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Inn i et nytt år med
Storetveit kirke 

En by utenom det vanlige 
Nederlands titu-
lære hovedstad, 
eksentriske og
ultraliberale 
Amsterdam har
naturligvis også 
en kirkehistorie
utenom det vanli-
ge. Side 10-11

Ungdomsåret 2013
2013 er utnevnt
til det offisielle
ungdomsåret i
Bjørgvin bispe-
dømme. Hva
innebærer så
dette tiltaket i 
praksis? 

Side 6-7
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Hverdag og helg utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de and2e 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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på e-post: storetveit.menighet@bergen.kirken.no 
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AV BJARTE HOLME

Guds vei til 
mennesket
Mennesket har gjennom
alle tider søkt Gud – søkt
rettferdighet for Gud og

utført mange slags øvelser for å gjøre opp for
sine synder – for å finne fred og harmoni.
Budskapet kirken har fått å formidle til hele
verden, er at Gud setter alt – ja sin egen ek-
sistens – inn på å nå mennesket for å frigjøre
det, gi det framtid og håp. Da handler det om
Guds vei til mennesket og ikke menneskets
vei til Gud.

Hvor liten Gud gjør seg – så liten at han
kan legges i et menneskes armer. Mennes-
ket, Simeon, ser hva det betyr – han lengtet
etter å få se Guds freses og fikk barnet Jesus i
sine armer (Lukas 2,25-35).

Utfordringen for en hver tid er å kunne
kjenne gleden, freden, friheten og trygghe-
ten i å skulle leve og møte sin egen død slik
Simeon fikk. Da er utfordringen fra budska-
pet kirken har fått å formidle, å ta imot Jesus
som Herre og Frelser.

Det handler ikke om å ta imot når vi har
blitt gode nok – verdige til å ta imot det. Men
det handler om å ta imot hver dag på nytt slik
vi er – nettopp fordi vi er elsket: «For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på
han, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»

Om å bare ta imot
Gjennom historien har det alltid vært en ut-
fordring for mennesket å ta imot noe en ikke
har gjort seg fortjent til. En ytelse gjør krav
på gjenytelse. Er en ikke i stand til det, er det
ydmykende. Slik også når en har gjort noe
galt – såret andre – vært urettferdig. Da må
en søke gjøre det hele godt igjen. Samtidig
kan en ikke forlange at det kan bli godt igjen.
For det er alltid opp til den det har gått ut-
over. Dette overført på forholdet til Gud og
spørsmålet når vi er gode nok og gjort nok
for å bli godtatt. Er det mulig å gi svar på
spørsmålet?

Er vi for stolte til å ta imot? Mener vi det er
for enkelt – at det blir for billig? Vi hører inn-
vendingene. Men så enkelt og samtidig så
vanskelig kan det være å bare ta imot.

At Gud kommer til oss i sin kjærlighet for å
fri oss fra vår undergang og død, og at det
hele handler om å bare ta imot hans kjærlig-
het i Jesus Kristus, ja ,det kan virke svært så
ydmykende og billig for mennesket som
tenker på å gjøre opp for seg – gjøre rett og
skjel for seg. Men samtidig er det kristen-
dom – det som skiller kristendom fra andre
religioner.

Evangeliets vei
Jeg har googlet på forholdet kristendom og
religion og fant følgende til ettertanke:
«Kristendom er noe annet og mer enn religi-
on. Religion er mennesker som strekker seg

etter Gud. Kristen tro handler om en Gud
som strekker seg ned til menneskene. Den for-
teller at det ikke er mennesket som har funnet
Gud, men at Gud har funnet mennesket.»

For enkelte oppleves dette som «selvutslet-
tende». De liker sine religiøse anstrengelser.
Det setter mennesket selv i sentrum. Selv-
sagt vil de ha med Gud å gjøre, men på egne
premisser. Kristendom handler ikke om re-
ligiøse anstrengelser. Den er bare et naturlig
gjensvar på det Gud allerede har gjort,
gjennom Jesus Kristus. Han har gjort det
som skulle gjøres. Og i det er alt vi behøver
for tid og evighet.

