
Bønes kirke 10 år. Les om feiringen på side 2-3

MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT – NR 1/08 – ÅRGANG 45
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Budskapet som 
viser vei og gir 
håp for fremtiden

Velkommen til et nytt år i Storetveit menighet:

Menighetsspillere
Brann-spiller Bjørn Dahl
ble hyllet som gullvinner 
i høst. Men for mange i 
Sædalen er Bjørn og ko-
nen Sigrun like kjent som
aktive menighetsbyggere.

Side 6-7

Sjømannskirken 
Espen Ingebrigtsen er ny-
bakt regionsleder for Sjø-
mannskirken i Bjørgvin.
Etter mange utenlandsår
skal han nå knytte ster-
kere bånd mellom Sjø-
mannskirken og lokale
menigheter. Side 8-9 

Støtt fasteaksjonen 
I år setter Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og ter-
ror. Ta vel i mot bøssebæ-
rerne 11. mars. Side 11
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Så lenge der er liv, er
der håp – heter det.

AV BJARTE HOLME

Innfor et nytt år
vet vi at vår jord
står overfor en al-

vorlig klimakrise – en krise
som utfordrer alle til riktige
holdninger og handlinger.

Landets menigheter er utfor-
dret til å bli grønne menigheter
– menigheter som utfra gitte
grunnleggende kriterier ten-
ker globalt og handler lokalt for
en bærekraftig utvikling. 

Når ordet skaperverket bru-
kes ligger der en trosbekjen-
nelse i uttrykket – en bekjen-
nelse til at universet er skapt,
at livet er skapt. Kunnskapen
er gitt – at den kritiske klimasi-
tuasjonen er menneskeskapt.
Likevel – livet har fremdeles
muligheter. 

Et nytt år ligger foran. Det gir
grunn til å spørre: Er det men-
neskets fortjeneste eller et
tegn på at livets kilde – livets
Skaper – ikke har forlatt vår
jord?

”Når jeg ser din himmel, et
verk av dine fingrer, månen og
stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske, siden
du kommer det i hu, et men-
neskebarn, siden du tar deg av
det?” står det å lese i Bibelen.

I universets perspektiv er vår
jord svært liten, og vi mennes-
ker desto mindre. Likevel har
vi betydning – så stor betyd-
ning at vi med evner, krefter og
viten enten kan fremme eller
ødelegge og utslette livet på
jorden. Hvem har i all vår liten-
het gitt oss den betydningen?

Vil vi fremme livet og ikke
krenke skaperverket, er der er
en grense som ikke kan over-

skrides - er der en posisjon vi
mennesker ikke kan innta. Det
dreier seg om det urørlige i
skaperverket - skaperverkets
hellighet. Det dreier seg om
forholdet til livets kilde – livets
Skaper.

Vi kan ikke innta posisjonen
til livets Skaper. Vår oppgave er
å forvalte og ikke å forbruke det
skapte. Da må vi ikke forsette å
være mer opptatt av å berike
oss selv enn av å berike vår jord
– enn å forvalte og fordele jor-
dens ressurser vår Skaper til
ære og våre medmennesker og
oss selv til gavn. Det er grunn-
laget for den bærekraftige ut-
viklingen – for de livfrem-
mende holdninger og hand-
linger – for utviklingen Skape-
ren vil?

Skaperverkets hellighet er
krenket. Men livets kilde – li-
vets Skaper - er ikke borte. Der
er håp. Historien er gitt et na-
kent kors og en tom grav som
tegn på at livets Skaper søker
mennesket med en kjærlighet
som er sterkere enn døden,
sterkere enn alt som kan ta
livsmot, livsgnist fra oss.

Der er grunn til å våkne av
sløvheten og likegyldigheten
noen og enhver av oss kan
være preget av. Der er grunn til
å arbeide for grønne menighe-
ter i vår kirke, menigheter pre-
get av å tenke globalt og å
handle lokalt. For det vil være
tegn på at synet og respekten
for Skaperverkets hellighet le-
ver.

Siden dette er første utgave
av menighetsbladet i 2008, gir
disse tanker og ord grunn til å
kunne ønske: Godt nytt år! �

Skaperverkets hellighet
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Som nevnt i forrige
nummer av ble det
feiret 10 års jubileum
for Bønes kirke med en
rekke arrangementer
for liten og stor første
uken av desember
2007.

AV KARL JOHAN KIRKEBØ 

OG BJARTE HOLME

I løpet av uken var opp mot
2000 mennesker innom kir-
ken. Det startet med den etter-
hvert tradisjonsrike Lysmes-
sen 1. Søndag i advent. Her er
det TenSing som er med og
gjør dette til en fin opplevelse
sammen med prest og menig-
het.

