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MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT – NR 1/09 – ÅRGANG 46
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

17.desember kunne vi glede oss over hvordan organistene i Fana 
sam-arbeidet om og framførte musikk av Olivier Messiaen.  Side 10-11

Nytt år, nytt mot
Velkommen til et nytt innholdsrikt
år i menigheten. I en utfordrende
tid finnes der grunn til å fatte mot.
Å gjøre denne grunnen kjent på
nytt og på nytt er kirkens viktigste
oppgave.

Kayser på krakken
Jan Henrik Kayser (75)
inviterer til konsert sam-
men med tidligere elever
i Fana kirke. Side 8-9

SOS fra sør
Også Kirkens Nødhjelp
markerer fasten. Faste-
aksjonen 2009 setter 
31. mars fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene. 

Side 6-7

Fastetiden tar til
Fastetiden er til minne
om Jesu førti dager i 
ørkenen. I Storetveit 
markeres fasten blant
annet gjennom seks
særskilte fasteguds-
tjenester. Side 2-3

storetveit  1-09.qxp:storetveit.qxp  29-01-09  15:33  Side 1



I tiden etter jul handler
bibeltekstene om hvem som
vi egentlig feiret julenatt. 

AV BJARTE HOLME

Vi kan lese om at han åpenbarte sin her-
lighet. Da blir det han gjorde tegn på noe
langt større enn det han gjorde. Vi kan lese
at han åpenbarte sin herlighet, og at den
ble åpenbart hvor mennesker kunne være
i håpløse situasjoner. Da må spørsmålet i
2009 bli: Skjer det i dag? 

At mennesker opplever å være i håpløse
situasjoner, er ikke ukjent. Det tyngste da
er vel å ikke vite hvor en kan få hjelp til si-
tuasjonen og å oppleve at der egentlig ikke
er noen løsning – at der ikke er noen vei
videre. Hvor mange i landet vårt er ikke i
dag redde for å miste arbeidet sitt med alt
det medfører. Hvor mange er det ikke i
dag som har vansker med å se en vei videre
på grunn av livssituasjonen? Å være i slike
situasjoner gjør noe med selvbildet, med
troen på at en kan bety noe, med troen på
at en duger til noe. 

Hvem opplever ikke å bli målt etter hvor
vellykket en er - hvilken karriere en har -
hvilken posisjon en har, hvor dyktige en er
etter gitte kriterier, hvor mye en eier osv,
osv.? Er det det vi gjør og får til - er det
hvor stor suksess vi har som gjør at vi er
verd noe, verd å bli sett og bekreftet? 

Opplever vi at det er sånn i kirken? Eller
opplever vi at der blir sett og bekreftet – at
vi har verdi – at vi er likeverdige? I tilfelle
er det slik det skal være her.

For nettopp kirken er til for å gi oss nav-
net på den virkelighet som alltid kan gi oss
en vei videre - den virkelighet som ikke
gjør forskjell, men gir alle mennesker lik
verdi - den virkelighet vi kan gå til med alt
som ligger på oss, smått og stort - den vir-
kelighet som elsker hvert menneske like
høyt – den virkelighet som gjør at hvert
eneste menneske kan si til seg selv: Jeg er
elsket. 

Denne virkelighet gjorde seg synlig jule-
natt i barnet Jesus. Og som det ble sagt jul-
aften i Storetveit kirke: Julen er Guds
kjærlighetserklæring til verden.

For ikke lenge
siden opplevde
jeg en gruppe-
samtale hvor
samtalen gikk på
hva som har be-
tydning for livet
vårt, ja hva som
er umistelig i livet
vårt. Et av sva-

rene som lød, var: det at jeg er elsket. Ak-
kurat det tror jeg er helt grunnleggende
for opplevelsen av at der er en vei videre.

Men tror vi at vi er elsket? Eller tenker vi
at der er mye som har skjedd i livet vårt –
der er mye som vi har tenkt, sagt og gjort
som gjør at vi ikke er verd å bli elsket? I kir-
ken skal budskapet lyde at vi er elsket ikke
på grunn av prestasjonene våre, kunnska-
pen vi har skaffet eller formuen, og at vi er
elsket samme hvor mislykkede vi kan
kjenne oss - samme hvor elendig vår livs-
førsel er - samme hvor langt nede vi er,
men ikke fordi vi er mislykkede og har
gjort mange feil og dumme valg, og ikke
fordi vi kjenner oss langt nede. Men fordi
du er du og jeg er jeg. På grunn av vår blot-
te eksistens er det vi er elsket.

Når vi er i kirken, skal det være sånn at vi
hver søndag skal ha fått et budskap med
oss som gjør at vi hver for oss kan si til oss
selv: Jeg er elsket. Gud elsker meg. Tar vi til
oss denne setningen, er det Guds herlighet
kan bli synlig. Da kan det frigjørende skje.
Da kan det skje at kjærligheten får rom, og
at vi blir fri til å dele denne kjærligheten
med hverandre. For det er slik at bare den
som er elsket, kan elske sine medmennes-
ker. Der denne kjærlighet skjer, blir Guds
herlighet synlig.

Du er elsket. Gud elsker deg. Jeg er el-
sket. Gud elsker meg. Hvilke følelser rører
seg i oss når vi sier ordene til oss selv. Uan-
sett gir budskapet om Jesus grunn til at vi
hver for oss kan si det til oss selv. Tar vi
budskapet til oss, vil der bli en vei videre
uansett hvor håpløs situasjonen er – uan-
sett hvor mørkt det kan se ut. For på
grunn av Guds kjærlighet er der alltid en
vei videre. Ved å åpne oss Guds kjærlighet,
åpenbares Guds herlighet. 

Skal vi gjøre det i 2009? Godt nytt år!  ●

Tegn på Guds herlighet
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Hverdag og helg nr 1/09 utgis av menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana,
og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot artikler
av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
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e-post: storetveit.menighet@bkf.no 
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Lokalredaksjon: Redaktør: Bjarte Holme. Kasserer:
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tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no
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Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
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906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 9. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 24. mars

Kontaktklubben for psykisk
utviklingshemmede holder til
i Storetveit menighetshus. 

Klubben er et møtested for akkurat deg, og
kanskje en støttekontakt eller noen i famili-
en? Vi spiller spill, synger og har sangle-
ker/ringdans, koser oss med kaffe, te, saft og
kaker, og avslutter med en fortellerkrok der
vi hører fra Bibelen. 

To ganger i semesteret avslutter vi med en
mini-gudstjeneste i Storetveit kirke. Hjerte-
lig velkommen! 

Kontaktklubben i Storetveit

torsdager fra 18.30 – 20.30:

Semesterplan våren 2009

15. januar klubb

29. januar klubb

12. februar klubb

26. februar kontaktkveld med familie,

avslutning i kirken

12. mars Klubb

26. mars Klubb

16. april Klubb

«Og jula varer helt til påske»
synges det, men også at der
imellom kommer faste. 

AV BJARTE HOLME

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 sva-

ret finnes nettopp i veien Jesus gikk opp til

Jerusalem.

Jesu vei
I fastetiden utfordres vi til et møte med oss

selv og veien Jesus gikk, for å kunne åpne

oss for oppstandelsens kraft og oppstan-

delsens glede.