Derfor er kristent liv et avslappet, harmo-
nisk forhold til Gud, ikke et religiøst slit.»

I forskjellen mellom kristendom og andre
religioner handler det om forskjellen på
evangeliets vei – nådens vei – og lovens vei,
om det å bli rettferdiggjort ved Jesus overfor
Gud eller å rettferdiggjøre seg selv overfor
Gud.

Veien til fremtiden
Hvor liten Gud gjør seg – så liten at han kan
legges i et menneskes armer. Å ta imot han
handler om veien til frigjøring - til et liv i
åpenhet, ekthet og sårbarhet – veien til
framtid og håp. 

Dette har vi feiret i julen – noe som gir
grunn til å gå et nytt år i møte med forvent-
ning og glede. 

Godt nytt år! 

Hva julen gir – den åpenbarte Gud
Hvor liten Gud gjør seg, så liten at han kan legges i et menneskes armer. Med det uttrykkes julens
innhold, og skiller kristen tro fra annen tro. Julen handler om Guds vei til mennesket, ikke om
menneskets vei til Gud.

Stillasene er på nytt kommet langs veggen i
kirken. Nå er det teppene på motsatt side
som skal renses og veggen der som skal kal-
kes. Samtidig betyr det at de to teppene som
var tatt ned, nå er ferdig renset og kommet
på plass. 

Vi gleder over oss over begge deler. For det
betyr at nå skimtes enn fullføring av den
etterlengtede oppussingen av kirkens vegger
og tepper. Så får vi tåle at der står stillaser
langs veggen en tid slik som vist på bildet. 

BJARTE HOLME

Oppussingen av vegger og tepper 
i Storetveit kirke fortsetter 
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AV BJARTE HOLME 

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.

Også i år vil vi markere fastetiden med å ha
gudstjenester hver onsdag i Storetveit kirke.
Det hele begynner med Kveldstoner i Åpen
kirke for så å gå over i en kort gudstjeneste
hvor det blir lest fra Bibelen og gitt anled-
ning til å samles om nattverdbordet. 

Kanskje virker det underlig at det etterpå
gudstjenesten blir invitert til et kveldsmål-
tid på menighetshuset. For faste og mat –
kan det henge sammen? Ja, nettopp fordi
faste betyr å holde fast ved – søke det som er
umistelig – er vel nettopp åpent og trygt fel-
lesskap noe som er verd å holde fast ved og
grunnleggende. Derfor invitasjon til felles-
skap rundt et kveldsmåltid.

Vel møtt til å gi fastetiden innhold med
mening i som forberedelse til påske. Her er
oversikten over samlingene:

• Onsdag 13. februar (askeonsdag) kl.19
• Onsdag 20. februar kl.19
• Onsdag 27.februar kl.19
• Onsdag 06. mars kl.19 
• Onsdag 13. mars kl.19
• Onsdag 20.mars kl.19  

AV STYRINGSGRUPPEN FOR MENIGHETSUTVIKLINGS-

PROSJEKTET I STORETVEIT MENIGHET

Et ledd i denne dialogen er å lytte til innbyg-
gernes tanker, ønsker og følelser knyttet til
Storetveit kirke. I samarbeid med Menig-
hetsfakultet inviterte vi derfor alle innbyg-
gerne til å svare på en spørreundersøkelse. I
tillegg ble det foretatt 15 dybdeintervjuer.

Resultater
128 personer svarte. Nær 72% anslår enten
sterk eller veldig sterk tilhørighet til kirken.
Når vi tolker resultatene, må vi derfor ha i
minne at flesteparten av de som har valgt å
svare, har en positiv relasjon til menigheten.
Storetveit har et godt omdømme og får god
score på sine kjerneoppgaver. 70 % svarer at
de kjenner seg styrket i tilliten til Jesus når de
er i kirken. Det er større sprik i materialet
knyttet til spørsmål om å få hjelp til å forstå
eget liv og til å bli utfordret på hvordan jeg
bør leve. På samme vis spriker tallene når det
kommer til spørsmål om kirken som bi-
dragsyter i det lokale kulturlivet. De mest ut-
bredte og positive erfaringer respondentene
har, er knyttet til kirkelige handlinger. 82%
uttrykker en positiv eller svært positiv opp-
levelse ved sist kirkebesøk. Tilsvarende gode
tall gir respondentene på spørsmålet knyttet
til åpenhet og inkludering. Respekt, glede og