Så fortsatte det med speider-
ne i Langeskogen på manda-
gen. For ekte speidere gjør ikke
litt guffent vær noe og som
vanlig gjennomførte speiderne
sitt tiltak på en fin måte. Tirs-
dagen var det juleverksted for
voksne i kirken. Her var det fo-
kus på selvproduserte julekort.
Ikke så mange som kom, men
de som var der koste seg. Ons-
dag var det småbarntreffets
tur.

Torsdag var det konsert med
de lokale krefter. Steinar Sætre
med band og far Tor og datter
og klubbis Anne Sofie Endre-
sen gledet en stappfull kirke. 

Fredag var bursdagsselska-
pet. Alle stoler fjernet og lang-
bord dekket. Mellom2 og 300
benket seg og koste seg med
pølser, kaker og kaffe, brus og
topp underholdning. Kirke-

vergen holdt et tankevekkende
kåseri, Hans Carl Tveit hilste
fra kommunen og tryllekunst-
neren Ruben Fylling trollbandt
både små og store. Ett av flere
høydepunkt. Tidligere på da-
gen var det utvidet hyggetreff.
Her dukket ordfører Gunnar
Bakke opp med blomster fra
kommunen. 

Lørdag hadde Tria sin årlige
kabaret. Nok en gang hadde de
lagt ned et godt stykke forar-
beid og denne gangen kunne
de glede seg over nesten fullsatt
kirke. 

Kronen på verket var jubi-
leumsgudstjeneste 2.søndag i

Glimt fra jubi

En fornøyd leder i Menighetsrådet, Karl J
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advent. Med ett unntak deltok alle pres-
tene som har tjenestegjort i Bønes disse 10
årene. TenSing var nok en gang med og
satte farge på gudstjenesten. Prost Per
Barsnes holdt som vanlig en preken til
ettertanke. En fullsatt kirke var med å gjø-
re dette til en høytidsstund. I Storetveit var
det ikke gudstjeneste denne søndagen, for
da ville «modermenigheten» være sam-
men med Bønes menighet.

Den tradisjonelle julekonserten med lo-
kale kor og orkestre avsluttet jubileumsu-

ken søndag kveld. Kirken var full av glade
mennesker som satte stor pris på det de ble
servert. Et verdig punktum for en flott jubi-
leumsuke. Feire er noe Bergensere kan, så
også menigheten på Bønes.

Et ekstra krydder i feiringen var de gode
signalene fra politikerne. De så det gode ar-
beidet som mange frivillige legger ned og
tok det med seg inn i budsjettarbeidet.
Byggestart for Byggetrinn 2 ser nå ut til å
bli i år og håpet er å ha en fullført kirke
innen et par år. �

bileumsfeiringen på Bønes 

Mor og datter i dyp konsentrasjon på
juleverksted.

BOST var som vanlig med å sette farge på julekonsertenKarl Johan Kirkebø får blomster og gratulasjoner fra ordfører Gunnar Bakke.

Ruben Fylling spredde masse
glede med sine tryllerier.

Bjarte Holme og Kari Vatne pose-
rer fornøyd i nye messehagler.

Tria gledet oss med en gjennomarbeidet kabaret.

Steinar Sætre med
band i fint samspill

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på 
Midtun. Vakkert blomsterbinderi til 
begravelse, bryllup, konfirmasjon og dåp.
Daglig utkjøring. Velkommen! 

Annonsen gir deg 10 prosent rabatt. 
Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering 
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15

Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden
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AV BJARTE HOLME

Der finnes mange
aktiviteter å glede
seg over i Store-
tveit menighet. I
tidligere nummer
av HH er likevel
nevnt behovet for
å kunne samles på
en hverdagskveld.
Onsdagskvelden
med Kveldstoner i
Åpen kirke har
blitt en slik anled-
ning. I tilknytning
til Kveldtoner i
Åpen kirke vil de
som har lyst og anledning, kl. 2000
kunne samles på menighetshuset
rundt et enkelt kveldsmåltid hvor uli-
ke tema og emner vil bli tatt opp. De
som ikke kan komme før kl.2000, er
selvsagt hjertelig velkommen til å bli
med.

Hva som vil skje, vil variere. Planen
er å enkelte ganger invitere mennesker
både i og utenfor menigheten til å si
noe om hva de er opptatt av under tit-
telen «Jeg er opptatt av». Det kan bli
svært så ulike tema. En gang i måne-
den vil et bibelsk tema bli tatt opp 

under tittelen «Innblikk i Bibelen».
Til dette nummeret av HH er ikke te-
maene helt avklart. Følg derfor med
på søndagsgudstjenestenes kunngjø-
ringer og på oppslagsmonteren som
er satt opp utenfor kirken.