Kjenner du

Til minne om Jesu v
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19. april: Merk dato! Guds-

tjeneste i Storetveit 

kirke

30. april: Kontaktkveld 

med familie, 

avslutning i kirken

14. mai Klubb

28. mai Klubb

11. juni Sommeravslutning 

(program kommer)

Vi møtes i Storetveit menig-

hetshus, Kirkeveien 27. Ta med

noen venner til en kveld med

spill og sang, dans og lek, kaffe-

mat, prat og fortellerkrok

Vennlig hilsen Kontaktklubben

v/diakon Linda Bårdsen, 

telefon: 55 30 81 17

e-post: linda.bardsen@bkf.no 

Dette året vil vi Storetveit kir-

ke markere fastetiden med å ha

gudstjeneste hver uke. Alle fas-

tegudstjenestene er med natt-

verd.

Likevel - et måltid
Gudstjenestene vil kunne bli

innledet med kveldstoner fra

orgelet. Selv om det er fastetid,

vil det etter fastegudstjenes-

tene bli et enkelt kveldsmåltid.

Faste er jo egentlig som nevnt

ovenfor noe annet enn å avstå

fra mat. 

Godt fellesskap rundt et en-

kelt måltid er jo noe som er verd

å holde fast ved.

Vel møtt til følgende faste-
gudstjenester:

Askeonsdag - 

25. februar, kl.1900

Onsdag 4.mars - kl.1900

Onsdag 11.mars - kl.1900 

Onsdag 18.mars - kl.1900

Onsdag 25.mars - kl.1900 

Onsdag 1.april - kl.1900 

Fastetiden innledes 
onsdag i den syvende
uken før 1. påskedag. 
Tiden er  til minne om 

Jesu 40 dagers
faste i ørkenen.

du Kontaktklubben i Storetveit?
Mye smil i 

kontaktklubben.

u vei: Nå går vi inn i fastetiden

Er du glad 
i kaffe?
Da er du hjertelig velkommen på
kirkekaffe – med saft, te, kaker/

kjeks og kaffe  –  etter gudstje-
nestene i Storetveit. 

Kirkeverter
Men for å kunne tilby dette,
trenger vi flere som kan være
med som kirkeverter. 

Å være kirkevert innebærer å
lage i stand til kirkekaffe, invitere
folk med på kirkekaffen - og å
ønske velkommen i kirkedøren
før gudstjenesten. Har du tid et
par søndager i semesteret? Da er
du med og bygger menighet…

Kontakt:
Diakon Linda Bårdsen 
telefon 55 30 81 17
e-post: linda.bårdsen@bkf.no 
eller frivillighetskoordinator
Kari Bakke, telefon 55 30 81 15
e-post: kari.bakke@bkf.no 
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AV FRIVILLIGHETSKOORDINATOR  

KARI BAKKE

Ville talen min gi dem sjokk? -
ville de huske talen min? Ville
de melde seg til tjeneste? Jeg
stod der lett nervøs med en
bunke ark i hånden. Hvordan
skulle jeg få sagt det: Jeg trenger
dere!!! Det er mye vi trenger
hjelp til her i kirken: JEG
TRENGER DEG! Hva kan DU
hjelpe til med? Jeg var i gang. 

Jeg listet opp våre behov:

• Vi ønsker oss flere kirke-
verter, dvs. en person som 
kan stå i døren og ønske 
velkommen til kirken og dele
ut salmebøker.

• Du kan også få hjelpe til på 
kjøkkenet med å lage til 
kirkekaffe som vi har etter 
gudstjenesten.

• Har du lyst til å gå med 
menighetsbladene? De 
kommer ut seks ganger i året,
og jobben tar deg fra en halv 
time til en time å få unna.

• Vi skulle gjerne hatt en 
tekniker som kan styre 
powerpoint-presentasjoner.

• Har du en skribent i magen? 
Liker du å skrive? Vi trenger 
flere som kan være med i 
menighetsbladredaksjonen.

• Vi har en trivselsgruppe her i
menigheten vår som ønsker 
at flere kunne vært med. De 
jobber med å holde orden på 
menighetshuset vårt.

• Vi har babysang og småbarns-
treff en gang i uken. Og der 
ønsker jeg at der er noen flere
voksne som er med og 
hjelper til.

• Har du bil? Har du anledning
til å hente og bringe folk til 

kirken, eller til aktiv fritid, 
som er annenhver tirsdag?

• Kunne du tenke deg å sitte i 
en komité som er med på å 
arrangere juletrefest?

• Onsdagskveldene møtes vi til
fellesskap i biblioteket. Av og 
til har Ruth konsert i kirken 
først. Eller så er det bibeltime
eller tema som: hva er jeg 
opptatt av, eller bare sosialt 
fellesskap. Kveldsmat har vi 
hver gang. Kunne du tenke 
deg å hjelpe til med å ordne til
og rydde etter kveldsmaten?

Hva vil du gjøre og hva kan du
gjøre? Ta kontakt med meg eller
en av de andre i staben.

Vagt husker jeg at jeg snakket
med flere folk utenfor kirken, og

jeg kjente en god glede i magen.
Dette gjorde godt, dette virket.
Det var mange som ville være
med. Denne drømmen kunne
vært sann. For vi trenger flere
frivillige medarbeidere i Store-
tveit. Oppgavene som er listet
opp er helt reelle. Vi har mange
allerede som gjør en glimrende
jobb, men der er plass til flere. Så
har du lyst til å være med så nøl
ikke med å ta kontakt med meg
eller noen av de andre i staben.

Hilsen Kari Bakke, Frivillig-
hetskoordinator i Storetveit 
55 30 81 14 - kari.bakke@bkf.no 

Ps.Jeg tror ikke jeg hadde fått
slippe til med en sånn tale på
julaften, men kanskje jeg når
like mange gjennom menig-
hetsbladet?????? ●

Drøm og virkelighet ... 
Jeg heter Kari og jobber
som frivillighets-
koordinator i Storetveit
menighet. En natt hadde
jeg en drøm. Det var
julaften og kirken var
stappfull av folk, og jeg
skulle gå på talerstolen.
De satt der forventnings-
fulle og ventet på at jeg
skulle fortelle de om
Jesusbarnet. Men så var
det noe helt annet som
var i mine tanker. 

Fredrik Gullaksen (kirketjener) og Kari Bakke (frivillighetskoordinator) ønsker velkommen til tjeneste i
menigheten. 
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Kultur-

• Skjold 8. februar kl. 19.00:
Konsert med Ole Hamre, 
Gabriel Fliflet og Berit Opheim
Versto. Bill. kr. 150

•  Fana 15. februar kl. 18.00. 
Stor klaverkonsert. Med Jan
Henrik Kayser, Ingunn Ådland,
Eldfrid Liland, Signe Bakke,
Rune Alver og Øyvind Aase. 
Arr.: Fana menighet i samarbeid
med Bergen Pianoforretning.
Kollekt til inntekt for flygelet ved
utgangen. se side 8-9

•  Slettebakken 15. mars
kl 19.00: 
Kulturutvalget i Slettebakken
menighet inviterer til den spen-
nende og utfordrende multime-
diafremføringen «Hvor er du,
Gud?»