inspirasjon, er også begreper som gir høye
verdier i undersøkelsen. Rundt 80% er i øvre
del av skalaen her. Langt færre ønsker dy-
pere involvering, og gjennom intervjuene
kommer det frem en utfordring knyttet til
rekruttering av frivillige.

Kanskje aner vi at mange forholder seg til
Storetveit menighet omtrent som andre of-
fentlige aktører; kirken skal være der når vi
trenger den. Undersøkelsen viser ellers en
synkende oppslutning på flere områder.

I spørreundersøkelsen var det også mulig-
het for kommentarer på åpne spørsmål. En
del informanter kommenterer gudstjeneste-
livet og uttrykker ønsker om endring. «Be-
vegelse» og «aktivitet» er nevnt. 

Oppsummert vitner undersøkelsen om et
godt grunnlag for menigheten for videre sat-
sing. Noe av utfordringene knytter seg til
spørsmål om endring og bevegelse. 

De to som gjennomførte dybdeintervju-
ene, gjorde en omfattende og grundig jobb,
og informantene har bidratt med verdifulle
innspill som vi vil presentere nærmere i an-
dre fora. Sammen med svar fra spørreun-
dersøkelsen, vil ta med oss informasjonen
fra dybdeintervjuene i det videre arbeidet
med menighetsutrviklingsprosjektet.

Veien videre 
Før styringsgruppen for prosjektet i Store-

tveit skal møte de andre prosjektmenighe-
tene i mars, skal det arrangeres en såkalt
«rundebordssamtale» der staben og menig-
hetsrådet vil diskutere sentrale funn fra
undersøkelsen.

I kjølvannet av møtet med tidligere kirke-
konsulent Arne Sæther i fjor høst angående
kirkens potensiale for interiørmessige en-
dringer og tilpasninger, er det interessant at
spørsmål om endring og bevegelse dukker
opp i undersøkelsen. Er det mulig å tenke
seg en sammenheng mellom kirkerommets
organisering og fornyelse og utvikling? 

Styringsgruppen inviterer til å komme med
innspill og kommentarer. Send gjerne e-post
til storetveit.menighet@bergen.kirken.no 
eller ring menighetskontoret 55 30 81 12. ●
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Misjonærer ut fra Mali 
Kuppet i Mali
har snudd opp
på ned på tilvæ-
relsen også for
de som jobber
med misjons-
prosjektene i
landet. Side 4

Å lytte til
grasrota

Vi ønsker å høre din
mening om Storetveit

menighet og hvilke
erfaringer du har med
kirken og menigheten.

Nå har du mulighet til å

være med å påvirke den

videre utviklingen av vår
lokale menighet og

kirke. Se hvordan du 
kan bidra på side 3

Illustrasjon fra boken 

«Sammen i forandring»,

IKO-Forlaget 2011.

ILL: PÅL KJETIL BOTVAR

Mann med meninger På oppdrag i Romania

Psykiater, forfat-
ter og teolog Atle
Roness er nå 72,
men har slett
ikke lagt «inn
årene» . Møt en
engasjert pen-
sjonist. Side 6-7 

De frivillige i
UiOs Romania-
prosjekt får
mange  inntrykk
fra et motset-
ningsfylt, men
gjestfritt land.
Side 10-11 

Menighetsutviklingsprosjektet:

Grasrota har talt!

Faksimile av Hverdag og Helg 3, 2012.
Illustrasjon fra boken «Sammen i foran-
dring» Illustratør: Pål Kjetil Botvar.

Menighetens visjon er å være «et levende og inkluderende
fellesskap som speiler Guds kjærlighet». Denne ambisiøse
visjonen krever god dialog med innbyggerne på Storetveit.