I denne sammenhengen kan det
være verd å nevne at Bønes og Store-
tveit vil ha et samarbeid om de bibel-
ske temaene. Derfor etter oversikten
over onsdagskveldene kommer en
oversikt over bibeltimene som vil bli
holdt på Bønes – også de i sammen-
heng med et enkelt kveldsmåltid. 

Velkommen til disse 
mulighetene for hverdags-
fellesskap i menigheten! �

Program

Onsdag 6.februar: Kveldstoner i
Åpen kirke med fastegudstjeneste.
Kveldsmat på menighetshuset.

Onsdag 13.februar: Kveldstoner i
Åpen kirke med kveldsmat og: «Jeg er
opptatt av»

Onsdag 20.februar: Kveldstoner i
Åpen kirke med fastegudstjeneste.
Kveldsmat på menighetshuset.

Onsdag 27.februar: Kveldstoner i
Åpen kirke med kveldsmat og «Inn-
blikk i Bibelen»

Onsdag 5. mars: Kveldstoner i Åpen
kirke med fastegudstjeneste. Kvelds-
mat på menighetshuset

Onsdag 12.mars: Kveldstoner i Åpen
kirke med kveldsmat og: «Jeg er opp-
tatt av»

Onsdag 19.mars: Kveldstoner i Åpen
kirke

Onsdag 26.mars: Kveldstoner i
Åpen kirke og menighetens årsmøte

Onsdag 2.april: Kveldstoner i Åpen
kirke med kveldsmat og «Innblikk i
Bibelen»

Onsdag 9.april: Kveldstoner i Åpen
kirke med kveldsmat og gudstjeneste-
verksted

Onsdag 16.april: Kveldstoner Åpen
kirke med kveldsmat og «Jeg er opp-
tatt av». 

Bibeltimene i Bønes kirke:

Mandag 4.2. kl.20.00 i Bønes kirke.
Mandag 3.3. kl.20.00 i Bønes kirke.
Mandag 31.3. kl.20.00 i Bønes kirke.

Sett av datoene under - da er det hyggetreff i
Storetveit menighetshus fra kl. 11.30-13.30:

�Tirs. 26. februar: «Den første trosartikkel i
et naturvitenskapelig perspektiv»,
Ved professor em. v/UiB Rolf Eckhoff og 
Astrid Eckhoff.Bli med til både mikro- og 
makrokosmos, og lytt til jazzmusikk.

�Tirsdag 29. april: «I manns minne» Kåseri 
v/ Kjartan Rødland, tidl. sjefsredaktør i BT

�Tirsdag 27. mai: Forfatter Stig Holmås 
leser fra egne bøker

På alle hyggetreffene er det allsang og prat,
andakt og enkel servering. Entre kr. 20,-.
Hjertelig velkommen. For komitéen: Linda
Bårdsen (diakon)

God respons på giro!
Vår oppfordring om gave til nytt oppvar-
mingsanlegg i menighetshuset og toalett for
funksjonshemmede i 1. etasje har pr. 10. ja-
nuar innbragt kr. 15.600.- . Det takker vi for
og håper på fortsatt giverglede.

Kontaktklubben i Storetveit
17. januar startet Kontaktklubben for psy-
kisk utviklingshemmede opp igjen i Store-
tveit menighetshus. Klubben er et møtested
for deg, og kanskje en støttekontakt eller
noen i familien? Alle er hjertelig velkomne! 

17. januar Klubb
31. januar Klubb
14. februar Klubb
28. februar Kontaktkveld med familie,

avslutning i kirken
13. mars Klubb
27. mars Klubb
30. mars: Merk dato: Gudstjeneste i 

Storetveit kirke
10. april Klubb
24. april Kontaktkveld med familie, 

avslutning i kirken
26. april: Merk dato: Åpen dag i Storetveit
8. mai: Klubb
22. mai: Klubb
5. juni: Sommeravslutning 

(program kommer)

Vi møtes i Storetveit menighetshus
Kirkeveien 27 torsdager fra 18.30 – 20.30

Ta med noen venner til en kveld med spill og
sang, dans og lek, kaffemat, prat og fortel-
lerkrok. Vennlig hilsen Kontaktklubben,
v/diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no 

Åpen kirke – 

Vi gleder oss stort over den jevnt økende oppslutningen om
Kveldstoner i Åpen kirke hvor Carsten Dyngeland og Barbro
Husdal fra kl.1900 til 1945 styrker opplevelsen av å være i et
rom hvor får kjenne et hellig nærvær. Det gir meg som har
opplevd noen av disse kveldene, ro og fred i sjel og sinn og
styrke til hverdagens utfordringer.
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I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.

AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, be-
kjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egent-
lig gjøre det? Kristenhe-
ten er jo så splittet i ulike

kirker og trossamfunn. 
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet

og enighet. For det er ikke identiske be-
grep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesska-
pet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenig-
het. Om min bror er uenig med meg, opp-
hører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog 

I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er al-
dri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søn-
dag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og sam-
tale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvor-
dan en i åpenhet og ærlighet møter hver-
andre i uenighetene.

Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er. 

Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.

Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.» 

Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.

Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008?�

Kultur-

5. februar kl.19.00 
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunika-
sjon i parforhold».

26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.febru-
ar kl.19.30. Med utgangs-
punkt i første kapitlet hos Lu-
kas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.

4. mars kl.19.30 
Bønes: KULTURKVELD. Gun-
nar Danbolt har foredrag om 
«påsken i kunsten»

6. mars kl. 19.30 
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøs-
ten. Arrangementet er gratis. 

8. mars kl. 12.00-16.00 
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opple-
velser og fellesskap.

18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Mor-
landstø, saksofon; Ruth Bak-
ke Haug, orgel"

Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Per-
golesi, Bach m.fl. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med natt-
verdgudstjeneste kl 19.45 fel-
les kveldsmåltid i menighets-
salen etter gudstjenesten.

1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske per-
ler». Jan Erik Endresen, sang. 

2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Mo-
tettkor og seks messingblå-
sere. Prester: Kap. Lars Pet-
ter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette ver-
ket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro 
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.

Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og 
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
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Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien 
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knau-
sen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor me-
nighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke. 

De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.

– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-ti-
den. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.

Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margret-
he er med i prosjektledelsen. 

– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.

– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?

– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kir-
ken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn. 

– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun. 

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gym-
salen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Hå-
vard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenes-
ten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen. 

Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i pro-
sjektgruppen som leder den nystartede me-
nigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag. 

– Her i menigheten er det et nytt og ung-
dommelig miljø, sier Sigrun. 

– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn. 

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Si-
grun. 

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fot-
ball-livet?

– Gudstjenestetiden passer sjelden i for-
hold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag for-
middag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også an-
svar for at alle frivillige oppgaver på gudstje-
nesten fylles opp hver gang, og skjærer sta-
dig frukt og blander saft etter koret manda-
gene.

Stiller opp for mBrann-helt
Bjørn Dahl:

Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse
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Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristen-
tro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.

– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menighe-
ten. �

Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nytt-
år har han også vært med i prosjekt-
gruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL 

Sorgseminar 
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et 
seminar om sorg. Sorgen berører oss 
på mange måter og du er velkommen 
enten det er kort eller lengre tid 
siden dødsfallet.

TID: Lørdag 19.4.08 kl. 10.00-14.00
STED: Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: 
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med 

oss? Ved sokneprest i Storetveit 
menighet, Bjarte Holme

• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no

Menighetskonsulent Therese N. 
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02

VELKOMMEN - også om du ikke har 
fått meldt deg på.

Kvinnenes inter-
nasjonale bønnedag 
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om pro-
grammet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80 
og 911 57 791.�

menigheten

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor. BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de loka-
le menighetene, sier Ingebrigtsen. 

– Vi er kirkens forlengede arm ute i ver-
den. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra. 

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?

– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i den-
ne sangen ligger svært nær det jeg selv sy-
nes er viktig. Det handler om et grunnleg-
gende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hveran-
dre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) fortel-
ler han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt fel-
les språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror el-
ler ikke tror på. 

GAMMELT HUS: – En av mine oppga-
ver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale me-
nighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Ny-
kirken i Strandgaten.

-Alt du tr

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var ny-
lig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti. 

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ord-
fører Gunnar Bakke på en nyttårmotta-
kelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på sam-
lingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighets-
rådene og andre organer i prostiet var in-
vitert.. Samlingen ble en flott marke-
ring med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kir-
ken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medar-
beiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyt-
tårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire måna-
der vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig an-
leggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større grav-
ferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer. 

Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna bru-
kast til gravferder før også alt utearbei-
det er ferdig. Les meir om dette på lokal-
sidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana PER BARSNES

– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømanns-
kirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlands-
tjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
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Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.

– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han. 

– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen

med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen. 

– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spen-

nende – og samtidig få jobbe innenfor kir-
ken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann. 

«Can do»
– Hvordan var Singapore?

– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opple-
velse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden. 

– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men

også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlig-
het og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret. 

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder. 

– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inn-
trykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i fe-
bruar. Da lyser hele byen.

Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.

– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spa-
nia, forteller han.

Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torre-
vieja – et turiststed noen mil syd for Alicante. 