• Birkeland 18.mars kl.19.00:
Salmekveld i ramme av faste-
gudstjeneste. Denne kvelden er
også alle medarbeidere i menig-
heten særskilt invitert. Sokne-
prest Bjarte Holme i Storetveit
menighet taler over temaet «Dia-
koni som holdning for hele livet».

Slettebakken 22. mars kl 16.00:
Familiekonsert med Ingelin
Reigstad Norheim og Hildegunn
Garnes Reigstad. De synger
sammen med Slettebakken bar-

nekor og knøttemusikk, Sæda-
len barnegospel og knøttemu-
sikk og koret Jordbærhagen. 
Billetter koster kr 50 for barn
over fire år, kr 100 for voksne
(over 18 år) og kr 200 for famili-
er. Kormedlemmener: Gratis.
Se side 7.

Bønes 28.mars kl.11-15: 
Den tradisjonelle Bønesdagen!

Storetveit 29.mars 17.00: 
Bartimeuskonsert, med Ivar
Skippervold og Barnegospel.

Storetveit 29.mars 20.00: 
Konsert med Bergen Kammer-
kor. (bildet) 

Skjold 29. mars kl 17.00: 
«Det gode landet» av Eyvind
Skeie og Sigvald Tveit, med 

Søråshøgda barnekor (blå og
rød gruppe) og Cantus.

Bønes 31.mars kl 1830: 
«Kirken og påsken». Besøk på
kulturhistorisk museum
(v/Sjøfartsmuseet) v/ professor
Henrik Von Achen. Påmelding til
menighetskontoret innen fredag
27.mars, 55 30 81 02 - 
bones.menighet@bkf.no

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Av de nominerte kandidatene
fikk Nordhaug et overveldende
flertall av stemmene, noe som
kan være godt å ha med seg i
ryggsekken foran alle de utfor-
dringer, forventninger og krav
som venter den nye biskopen.

Økumenisk samarbeid
– Som biskop ønsker jeg å ska-
pe møteplasser der både pres-
tene og andre medarbeidere
kan få møte biskopen og være
med i diskusjonen om strate-
giske veivalg i viktige saker, sier
Nordhaug til kirken.no.

– Som åndelig leder vil jeg
gjøre mitt for å styrke diakoni-
en i bispedømet. Det åndelige
må ikke bli så åndelig at vi ikke
ser den sosiale og kroppslige
nøden rundt oss.

Nordhaug har vært aktiv i
økumenisk samarbeid i mange
sammenhenger, og det har for-
met troen og teologien hans.

Sjømannsprest
– Nordhaug vil tilføre bispe-

kollegiet verdifull kompetanse
innenfor teologi og praktisk
kirkeliv, sier statsråd Trond
Giske (AP) i en pressemelding
fra Kirkedepartementet.

– Hans lederegenskaper,
samfunnsengasjement og
gode evner som kommunika-
tor vil nok bli satt pris på i bi-
spedømmet.

Nordhaug blir også biskop
for Sjømannskirken. Fra 1981
til 1986 var han selv tilsatt i
Den norske sjømannsmisjon
som prest for norske studenter
i utlandet. Deretter var han i
fem år teologisk konsulent i
Mellomkirkelig råd, før han i
1991 ble kapellan i Ås. Fra 1995
og frem til i dag har han vært
rektor ved praktisk-teologisk
seminar ved Menighetsfakul-
tetet. 

Ole D. Hagesæther avsluttet
sin tjeneste som biskop i
Bjørgvin bispedømme 30. no-
vember 2008, mens Halvor
Nordhaug blir vigslet som ny
biskop 8. mars. I mellomtiden
fungerer domprost Ørnulf A.
Elseth som biskop. 

Biskop Halvor Nordhaug:

– Vil styrke diakonien
28. november i fjor ble praktikumsrektor ved
Menighetsfakultetet i Oslo Halvor Nordhaug (55)
utnevnt i statsråd til ny biskop i Bjørgvin.

SKRIBENT: Halvor Nordhaug har skrevet

en rekke fagbøker og faglige artikler, og har

siden 1994 vært redaktør av  Luthersk Kirketidende. 

FOTO: DEN NORSKE KIRKEN
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Jatrophaplanten er uspiseleg,
men kan likevel gjere under-
verker: Den kan både redusere
klimaendringane og sørge for at
John (17) får gå på skulen. 

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

I 2009 set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
«SOS frå sør» fokus på korleis fattige men-
neske blir råka av klimaendringane. 35.000
bøsseberarar over heile landet viser tysdag
31. mars sitt engasjement. Kyrkjelydane i
Fana deltek i aksjonen. 

Jatropha
Ein av dei som vonar på stort engasjement er
John frå Lamu-distriktet i Kenya.

– Neste veke blir eg kanskje kasta ut av sku-
len, seier han, og fortel at familien hans er
fattig og ikkje har råd til å betale skuleavgifta.
No vonar han at vidunderplanta jatropha
skal sikre skulegongen. 

Råka av klimaendringane
Klimaet i Kenya er tørt, og mange stader er
jorda lite fruktbar. Klimaendringane har
forverra situasjonen for fattige menneske
som slit med å skaffe nok mat når regnet ute-
blir. 

– Klimaendringane her i Kenya har gjort at
det er blitt svært vanskeleg å leva av jord-
bruk, seier John.

– Folk har ingenting å ete og ingenting å
selje. Det vil stoppe utviklinga i Kenya og
gjere oss endå fattigare. Det går hardast ut
over dei som ikkje har utdanning.

Håp i eit nøtteskal
Johns veslebror, Fred, måtte slutte midlerti-
dig på skulen. No fryktar John at det same
kan skje med han. Håpet finn han i dei små
nøttene frå jatrophaplanten, som no kanskje
kan berge familiens økonomi. Gjennom eit
av Kirkens Nødhjelps klimaprosjekt i Kenya
har Johns bestemor, Peris (66), fått støtte til å
dyrke jatrophaplanten. 

– Familien min arbeider hardt for å dyrke
jatrophaplanten slik at vi kan tene pengar og
betale rekninga frå skulen, seier syttenå-
ringen.

Fasteaksjonen
«SOS fra sør»
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2009 setter fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene.

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger til
ofrene for klimaendringene.

– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av mange

som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen
på alvor.  – Vannet steg, og folk satt på takene
og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir
flere og sterkere, vil det ramme oss hardt.

Pengene fra årets aksjon går derfor til å gjøre
fattige i flomutsatte områder som Bangladesh
i stand til å møte mer ekstremvær. Dette inne-
bærer blant annet treplanting, flomsikring og
oppretting av lokale krisegrupper som har an-
svar for flomvarsling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp
på dagsorden i den vestlige del av verden, og
Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klima-
endringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi
som bor i den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet og har derfor et spesi-
elt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige. 

Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Der-
som du ønsker mer informasjon, eller vil
melde deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)
• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon Wigum Dahl (Storetveit)  
• Marit Hauge Solheim (Skjold)
• Sveinung Hordvik (Slettebakken) 
• Tove Sandgrind (Bønes). 

