssøn-
dag), 18. februar kl.1900
G2 v/ kap. I.Høyland. Nattverd, of-
fer: Menighetsarb. Luk 18,31- 43
Jes 52,13-15; 1 Kor 13,1-13

Askeonsdag, 21. februar kl.1900
v/ s.pr. B. Holme. Tema: Faste –
hvorfor? Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a;
1 Joh 3,4-8[9-10]

1. s. i faste, 25. februar kl.1100
Høymesse v/ vikarprest Per Arne
Mehren. Nattv., dåp, offer: Menig-
hetsarbeidet. Matt 4,1-11 1 Mos
2,8-9 og 3,1-19; Hebr 4,14-16

2. s. i faste, 4. mars kl.1100
Høymesse v/ s.pr. K.Vatne. Nattv.,
dåp, offer: Menighetsarb.* 1 Mos
32,24-30 2 Kor 6,1-10; Matt 15,21-28

Onsdag 7.mars kl.1900, 
Fastegudstjeneste
Tema: Veien til Jerusalem – fri-
gjøringens vei. v/s.pr. B. Holme

Onsdag 7. mars kl.2000, 
menighetshuset
Menighetens årsmøte, les mer
nederst på side 13.

3. s. i faste, 11. mars kl..1100
Familiegudstjeneste v/ s.pr. B.Hol-
me. Dåp, offer: Menighetsarbei-
det. Luk 11,14-23[-28] Sak 12,10;
Ef 5,1-2.8-11. Middagstreff i me-
nighetshuset etter gudstjenesten

4. s. i faste (Midtfaste), 
18. mars kl.1900
G2 v/ kap. I.Høyland. Nattverd, of-
fer: Amathea. Joh 6,1-15 5 Mos
8,1-3; 1 Joh 5,11-15

Onsdag 21.mars kl.1900
Fastegudstjeneste. Tema: Veien til
Jerusalem, rettferdighetens vei.
v/s.pr. Kari Vatne

Maria Budskapsdag, 
25. mars kl.1100
Høymesse v/ s.pr. K.Vatne. Nattv.,
dåp, offer: Kirkens nødhjelp. * Luk
1,39-45 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4

Palmesøndag, 1. april kl. 1100
Høymesse v/s.pr. B.Holme. Nattv.,
dåp, offer: Kirkens SOS Bergen.

Bønes menighet

Såmannssøndagen, 
4. februar kl.1900
G2 v/ kap. I.Høyland. Nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. 

Kristi forklarelsesdag, 
11. februar kl.1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne,
speiderne deltar. Nattv. dåp, offer:
Bønesspeiderne. Søndagsskole

Søndag før faste (Fastelavnssøn-
dag), 18. februar kl.1100
Familiegudstj. v/ s.pr. K.Vatne.
Dåp, offer: Menighetsarb. 

1. s. i faste, 25. februar kl.1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, offer: Menighetsarbei-
det. Søndagssk.

Onsdag 28.febr. kl.1830, 
Fastegudstjeneste
Tema: Veien til Jerusalem – kjær-
lighetens vei v/spr. Kari Vatne

2. s. i faste, 4. mars kl.1900
G2 v/ kap. I.Høyland. Nattverd,
offer: Menighetsarbeidet. 

3. s. i faste, 11. mars kl.1100
Gudstjeneste v/ kap. I.Høyland
Dåp, offer: Kirkens SOS i Bergen
Søndagsskole

Onsdag 14.mars kl.1830 
fastegudstjeneste
Tema: Veien til Jerusalem – 
håpets vei. v/ kap. I. Høyland

4. s. i faste (Midtfaste), 
18. mars kl.1100
Familiegudstjeneste v/ s.pr. K.
Vatne. Dåp, offer: menighetsarb.  

18.mars kl.1300, Bønes kirke
Menighetens årsmøte. Årsmel-
ding kan hentes i kirken fra
4.mars.

24.mars BØNES-DAGEN, 
Les mer i neste nummer

Maria Budskapsdag, 
25. mars kl.1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, offer: Menighetsarbei-
det. Søndagsskole

Søndag 28.mars kl. 1830, 
fastegudstjeneste
Tema: Veien til Jerusalem – for-
soningens vei. v/ kap. I. Høyland

Palmesøndag, 1. april kl. 
Friluftsgudstj. på Guldstølen. 
v/ kap. I.Høyland og Bønes-
speiderne. 

Se hva som skjer
Konsert
med Calvin Bridges fra Chicago
og gospelkorene Agape og Senit i
Storetveit kirke fredag 9. mars kl
20.00. Billetter kr 130.- (for-
håndskjøpt via tlf 928 43 715) 
eller kr 150.- ved inngangen.

Storetveit Barnegospel 
og Bjarte Leithaug 
Familiekonsert i Storetveit kirke,
søndag 15.april kl.17.00. Låtskri-
ver og trubadur Bjarte Leithaug
kommer. Barnekoret vil synge
sangene hans sammen med ham.
Gratis inngang,  mulighet for en
gave til støtte for arrangementet.

Hyggetreff
i Storetveit menighetshus
Vi satser på å arrangere to – tre
hyggetreff for eldre i vår.
27.mars kl.1130 – 1330
15.mai kl.1130 – 1330

Besøker – noe for deg?
I Storetveit og Bønes jobber vi
med å få en større besøkstjenes-
te. Har du noe tid du kan tenke
deg å bruke som besøker? Som
besøker får du en fast person du
besøker jevnlig etter avtale, og det
kan innebære å gå tur, bare prate
sammen, følge til lege og lik-
nende. 
Det vanlige er 1-2 timer i uken/
annenhver uke. Du vil får vei-
ledning og kurs underveis, og
treffpunkter med andre besøkere.
Liker du å glede andre? Da kan
dette være en tjeneste for deg!
Kontakt diakon Linda Bårdsen,
55 30 81 17- linda.bardsen@bkf.no

Kontaktklubben i Storetveit
torsdager fra 18.30 – 20.30
Semesterplan våren 2007
22. feb. Kontaktkveld med 

familie, avsl. i kirken
8. mars Klubb
22. mars Klubb
12. april Klubb
26. april Kontaktkveld med 

familie, avsl. i kirken
10. mai Klubb
24. mai Klubb
7. juni Sommeravslutning 

(program kommer)

           gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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