– Det var en voldsom kontrast til Singapo-
re. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med hel-
genstatuer og prosesjoner i gatene. 

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommer-
sielle i Spania som i Norge. 

– Der vi hjemme ser nisser i butikkvindu-
ene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria. 

Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.

– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania be-
seiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen. 

– Samtidig er mye av det de er stolte av mau-
risk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.

Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjem-
land, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.

Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.

– Breistein er et naturskjønt sted, med hyg-
gelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.

– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsig-

nelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går. 

For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.

– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opple-
velsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjem-
me, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. �

Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Ber-
gen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benyt-
ter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nord-
menn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett. KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

trenger er kjærlighet
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Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28) 

AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og opp-

sedast i den kristne forsaking og tru. På de-
ira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sen-
tral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrun-
nen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåps-
opplæringsskule frå landsende til land-
sende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgje-
rande for mange foreldre at dei kunne støt-
te seg på skulen! Dette undervisningsnett-
verket var eit viktig fundament for dåp-
spraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok

Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåps-
opplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette ved-
taket i 1969 hadde etablert eit nytt fullver-
dig dåpsopplæringsalternativ, som forel-
dra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja! 

Tenk på det store korpset av dåpsopplæ-
rarar som statskyrkja/folkekyrkja vart frå-
teken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis av-
kristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debat-
ten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom for-
svinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Der-
som utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristnings-
strategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkultu-
relt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta ver-
di, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis uli-
ke retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom mi-
nimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «hei-
derskronte» ordet nøytralitet, kan opple-
vast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Stras-
bourg ved einsidig å lytte til ein part på livs-
synsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindre-
talet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland. 

Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kul-
turarv og våre religiøse tradisjonar på alte-
ret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyr-
kja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.

Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stor-

tinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopp-
læringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og om-
fang, oppjustert til den dagsaktuelle kro-
nekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavheng-
ig av kva som skjer med KRL-faget. Men til

meir innslaget av kris-
tendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. �

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp
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Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/

MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han. 

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi el-
ler rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende. 

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi treng-
er penger til det daglige brød, sier han.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Ab-
dullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjem-
byen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille. 
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteak-

sjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drøm-
mene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid. 

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! �

Du kan hjelpe 
gutten med 
automatgeværet 

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Ab-
dullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
på Afrikas horn. FOTO: KIRKENS NØDHJELP.

Fra drøm til 
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteak-
sjonen er KNs årlige innsam-
lingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøsse-
bærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. �

Aksjonen i Fana
Flere av menighetene har uli-
ke arrangementer både i for-
kant av og på selve aksjons-
dagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorgani-
sasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrange-
rer en egen solidaritetsguds-
tjeneste kl. 19. �

VI ER MED: Konfirmantene Sti-
ne Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteak-
sjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke da-
gen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

Ny nettside 
www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bil-
der av landets kirker og andre guds-
hus, prekener og andre taler, bokan-
meldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menig-
hetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad. 

Siden har en egen idebank med ide-
er til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt. 

Siden er en ikkekommersiell og ba-
sert på innsendt materiale. Sideeier-
ne oppfordrer både til å sende inn bi-
drag og til å komme med tips og syns-
punkter på videre utvikling av nettste-
det. �

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kon-
toret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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 
Karin B Grodås Heggholmen
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
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 Fredrik Gullaksen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 17 10

Frivillighetskoordinator Kari Bakke
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 14

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
Møtes hver 2. tors i men. huset. 
Diakon Linda Bårdsen  . . 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               februar 2007

Å faste er å finne det som er verd å hol-
de fast ved. Å faste er å søke det umiste-
lige for liv og død. Spørsmålet er om
ikke svaret finnes nettopp i veien Jesus
gikk opp til Jerusalem.

I fastetiden utfordres vi til et møte
med oss selv og veien Jesus gikk, for å
kunne åpne oss for oppstandelsens
kraft og oppstandelsens glede.

Også dette året vil vi i Bønes og Store-
tveit kirke markere fastetiden med å ha
gudstjeneste hver uke enten i Bønes kir-
ke eller så i Storetveit kirke. Alle faste-
gudstjenestene er med nattverd.

I Storetveit kirke vil gudstjenestene
være i forbindelse med kveldstoner i
Åpen kirke som begynner kl. 1900.
Kveldstoner i Åpen kirke vil gå over i en
kort tekstmeditasjon og nattverds-
gudstjeneste. I Bønes kirke vil de to før-
ste fastegudstjenestene være på tirsda-
ger, mens den siste vil være på en ons-
dag. 

NB! Legg merke til dato og tidspunkt
når det gjelder fastegudstjenestene i
Bønes kirke. 