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefon: 820 44 088 (175 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493. 

Aksjonen treng fleire vaksne bøsseberarar

som kan gå saman med konfirmantar som

Margrethe Isaksen og Ingeborg Helland (bil-

det) frå Skjold.  FOTO: BJØRN MOE 

Miljøhåp i Kenya:Mirakelplante gjev arbei

SKULEFLINK: – Om eg må slutte på skulen, er

eg redd for at eg endar opp like fattig som fami-

lien min, seier John, som håper å utdanne seg

innan jordbruk, business og matematikk.

Fakta: Klimaendringar i Kenya

• Avskoging og global oppvarming gjer at 

breane på Mt Kenya har minka drastisk. 

• 26 sideelvar til den store og viktige Tana-

elva har tørka ut. 

• Stadig tilbakevendande periodar med 

tørke påverkar størstedelen av landet.

• Lokalsamfunn vil miste levebrødet sitt 

når kaffi- og temarker tørkar ut.

Fakta: Jatrophaplanten

• Overlever lang tørke ved  å sleppe blada 

utan at det går ut over frøproduksjonen.

• Frøa inneheld ei olje som er veleigna til 

produksjon av biodiesel. Frøa kan også 

brennas i ovnar eller turbinar. 
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ASTRID DALEHAUG NORHEIM 

Fra Sædalen barnegospel kom-

mer to kor med til sammen 60

barn, Slettebakken har to kor

med 45 barn og fra Jordbærha-

gen på Skeie skole kommer det

30 barn. Konserten skal være i

Slettebakken kirke klokken 16. 

Barnekorene har ligget i hard-

trening de siste månedene for å

lære sangene som tvillingsøs-

trene syner på barne-cden

«Jordbærhagen». 

Turnerer 
Hvis tvillingsøstrene fra Frek-

haug nord for Bergen ser kjent ut,

stemmer det nok. De har vært i

NRK på «Beat for beat», «Kjem-

pesjansen» og tre sesonger i

«Absolutt norsk». Bare ni år

gamle gav de ut en barne-cd med

egne tekster. Sommeren 2003

vant jentene en internasjonal

musikkonkurranse i Colorado,

USA, med en egenskrevet låt.  I

høst debuterte de med cd-en

«The good or better side of

things» som voksenartister

under navnet Garness, og i vinter

turnerer de i Tyskland og Sveits. 

«Bergens svar på Marit Lar-

sen», skrev BA om den nye cd-en.

Bestemor
På familiekonserten skal de

synge sanger fra cd-en «Jord-

bærhagen». Bestemor Haldis

Reigstad har skrevet alle tek-

stene på platen, som kom ut i

2005. De synger blant annet om

kongebarna, en jordbærhage, alt

som er kjedelig og en pusekatt.

Haldis Reigstad er landets mest-

selgende kristne lyriker. Bøkene

hennes har et opplag på 82 000. 

Musikken på «Jordbærhagen»

er komponert av Terje Kleppe,

Arve Reigstad og Garness selv.

Billetter koster kr 50 for barn

over fire år, kr 100 for voksne

(over 18 år) og kr 200 for familier.

Medlemmene i korene er gratis.

7

Synger med over 
hundre barn
Søndag 22. mars kommer tvillingsøstrene Ingelin Reigstad
Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad til Slette-bakken
kirke for å holde konsert sammen med fem barnekor.

Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad, kjent som Gar-

ness, kommer til Slettebakken etter turné i Tyskland og Sveits. 

Miljøvenleg energi 
Jatrophaplanten tåler tørke,
og veks godt sjølv i nærings-
fattig jord der vanlege mat-
plantar ikkje kan gro. Oljen
frå nøttene er ubrukeleg til
matlaging, men dei siste åra
har ein oppdaga at den er eit
godt, miljøvenleg drivstoff.
Energi er ein nøkkel til ut-
vikling, og planten kan bi-
dra til å forsyne Lamu-dis-
triktet med fornybar energi. 

– Jatrophaplanten er vik-
tig for oss. Bestemor håper
at vi barnebarn kan bli rike
av dette ein dag, seier John.

Gjennom å støtte KNs fas-
teaksjon, kan du hjelpe
menneske så dei kan stå
sterkare når tørkeperiodane
kjem stadig hyppigere. 31.
mars vonar vi at heile Fana
prosti blir med på å kjempe
mot klimaendringane! 

eid og drivstoff

KLIMAENDRING: Johns bestemor, Peris (66), driv ein liten gard

like i nærleiken av ein stor innsjø. – No har innsjøen nesten tør-

ka heilt inn, og vi får stadig besøk av elefantar, bøflar, sebraer og

flodhestar som et opp avlingane våre, fortel John.  
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Ådland er tidligere elev av den bergenske pi-
anisten Jan Henrik Kayser (75), og fikk ideen
etter at hun sammen med fem andre tidli-
gere elever gjorde musikalsk ære på sin gam-
le lærer på et nytt konsertflygel i Korskirken.

Fuglemann
– Jeg fikk den lyse ideen å gjenta suksessen i

Fana, og slik reise litt startkapital til flygelet.
Alle sammen sa ja da jeg spurte, så dette blir
en ren gjentagelse av konserten i Korskirken,
forteller Ådland, som ble med menighets-
bladet til Landås for en liten kveldsvisitt
hjemme hos Jan Henrik Kayser.

– Kom inn, kom inn, inviterer Kayser hjerte-
lig, og ber oss følge trappen helt opp i tredje
etasje. Selv nærmest svever han opp trappe-
trinnene, og det slår meg at det er noe fugle-

aktig over ham - både i fremtoning, bevegelser
og den syngende måten han snakker på. På
den ene siden virker han opphøyet og fjern, på
den andre nærværende og lattermild. 

Ode til friheten
– Når du er forelsket, så kan du ikke forklare
hvorfor, svarer han filosofisk når jeg spør om
hans forhold til favorittkomponisten Beet-
hoven.

8 februar 2009                 

Kayserlig klaveraften
– Det vakre kirkerommet her trenger et godt kammermusikalsk flygel, sier pianist Ingunn
Ådland fra Fana, som sammen med menighetens flygelkomite inviterer til en helt spesiell
innsamlingskonsert i Fana kirke. 

ODE TIL GLEDEN: – Når du er forelsket, så kan du ikke forklare hvorfor, sier musikerveteranen og pedagogen Jan Henrik Kayser om sin favorittkomponist
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– Det er bare slik det er. Men han kjempet i
livet, og derfor kan hans musikk også gi krefter
til andre som kjemper mot noe høyere.

Ingen steder blir dette mer tydelig enn i slutt-
koret fra den niende symfonien, som er en to-
nesetting av den tyske revolusjonspoeten Frie-
drich Schillers dikt «Ode til gleden».

– Kan man ha glede uten frihet?
Kayser svarer ved å fortelle en liten historie

fra krigens dager.

«Schöne musik»
– På den tiden hadde foreldrene mine mange
hjemmekonserter, sier han.

– En gang ble det spilt musikk av Mendelssohn,
som Hitler hadde forbudt siden han var jøde.