Selv om det er fastetid, vil det etter
fastegudstjenestene bli et enkelt kvelds-
måltid. Faste er jo egentlig som nevnt
ovenfor noe annet enn å avstå fra mat. 

Godt fellesskap rundt et enkelt mål-
tid er jo noe som er verd å holde fast
ved. �

Vel møtt til fastegudstjenester:

Storetveit kirke:
Askeonsdag 6. februar kl.1900
Onsdag 20. februar kl.1900
Onsdag 5. mars kl.1900

Bønes kirke:
Tirsdag 12. februar kl.1900
Tirsdag 26. mars kl.1900
Onsdag 12.mars (merk tid) kl.1830

«Se vi går opp til Jerusalem» 
- fastegudstjenester i Bønes og Storetveit

«Og jula varer helt til påske» synges det, men også at der imellom
kommer faste. Siden påsken er spesielt tidlig i 2008, kommer også
fastetiden tidligere. Som adventstiden er en forberedelsestid til
julehøytiden, skal fastetiden være det til påskehøytiden. 
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Fra 1.januar gikk Kari Vatne ned
i 60 prosent stilling siden hun
har blitt 40 prosent pensjonist.
Det har medført noen rokeringer
og at vi har fått ny prest i 40
prosent stilling iallfall fram til
sommeren.

AV BJARTE HOLME

Den nye presten er Per-Arne Mehren.
Noen vil gjerne kjenne ham igjen siden
han har vært på besøk og forrettet guds-
tjenester i Bønes og Storetveit for ikke så
altfor lenge siden. Tidligere har han vært
rektor på Fyllingsdalen videregående sko-
le. Men har de siste årene vikariert som
prest ulike steder både i Bjørgvin bispe-
dømme og andre steder i landet. Vi øn-
sker ham hjertelig velkommen til Bønes
og Storetveit menigheter.

Etter nyttår har Kari Vatne flyttet kon-
toret sitt til Bønes kirke. Arbeidsplan er
lagt for henne og arbeidsfordeling er

gjort. Vi håper og tror dette vil fungere på
en god måte både for ansatte og menig-
het. Etter et halvt år vil denne ordningen
bli evaluert for å vurdere hvordan gå vi-
dere. Vi ønsker Kari Vatne all mulig lykke
til med den nye ordningen og håper hun
vil finne seg vel til rette med den. �

Uke 7 
- Vi takker for vår menighet og vår
kirke – at vi i kirken griper mer av
forskjellen på enhet og enighet slik
at vi unngår unødig splittelse
- Vi ber for alle som sliter med sin
tro og med sitt forhold til kirken.

Uke 8
- Vi takker for onsdagskveldene
med Kveldstoner i Åpen kirke og
samværene etterpå at de må være
med å fremme et åpent og godt fel-
lesskap i menigheten.
- Vi ber også for alle som er på vin-
terferie. Måtte ferien bli til forny-
else og oppmuntring.

Uke 9
- Vi takker for fastetiden og for 
muligheten til å forberede seg til
påske.
- Vi ber for fastegudstjenestene. 

Uke10
- Vi takker for skolene våre og det
gode arbeidet de gjør, og at de må få
arbeide flittig og uforstyrret av den
mediaskapte uroen.

Uke 11
- Vi ber for Kirkens Nødhjelp og for
årets fasteaksjon. Vi ber også for
årets konfirmanter som skal delta i
fasteaksjonen.

Uke12
- Vi takker for alle medarbeidere i
menigheten, både de lønnede og de
ulønnede. 
- Vi takker for det arbeidet de gjør
og for det de får bety for mange
mennesker.
- Vi ber for medarbeiderne vi har,
og vi ber om at flere må finne en
plass der krefter og evner kan få ut-
folde seg til gagn og glede for men-
nesker og menighet. � KARI VATNE

Vi takker 
og ber

Stabsendringer

Er du en aktiv pensjonist som liker å
komme deg ut, så ta turen til oss i Store-
tveit menighetshus. 
Vi møtes annenhver tirsdag kl. 11.00-
13.30. Den første halvtimen er viet ryt-
misk trim, så har vi en times felles pro-
gram med kaffe/te, litt kake og med-
brakt matpakke, før vi går i interesse-
grupper den siste timen – i vår er tilbu-
dene: engelskgruppe, bibelgruppe,
tur/kultur-gruppe og kirke/samfunn-
gruppe. 
Vi har òg en håndarbeidsgruppe som
møtes de tirsdagene det ikke er Aktiv
Fritid – oppstart der var 29. januar.

Resten av vårens samlinger:
5. febr. Gruppemøter
19. febr. Gruppemøter
4. mars Fellesmøte. Norvald Skreien 

kåserer om Lars Søraas.
Allsang

25. mars Gruppemøter
8. april Gruppemøter
22. april Fellesmøte

Program følger senere
6. mai Gruppemøter
20. mai Gruppemøter
3. juni Gruppemøter
10. juni TUR (merk datoen)

Eget program følger

Per-Arne Mehren. 

Aktiv Fritid
Tirsdag 22. januar startet vi opp med Aktiv Fritid igjen.

Spørsmål? Kontakt Ragnhild Thistel, telefon 55 29 14 56/957 97 866 eller 
diakon Linda Bårdsen, telefon 55 30 81 17.
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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

474 59 926

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
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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11.11. Erlend Nordland Mahle
17.11. Johan Bull Halvorsen

Andreas Bugjerde 
Fimland
Herman Hole
Nathalie Nordang 
Rastum
Jonathan Myhre Skjoldmo
Linus Andreas Blomquist
Tobias Ludvigsen

25.11. Oliver Nicolai Kvamsdal
Lucas Ekeli Løvaas
Heidi Marie Rath

25.12. Endre Lægreid
Adrian Strøm

30.12. Silje Evelyn Grasdal
Henrik Sulen Kramer
Sigurd Furnes Havre
Elias Hopland

12.01. Sigrid Sletten
Selma Osnes Ljosland
Thelma Bruusgaard Greve

20.01. Jacob Iversen Århus
Christine Wilhelmine 
Vassdal

17.11. Trine Bull og 
Øyvind Halvorsen

01.12. Anita Marie Pedersen og 
Thomas Gripsgård

29.12. Silje Victoria Torsvik 
Vatnedalen og Jon Halsne

Hanna Johnsen f. 1931
Louise Helene Nilsen f. 1917
Harald Dalen f. 1920
Kristen Hodne f. 1912
Eleonora M. Børresen f. 1914
Elina Margrethe Sundt f. 1923
Mary Aslaug Vassenden f. 1915
Elisa Marie Markeseth f. 1916
Grethe Giertsen f. 1928
Nancy Helene Rosendahl f. 1916
Waldemar Malar Kewitz f. 1922
Tore Bartz-Johannessen f. 1921
Erna Ingrid Haugland f. 1917
Odd Fredrik Lynum f. 1926
Kåre Monsen f. 1924

Retting fra forrige 
menighetsblad:
20.10.07: Richard Norfolk f. 1950

Storetveit menighet

Søn 10.2. 1. søn i faste kl 11.00 
Høymesse. S.pr. Kari Vatne.
Nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarb. Kirkekaffe. Matt 16,21-
23; 1 Mos 4,3-7; Jak 1,12-15

Onsdag 13.2. kl. 19.00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Lørdag 16.2.kl 15.00 
S.pr. Bjarte Holme. Dåpsgudstj. 

Søn. 17.2, 2. søn. i faste kl 11.00 
Høymesse. S.pr. Bjarte Holme.
Dåp. Nattverd.Takkoffer til Kir-
kens Nødhjelp. Kirkekaffe. Luk
7,36-50; 1 Kong 18,21-26.36-39;
Jak 5,[13-15]16-20

Onsdag 20.2. kl. 19.00 
Fastegudstj. S.pr. Kari Vatne 

Søn. 24.2, 3. søn. i faste kl. 11.00 
Høymesse. S.pr. Kari Vatne.
Nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarb. Kirkekaffe. * 2 Kor 12,7-
10; 2 Sam 22,1-7; Luk 4,31-37

Onsdag 27.2. kl. 19:00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Søn. 2.3, 4. søn. i faste kl 11.00 
Familiegudstj. S.pr. Bjarte Hol-
me. Dåp. Takk-offer til Iko Kirke-
lig Pedagogisk Senter. Kirkekaf-
fe, middagstreff Joh 6,24-36; 2
Mos 16,11-18; 1 Kor 10,1-6

Onsdag 5.3. kl.19.00 
Fastegudstj. Kap. Inge Høyland.

Søndag 9.3. kl. 11.00
Maria Budskapsdag
Høymesse. S.pr. Bjarte Holme.
Nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe. Luk
1,46-55; Jer 33,14-17; Ef 1,3-6

Onsdag 12.3. kl.19.00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Søndag 16.3. Palmes. kl. 11.00
S.pr. Kari Vatne. Dåp. Nattverd.
Takkoffer til Kirkens SOS i 
Norge. Joh 12,12-24; 2 Mos
12,21-28; Hebr 2,14-18

Onsdag 19.3. kl 19.00
Kveldstoner i en åpen kirke.