Midt under konserten ringte det hardt på dø-
ren. Utenfor stod en tysk soldat med tårer i øyne-
ne. «Schöne musik», sa han gråtkvalt, ba familien
blende bedre og gikk hulkende ned trappen. 

– Det glemmer jeg aldri, sier han stille.
Kayser var ni år da dette skjedde, og hadde aller-

ede gått ett år i pianolære. Han fikk sin utdannelse
ved musikkonservatoriet i Bergen, musikkhøy-
skolen i Oslo og videre studier i Wien, London og
Brüssel. 20 år gammel debuterte han med Oslo
filharmoniske orkester, blant annet med Beetho-
vens tredje klaverkonsert.
–Var du nervøs?

9                februar 2009

PROGRAM

Jan Henrik Kayser

JOHANNES LAVIK (1856-1929):

«Blåelven»

– Et romantisk stykke inspirert av

Rosendal, der Blåelven renner. Der

gikk vi mye på turer da jeg var liten,

forteller Kayser om dette stykket,

komponert på 30-tallet av onkelen

Johannes Lavik. – Jeg husker hvor

vakkert det var, med en liten foss og

en idyllisk seter der vi overnattet. Så

kom kraftverket, og fossen ble ra-

sert. Men minnene lever, og min on-

kel tegnet dem ned i dette stykket.

Ingunn Ådland

JOSEPH HAYDN (1732-1809): 

«Variasjoner i F-moll» (Hob. XVI:6)

Eldfrid Liland

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Nocturne» (opus 7:1)

Signe Bakke

KAREN TANAKA (1961-): 

«Crystalline» (1988)

- Stykket er et forsøk på å overføre

bildet av krystaller til lyd. Det skal

spilles glassaktig og solid, og lyde

som en kald lydskulptur av krystall,

sier komponisten selv om stykket,

som er delt inn i syv små deler. Ta-

naka regnes av mange som Japans

fremste nålevende komponist. Mer

informasjon: chesternovello.com

Rune Alver

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Ballade nr. 1 i G-moll» (opus 23)

Øyvind Aase

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):

«Seks variasjoner over et originalt

tema i F-dur» (opus 34)

Turid Bakke Braut

SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943):

«Tre preludier» (op 3:2, 32:12 og 23:5)

LÆRER OG ELEV: – Du har betydd ufattelig mye

både som pedagog, pianist og som skaperen av et

unikt miljø i Bergen. Du ofret mye for å få dette til,

sier tidligere elev Ingunn Ådland. – Det var ikke så

vanskelig med slike strålende elever, svarer Jan

Henrik Kayser. 

ponist, Ludwig van Beethoven. 

PIANISTER I PIANOBUTIKKEN: Bergen Pianoforretning låner ut et helt moderne Yamaha-

flygel for anledningen. Fra venstre: Nils Henrik Jansen (Bergen pianoforretning) sammen

med kveldens pianister Turid Bakke Braut, Eldfrid Liland, Jan Henrik Kayser, Rune Alver,

Signe Bakke, Øyvind Aase og Ingunn Ådland. FOTO: MAGNUS SKREDE.

– Nei. Det var sesongens første konsert,
og klaveret kom på plass like før konserten.
Jeg gikk på en halv time etter at jeg hadde
prøvespilt, og det gikk helt fantastisk.

– Liker du å spille med orkester?
– Når alt stemmer, er det en utrolig opp-

levelse. Jeg har spilt skikkelig godt kun fem
ganger i mitt liv. Den ene gangen var da jeg
spilte Grieg-balladen i Munch-museet. Da
holdt jeg på å besvime, så spesielt var det. 

En annen slik konsert gjorde han i Edin-
burgh, med musikk av Schubert og Franck.

– Jeg våknet dagen etter til himmelske
kritikker, husker han. 

Brød og musikk
I 1991 spilte han i St. Petersburg - eller Le-
ningrad, som byen fortsatt het dagen før
han reiste dit. Utenfor konsertlokalet stod
folk og ventet i timevis for å slippe inn på
konserten, som hadde Beethoven og Grieg
på programmet.

– De hadde lite mat, og jeg forstod ikke
helt hvor fattige de var før sjefen for konser-
ten inviterte meg hjem. Der ble jeg overrakt
en liten pakke med gråpapir rundt. Da jeg
åpnet den, var det en skive med noe guffent
pålegg på. Det var alt de kunne trylle frem.

Samtidsmusikk
Shostakovich er en russisk komponist som
Kayser gjerne fremhever.

– Jeg er veldig glad i hans musikk, spesielt
den første pianokonserten. Den har både
det voldsomme alvoret hans, den utrolige
gleden og den skjulte samfunnssatiren. 

– Han fryktet Stalin?
– Med god grunn. Stalin var like fæl som

Hitler. 
Samtidsmusikk er pianisten derimot

ikke så glad i.
– Det er stort sett det samme over hele

linjen, sier han, selv om han gjerne låner
ører og fingre til moderne komponister
som Benjamin Britten, Witold Lutoslaw-
ski, Olivier Messiaen og Karen Tanaka.

Alderens klarsyn
– Komponerer du selv?

– Nei. Jeg har en datter som komponerer
(Anne-Regina Kayser), en kusine (Anne
Margrethe Baklund) og en onkel (Johan-
nes Lavik, tidligere redaktør i Gula Tidend,
Dagen og Bondebladet), så jeg har det i fa-
milien. Selv er jeg først og fremst fortolker,
og lar det bli med det.

– Har du opplevd at din fortolkning en-
drer seg over tid – fra ungdommen og
frem til i dag?

– Noe tror jeg at jeg gjorde bedre før, da
jeg hadde mer ungdommelig uvørenhet.
Men tolkningene mine har etter hvert fått
en klarere form. Det er en forskjell.

Se side 5 for konsertdetaljer
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Komponisten Olivier Messiaen
(1908-1992) ville fylt 100 år i
desember. Seks av prostiets
kantorer markerte dette
gjennom en spesiell
jubileumskonsert i Storetveit
kirke like før jul. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

På programmet stod «Herrens fødsel»
(1935), et orgelverk der den franske kompo-
nisten gjennom ord og toner går rett inn i ju-
lens dypeste innhold.

Ni måneder
Verket har ni satser, en for hver måned Maria
bar Guds sønn under hjertet. På konserten
ble satsene delt mellom kantorene Jostein
Aarvik (sats 1, 5 og 9), Eli-Johanne Rønne-
kleiv (sats 2), Ruth Bakke (sats 3 og 4), Guro
Rotevatn Buder (sats 6), Gjermund Mildest-
veit (sats 7) og Olav Øgård (sats 8). Aarvik har
tidligere fremført hele verket alene, og spilte
altså tre av satsene på julekonserten - inklu-
dert den populære avslutningssatsen «Gud
blant oss» (Dieu parmi nous). 

Natt i Betlehem
Rundt 60 fanabuer hadde funnet veien til
Storetveit kirke denne onsdagskvelden like
før jul. Leder av Fana kyrkjekor Gyri Skre øn-
sket velkommen, og leste den første av salme-
dikteren Eyvind Skeies ni meditasjoner til

«Herrens fødsel». «Han som troner i himme-
len har gjort jorden til sin bolig», leste hun.
«Maria smiler. Og jordens natt går endelig
mot morgen».

1. sats: Jomfruen og barnet
De siste ordene blir hengende i luften noen
sekunder, før de plukkes opp av et hurtig lite
repeterende orgeltema. Så faller lange evig-
hetstoner ned over oss, fyller hjertene våre
med sang. Orgelet holder pusten noen sek-
under, før de fallende tonene slippes over oss
en gang til. Langsommere nå, mørkere. En
tone blir liggende og vibrere helt i bunnen,
mens et lyst og syngende tema fyller luften
over oss. Maria er med barn. 

2. sats: Hyrdene
Kantor Rønnekleivs hender overtar klaviatu-
ret, smyger seg inn med forsiktige, stakkato
toner. «Tester hun orgelet?» står det i en av
tenkeboblene over publikum. «Kanskje det er
hyrdene som blir testet?» svares det i en an-
nen. Temaet er ikke lenger like hakkende, mer
undrende og forvillet. Så overbringes bud-
skapet gjennom rytmiske fløytetriller. Hyr-
dene ser barnet. De vet. Og det synger inni
dem, den samme melodien, om og om igjen,
slik fortellingen blir fortalt på nytt og på nytt.

3. sats: Evige hensikter
Dype, lange basstoner overtar. «Guds stem-
me», tenker jeg, «tonen som alltid er der».
Bølger som slår inn mot stranden, faller tilba-
ke i seg selv og slår inn mot stranden. Så faller
de tilbake i seg selv og slår på nytt inn mot
stranden. Meditativt og uutgrunnelig. Mys-

teriet er med oss. Så dør vi – og går over i evig-
heten. Eller vi fødes - og går inn i tiden. Hvem
er Gud? Hvem er Skaperen? Hva er livet? Hva
er glede, latter? Musikk? 

4. sats: Ordet
Kraftige orgeltoner roper mot meg, som om
Ånden hørte mine mange spørsmål, og vil
besvare alle på en gang. «Jubelmusikk», ten-
ker jeg. «Musikk til en konge». Tonene blir
kraftigere, mer insisterende. Det slås fast,
som om det noensinne hadde hersket noen
tvil: Vi er alle Guds barn, alle født med en
konges verdighet og en evig sjel. Fulltonende
lykke skulle fylt sinnene våre, ikke hverda-
gens trivialiteter. En liten pause, før mer
langsomme og meditative toner ber oss ten-
ke over hva vi har hørt. Det er høytid over
dette stykket, som også er kveldens lengste –
uten at det er noe vi lar oss merke ved. For
det henger sammen, her er ingen løse tråder.
En vei, en stjerne, en stemme som leder oss
frem til stallen. Det er en trygg røst, men den
skjelver i bunnen. For Gud er allvitende, og
vet hva som skal skje. Ingen vil sitt eget barn
så vondt. Det er en trist melodi som spilles
nå, og den slipper ikke taket. For Gud kom
inn i verden, og vi drepte ham. Alle er skyldi-
ge, og alle er tilgitt. Der stoppet melodien.

5. sats: Guds barn
«Erindringer om et paradis vi en gang kjen-
te, en fred vi engang eide, en mor som en-
gang lot oss hvile ved sine bryst», leser en ty-
delig rørt Gyri Skre, før dansende soltone-
stråler bryter jublende og fulltonende
gjennom skylaget. Ja, vi er Guds barn! sier

Gripende og 
storslått konsert
Messiaen 
100 år:

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aarvik føler seg oppløftet og forfrisket et-

ter fremførelsen, som han mener har vært

et inspirerende løft for alle prostiets kan-

torer. 

Julens innhold
– Vi har fått styrket kollegafellesskapet og

hatt det trivelig i hverandres selskap. Til

vanlig spiller vi aldri orgel sammen. Jeg

håper at vi kan få til noe lignende en gang

senere også, sier Jostein Aarvik.

– Kom du i julestemning?

– Ja, men ikke den som har med juletre,

gaver og slike ting å gjøre. Verket handler

om julens mysterium, og jeg ble fokusert

på julens innhold. 

På egne ben
– Er det programmusikk?

Jostein Aarvik:  
Et inspirerende løft
– Jeg fikk følelse av å bli løftet ut av
hverdagen og inn i en kosmisk musikk
og betraktning, sier en fornøyd Fana-
kantor Jostein Aarvik (41) etter den
gripende orgelkonserten.
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de. Det betyr at det finnes noe som er større
enn oss. Et mysterium som vi ikke kan fatte
gjennom våre sanser, men som vi kan få et
glimt av gjennom det åndelige livet - inklu-
dert musikken.

6. sats: Englene
Lyse toner svever høyt over oss med lekende
lette bevegelser. Det er nesten som man kan
se englenes himmelske dans over Betlehems-
markene. De stiger opp, lar seg falle ned igjen,
stopper svevende like over bakken uten at
føttene berører jorden. Så blir det helt stille.
Bare lysstripene etter englenes luftdans er til-
bake, blir stående som lysende glimt inn i det
evige. 

7. sats: Jesus tar på seg lidelsen
Kirkerommet fylles med mørke, rivende to-
ner - ypperlig fremført av Gjermund Mil-
destveit. Dette er storslått, gripende, drama-
tisk og tungt. Et menneskes lidelse tar en
gang slutt. Slik er det ikke for Jesus, evighe-
tens barn, som bærer verdens lidelse på sine
skuldre. Solen bryter gjennom, men den
varmer ikke. Den brenner! Vann! roper han,
og får eddik til svar. Jorden deler seg, og mu-
sikken toner ut. 

8. sats: De vise menn
De vandrer fra det fjerne Østen til det som
må være østens begynnelse. Knutepunktet.
Vandringen foregår om natten, når stjernen
lyser sterkest, og går gjennom mørke og
frostkalde ørkenlandskaper. Kamelenes vug-
gende rytme tar dem (og oss) helt frem dit ti-
den slutter - og begynner på nytt. 

9. sats: Gud blant oss
Kraftig og strålende jubelmusikk etterfølges
av mer ettertenksomme toner. De sier ja, det
er sant, og vi kan ikke forstå det. Og det gjør
ikke noe. Den avsluttende toccataen (gli-
trende spilt av Jostein Aarvik) roper det ut
på nytt: Vi er alle Guds barn nå. Jeg smiler i
hele meg. Dette stykket blir brukt i bryllu-
per. Det kan jeg forstå. Ekteskapet mellom
himmelen og jorden frembrakte barnet i
krybben. Hvem var du, lille barn, som kom
til vår klode? Hvor hadde du vandret før du
kom til oss? For visdommen var med deg i
krybben, og øynene dine var gamle allerede
første gang de åpnet seg, sier musikken og
toner drønnende, dansende, syngende og
drømmende ut. Vi sitter alene tilbake, men
opphøyet som om noe har tatt bolig i oss.
Noen gråt.  

DE SEKS KANTORER: Applausen ble langvarig for Gyri Skre (tekstopplesing) og de seks kantorene. Fra venstre: Olav Øgård (Slettebakken), 

Gjermund Mildestveit (Fana), Ruth Bakke (Storetveit), Jostein Aarvik (Fana), Guro Rotevatn Buder (Skjold), Gyri Skre (leder Fana kyrkjekor) og Eli-

Johanne Rønnekleiv (Søreide). 