Torsdag 20.3. Skjærtors. kl 20.00 
S.pr. Kari Vatne. Nattverd. Joh
13,1-15; Jes 53,1-5; 1 Kor 11,23-
26[27-29]

Fredag 21.3. Langfre. kl. 11.00 
S.pr. Bjarte Holme. Nattverd. 
Joh 18,1-19,30

Søndag 23.3. Påskedag. kl 11.00 
Høymesse. S.pr. Bjarte Holme.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Joh
20,1-10; Jes 25,8-9; Rom 6,9-11

Onsdag 26.3. kl 19.00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Søn. 30.3, 1. søn e. påske kl 11.00 
Familiegudstj. Kap. Inge Høy-
land. Takkoffer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe, middagstreff.
Joh 21,1-14; Sal 116,1-9; 1 Kor
15,12-21

Onsdag 2.4. kl.19.00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Søn. 6.4, 2. søn e. påske kl 11.00 
Høymesse. S.pr. Bjarte Holme.
Dåp. Nattverd Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
* Sal 23; Hebr 13,20-21; Joh
21,15-19

Onsdag 9.4. kl. 19.00 
Kveldstoner i en åpen kirke. 

Søn. 13.4., 3. søn e. påske 
kl 11.00 
Høymesse. S.pr. Kari Vatne.
Nattverd. Takkoffer til Den Nor-
ske Israelsmisjon. Kirkekaffe.
Joh 14,1-11; Sal 126; 2 Kor 4,14-
18

Bønes menighet

1. s. i faste, 10. februar kl.1100
Familiegudstj. v/ kap. I.Høyland
og diakon L.Bårdsen. Signering
av misjonsavtale. Dåp, offer.
Matt 16,21-23; 1 Mos 4,3-7; Jak
1,12-15. Kirkekaffe, brettspill og
innebandy etter gudstjenesten.

Tirsdag 12.februar kl. 1900
Fastegudstj. v/ kap. I. Høyland.

2. s. i faste, 17. februar, kl.1100
Gudstj. v/ vikarprest Mehren.
Nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarb. Luk 7,36-50; 1 Kong
18,21-26.36-39; Jak 5,[13-15]16-
20. Kirkekaffe, søndagsskole.

3. s. i faste, 24. februar , kl.1900
G2 /samtalegudstj. v/ kap. I.Høy-
land og kat. B. Bredholt. Nattv.,
offer: menighetsarb. * 2 Kor 12,7-
10; 2 Sam 22,1-7; Luk 4,31-37

Tirsdag 26.februar kl.1900
Fastegudstj. v/ s.pr. K.Vatne

4. s. i faste, 2. mars , kl.1100
Gudstj. v/ kap. I.Høyland. Dåp,
nattv., offer: Menighetsarb. Joh
6,24-36; 2 Mos 16,11-18; 1 Kor
10,1-6. Søndagssk., kirkekaffe

Maria Budskapsdag, 9. mars, 
Kl.1100. FamiliegudstJ. v/ s.pr.
K.Vatne og kat. B.Bredholt
Dåp, offer: Kirkens SOS. Bønes
barnekor deltar. Luk 1,46-55; Jer
33,14-17; Ef 1,3-6. Kirkekaffe,
brettspill og innebandy etter
gudstjenesten.

Onsdag 12.mars kl.1830 
Merk tiden! Fastegudstjeneste v/
sokneprest B.Holme.

Palmesøndag, 16. mars kl.100
Friluftsgudstjeneste på Gullstø-
len v/ kap. I.Høyland og Bønes
Speiderne. Joh 12,12-24; 2 Mos
12,21-28; Hebr 2,14-18

Skjærtorsdag, 20. mars, kl.1800
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne
Påskemåltid. Offer: menighets-
arbeidet. Joh 13,1-15; Jes 53,1-
5; 1 Kor 11,23-26[27-29]

Langfredag, 21. mars , kl.1100
Pasjonsgudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Joh 18,1-19,30

Påskedag, 23. mars , kl.1100
Høytidsgudstjeneste v/ kap. I.
Høyland. Dåp, nattverd, offer:
menighetsarbeidet. Joh 20,1-10;
Jes 25,8-9; Rom 6,9-11

Andre påsked., 24. mars kl.1900
Felles gudstjeneste i Slettebak-
ken kirke. Joh 20,11-18; Sal
16,8-11; 2 Kor 5,14-21

 vigde

gudstjenester

døde

døpte

Menighetens årsmøte onsdag 26.mars 
Menighetens årsmøte blir i år lagt til en onsdags kveld i tråd med ønsket om at onsdagen skal være menighetens kveld. Møtet

begynner kl. 2000 på menighetshuset slik at alle som vil, kan oppleve Kveldstoner i Åpen kirke. Vel møtt!
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