– Delvis, men på ingen måte bare det.

Dette er musikk som står fullstendig på

egne ben.

– Hva er det med Messiaen?

– Måten han organiserer akkordene på

er helt hans egen, sier Aarvik. 

Melodiker
– Klangfarger var viktige for ham, men

han var også melodiker. På en måte tar

han opp tråden etter impresjonismen.  

Allerede som tenåring hadde denne

musikkverdenens Gaudi utviklet sitt eget

musikalske språk. Selv nevnte han både

Grieg, Wagner, Debussy og Dupré som

viktige inspirasjonskilder. 

SJELDEN: – Messiaen var unik i 

det at han oppnådde en enorm 

anerkjennelse i løpet av sin egen levetid,

sier Jostein Aarvik. – Det er sjelden.

NI MEDITASJONER: Gyri Skres trygge stem-

me passet godt til opplesningen av de ni me-

ditasjonene til «Herrens fødsel», en til hvert

musikkstykke. Tekstene er skrevet av Eyvind

Skeie, og ble opprinnelig brukt under en

radiosendt fremførelse av verket fra Oslo

Domkirke i 1984. 
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Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

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

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring 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 G. Heggholmen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post storetveit.menighet@bkf.no

Sogneprest Kari Vatne (Bønes)
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 15
telefon, privat  . . . . . . . 913 30 556
e-post  . . . . . . . kari.vatne@bkf.no

Vikarprest Per-Arne Mehren
telefon  . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil  . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post  . . . . . . pampam@online.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

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

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

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

AGAPE Gospelkor
Øver hver mandag i kirken kl 19.00
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

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

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

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 2009

 tre steder

Fra 25.februar vil onsdagskveldene bære
preg av at det er fastetid hvor vi først er i
kirken og så samles til et kveldsmåltid på
menighetshuset.

Her er programmet for våren:

4. februar kl.1900: 
Kveldstoner i Åpen kirke og kveldsmål-
tid på menighetshuset etterpå.

11. februar kl.1900: 
«Dette er jeg opptatt av» – samtale over
aktuelle tema.

18. februar kl.1900:
Bordfellesskap. Vi deler et kveldsmåltid
sammen.

25. februar kl.1900: 
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

4. mars kl.1900: 
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

11. mars kl.1900:
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

18. mars kl.1900:
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

25. mars kl.1900:
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

1. april kl.1900:
Fastegudstjeneste og enkelt kveldmåltid
menighetshuset etterpå

Hjertelig velkommen til et menighets-
fellesskap i hverdagen. BJARTE HOLME

Onsdag - menighetens 
hverdagskveld
Onsdagskveldene som hverdagsfellesskap starter opp igjen i et
nytt år - et felleskap hvor ulike tema og emne kan bli tatt opp
rundt et enkelt kveldsmåltid. 
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Uke 6 Vi takker for arbeidet som

er i vår menighet. For de som har sitt

daglige arbeid der, og for frivillige

medarbeidere.i ber for vår menighet,

for de ansatte og de frivillige medar-

beiderne. Vi ber også om fred i ver-

den.

Uke 7 Vi takker for Helseperso-

nell og pleieinstitusjoner. Vi takker

for de ansatte der. Vi ber for de ansat-

te ved våre helse-, pleie- og om-

sorgsinstitusjoner. Vi ber også for

alle dem som trenger hjelpen som de

gir. Vi ber fortsatt om fred i verden.

Uke 8 Vi takker for alt arbeid for

barn og unge som foregår i vår me-

nighet og vårt område. Vi takker for

de voksne som bruker tid og krefter

på å drive dette arbeidet. Vi ber for

barna og de unge i vår menighet. Vi

ber om gode oppvekstforhold og

gode fritidstilbud. Vi ber for dem som

driver det byggende arbeidet i vår by-

del. Vi ber fortsatt om fred i verden

Uke 9 Vi takker for gudstjenester

og muligheten til å samles fritt. Vi ber

for gudstjenestene og andre sam-

linger i menigheten. Vi ber om at de

må bli til glede, gagn og velsignelse

for menigheten samlet og for den en-

kelte. Vi ber fortsatt om fred i verden

Uke 10 Vi takker for fridager midt i

et arbeidsår. Vi ber for vinterferien, at

den blir til hvile og ny kraft, og at der

ikke må skje ulykker for dem som er

på tur. Vi ber for konfirmantenes vin-

terferieopplegg. Vi ber fortsatt om

fred i verden.

Uke11 Vi takker for våren som er i

anmarsj, for lyset, for planter og for

livet. Vi ber for fastetiden og forbere-

delsene til påske. Vi ber for menig-

hetsrådet og for deres arbeid. Vi ber

også om mennesker som er villige til

å stille til menighetsrådsvalget til

høsten. Vi ber fortsatt om fred i ver-

den.

Uke 12 Vi takker for barnehagene

og for de ansatte der, og for arbeidet

de gjør. Vi ber for barnehager , for

skolene, for lærere og andre ansatte.

Vi ber om fred i verden.

Uke 13 Vi takker for alle foreldre

og gode hjem. Vi ber for foreldre og

hjem. Vi ber for våre myndigheter

som skal legge til rette for gode vil-

kår for mennesker i alle situasjoner.

Vi ber om fred i verden.

Vi takker og ber

14 februar 2009                 

Vi samles i Storetveit menighetshus annen-
hver tirsdag kl. 11.00-13.30: først en halvti-
me med rytmisk trim, så spiser vi medbrakt
lunsj, får servert kaffe og te, og har litt felles
program fram til 12.30. Den siste timen kan
du velge en interessegruppe: engelskgruppe,
bibelgruppe, samtalegruppe kirke/sam-
funn, tur/kulturgruppe eller håndarbeids-
gruppe (håndarbeidsgruppen møtes de
tirsdagene det ikke er vanlig Aktiv Fritid). To
ganger i semesteret har vi fellesmøter, hvor
vi har felles program i stedet for grupper den
siste timen.

Vårens program:
20. januar Grupper - oppstart
3. februar Grupper
17. februar Grupper 
3. mars Fellesmøte:  «Hverdags-

filosofi» ved filosof Nina 
Karin Monsen

17. mars Grupper
31. mars Grupper
14. april Grupper

28. april Fellesmøte: «Norsk barndom
gjennom 150 år» ved Kari 
Blom

12. mai Grupper
26. mai Grupper
9. juni TUR (eget program 

kommer)

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen v/Ragnhild Thistel –
55 29 14 56 og Linda Bårdsen (diakon)
55 30 81 17 / linda.bardsen@bkf.no ●

Aktiv Fritid - for 
aktive pensjonister
Dette er et tilbud til deg som er en aktiv pensjonist, og ser etter et
fellesskap å være med i. 

Kari Blom. 

FOTO: HIB
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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

 Tlf. 55 27 28 29

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

WERGELAND
Fageråsveien 2 - tlf. 55 36 02 51
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23.11. Cassandra Sofie 
Haraldsvik Andersen
Anni Synnøve Godø 
Botnen
Sander Pedersen

07.12. Simon Kvam
Andrea Jacobsen 
Leknessund
Hannah Asen Nordeide
Sigrid Vetti Frostad

14.12. Jo Abrekk-sørensen
Hanna Abrekk-
Sørensen

21.12. Niklas Mørch Fosnes
Fredrik Sommersten
Emma Cecilie Oppedal 
Haugland

28.12. Maja Josefine Isdahl 
Johansen
Linnea Victoria Strøm 
Nøstvold
Elise Christina Strøm 
Nøstvold
Edvard Mjelde Vogt

04.01. Daniel August Helgesen 
Valle
Olav Thornam
Savannah Natalie Olsen

11.01. Sondre Dahl Kongsvik
18.01. Torstein Lygre Helland

Isabella Lande Faller
Elida Victoria Bakke-
Brandanger
Trym Galtung Døsvig 
Gjendem

13.12. Kirsti Gjertsen og Geir 
Rune Fossberg

Alette Marie Ruus Salbu f. 1918
Einar Haukenes f. 1935
Ann Elise Sundberg f. 1937
Vilhelm M. Gulbrandsøy f. 1921
Sigrid Marie Holst Larsen f. 1910
William Arnolf Persson f. 1919
Eli Johanne Lundberg f. 1936
Synnøve Hoff f. 1928
Terje N. Johannessen f. 1939

Storetveit kirke

Såmannssøndagen,
8.februar kl 1100
Høymesse. Nattverd. Offer Det
norske bibelselskap. Sokne-

prest Bjarte Holme. Jes. 55,1-
11; 1. Kor. 1,20-25; Luk.8,4-15.

Kristi forklarelsesdag,
15. februar kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer
NMS/Normisjon. Vikarprest Per-
Arne Mehren. 2. Mos. 34,27-35;
Åp. 1,9-18; Matt. 17,1-9.

Søndag før faste, 
22.februar kl 1100
G2. Nattverd. Offer menighets-
arbeidet. Kapellan Inge Høy-
land. Jes. 52,13-15; Luk. 18,31-
43; 1.Kor. 13,1-13.

Askeonsdag, 25.februar kl 1900
Fastegudstjeneste. Nattverd.
Sokneprest Bjarte Holme. 

1.s. i faste 1.mars kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer
fasteaksjonen Kirkens Nød-
hjelp. Vikarprest Per-Arne 
Mehren.1. Mos. 2,8-9 og 3,1-19;
Hebr.4,14-16; Matt. 4,1-11.

Onsdag 4.mars kl 1900
Kveldstoner i åpen kirke med
etterfølgende kort fastegudstje-
neste. Vikarprest Per-Arne
Mehren.

2.s. i faste 8.mars kl 1100
Høymesse. Nattverd. Offer me-
nighetsarbeidet. Sokneprest
Kari Vatne. 1. Mos. 32,24-30; 2.
Kor.6,1-10; Matt.15,21-28.

Onsdag 11.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. Sokneprest
Kari Vatne.

3.s. i faste 15.mars kl 1100
Familiegudstjeneste. Dåp. offer
IKO. Sokneprest Bjarte Holme.
Sak.12,10; Ef.5,1-2.8-11;
Luk.11,14-23 (28).

Onsdag 18.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. kapellan
Inge Høyland.

Maria budskapsdag,
22.mars kl 1100
Høymesse. Dåp. Nattverd. Offer
Kirkens SOS. Vikarprest Per-
Arne Mehren. Jes. 7,10-14;
Rom.8,1-4; Luk.1,26-38.

Onsdag 25.mars kl 1900
Fastegudstjeneste. sokneprest
Bjarte Holme.

5.s. i faste 29.mars kl 1100
G2. Nattverd. Offer menighets-

arbeidet. Kapellan Inge Høy-
land.Hebr.9,11-15; Joh.11,45-
53; 1. Mos.22,1-13.

Onsdag 1.april kl 1900
Kveldstoner i åpen kirke med
etterfølgende kort fastegudstje-
neste. Vikarprest Per-Arne
Mehren.

Bønes kirke:

Såmannssøndagen, 
8. februar kl 1100
Familiegudstj. v/ s.pr. K.Vatne.
TRIA deltar. Dåp, offer: menig-
hetsarbeidet. Luk 8,4-15 Jes
55,10-11; 1 Kor 1,20-25.Kirke-
kaffe, spill & lek etter gudstje-
nesten.
1900: Samtalegudstjeneste 
v/ Kap. I.Høyland.

Kristi forklarelsesdag, 
15. februar kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne Mi-
sjonsutvalget deltar. Nattverd,
offer: Misjonsprosjektet. Matt
17,1-9 2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-
18. Søndagsskole, kirkekaffe.

Søndag før faste (Fastelavns-
søndag), 22. februar kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme,
Ungdomsklubben deltar. Natt-
verd, dåp, offer: menighetsar-
beidet. * 1 Kor 13,1-13 Jes
52,13-15; Luk 18,31-43
Kirkekaffe, søndagsskole.

1. s. i faste, 1. mars kl1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne Vo-
kalgruppen KVART deltar.
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-
9 og 3,1-19; Hebr 4,14-16.
Kirkekaffe, søndagsskole.

2. s. i faste, 8. mars kl 1900
G2 v/ kap. I.Høyland, musikere
deltar. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Matt 15,21-28 1
Mos 32,24-30; 2 Kor 6,1-10. Kir-
kekaffe.

3. s. i faste, 15. mars kl 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne,
SOLA FIDE deltar. Dåp, nattverd,
offer: kirkens bymisjon. Luk
11,14-23[-28] Sak 12,10; Ef 5,1-
2.8-11. Kirkekaffe, søndags-
skole.

Maria Budskapsdag, 
22. mars kl 1100
Familiegudstjeneste v/ kap.I.
Høyland, MINISING deltar. Dåp,

offer: menighetsarbeidet. Luk
1,26-38 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4
Kirkekaffe, søndagsskole.

Lørdag 28.mars kl 11-15 
(Bønesdagen - se side 4)
5. s. i faste, 29. mars 1100
Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme,
Ten Sing deltar. Nattverd, offer:
kirkens SOS. * 1 Mos 22,1-13
Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53
Kirkekaffe, søndagsskole.

Vårens hyggetreff for
pensjonister

Sett av datoene nedenfor - da
blir det nemlig hyggetreff i Sto-
retveit menighetshus fra  11.30-
13.30.

Tirsdag 24. februar:
«Harald Sæverud på Siljustøl»
Alma Sæverud kåserer.

Tirsdag 24. mars:
«Norge til Amerika»
Asbjørn Ystebø kåserer om ut-
vandringen til Amerika 
og om utvandrersenteret på
Sletta

Tirsdag 19. mai:
«Husker du den gang i måne-
skinn?» Et musikalsk foredrag
med glimt i øyet – fra den gang
bestemor var ung.
v/Veslemøy Fluge Berg

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

Bartimeuskonsert
Storetveit kirke søndag 29.mars
17: Bartimeuskonsert med Ivar
Skippervold og Barnegospel i
Storetveit menighet.

Kammerkor
Storetveit kirke søndag 29.mars
20: Konsert med Bergen Kam-
merkor. 

              kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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