Selv om vi synger «Og jula varer helt til påske» og gjerne skulle
ønske at julen varte lenge, opplever vi at det ikke er langt
mellom jul og påske – og der i mellom har vi faste. 

Fastetid i Storetveit kirke
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Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Besøker – noe for deg?
I Storetveit og Bønes jobber vi med å få en større besøkstjeneste, og vi samarbeider 
med de andre menighetene i Fana om dette. Har du noe tid du kan tenke deg å bruke
som besøker? Som besøker får du en fast person du besøker jevnlig etter avtale, og det
kan innebære å gå tur, bare prate sammen, følge til lege og liknende. Det vanlige er 1-2
timer i uken/annenhver uke. Du vil få veiledning og kurs underveis, og treffpunkter
med andre besøkere. Liker du å glede en annen? Da kan dette være en tjeneste for deg!
Kontakt menighetskontoret, 55 30 81 10 

AV AGNETHE MOHN, 

MENIGHETSRÅDET

Lørdag 5. januar kom barna
finpyntet og forventningsful-
le, men de eldste rundt 90 år
satte også tydelig pris på fes-
ten, så stemningen ble på
topp. 

Takk til Barnegospel som
sang så fint to sanger før og to
etter maten, med god piano og
dirigent ledelse av Ingfrid Sal-
vesen Haldorsen. Unni Blom
som korleder og flere var ram-
met av influensaen.

Alle koste seg med julebrød,
sjokoladekaker, muffins og
saft, kaffe og mandariner.

Mange kom til biblioteket
for å se og høre billedfortel-
lingen: «Jeg er så glad hver jule-

kveld», min barndoms hellige
julebok fra 1947.

Resten valgte å ta del i en
quizlek rundt fire bord, før det
ble ryddet til juletregang.

Juletreet var flyttet over fra
kirken til videre gjenbruk. Vi
ble minst tre ringer som van-
dret og sang, under Bjarte
prests ledelse. Mange familier
går ikke lenger rundt treet

hjemme, så dette må vi holde
på. Bergfinn Sørli spilte så fint
piano til. 

Og så kom Nissefar med stor
sekk. Det ble godteposer til
glede for alle barna!

Vi hadde en fin avslutning
mens vi alle sto arm i arm og
sang: «Deilig er jorden». Takk
til alle som hjalp til å få festen
så vellykket.

Draumkvedet: Ei oppleving i stavkyrkja
Fra Brynhild Utne har vi fått følgende reaksjon på årets framføring av
Draumkvedet i Fantoft stavkirke:

«Undertteikna hadde den glede å arrangere to framføringar av
«middelalder»- diktet «Draumkvedet» i Fantoft stavkirke. I år vart
det framført av folkesongaren Bjørn Sigurd Glorvigen. Han er verd
mitt beste skussmål. Han var den 15. i rekkja av songarar sidan tra-
disjonen byrja i 1999. Bjørn Sigurd song kvedet for fyrste gong, og
det gjorde han godt! Han stod ikkje til attars for røynde kvedarar.
Røysta hans var klår og sterk med tydeleg intonasjon. Han meistrar
og stort sett telemålet frå originalen. Det er viktig sidan det er funn
i Telemark. I det heile ei verdig og vakker framføring som tilhøyra-
rane i to fulle «hus» sette svært stor pris på. Nokre uttalte jamvel:
«Dette er den beste vi har hørt.» BRYNHILD UTNE

Tradisjonen med
menighetens juletre-
fest har tydelig livets
rett. I år kom vel 60
barn med over 60
voksne. 

Flott besøk på menighetens juletrefest 
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REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Utvalet er krystallklåre på at i det
moderne, fleirkulturelle Norge
skal alle trusretningar og livssyn

bli handsama med respekt og likeverd. På dette
punktet er det rimeleg å tru at utvalet får stor
støtte. For religionsfridom er ein viktig del av
menneskerettane. Dette står også klårt uttrykt i
vår reviderte grunnlov. Prinsippet om religions-
fridom og likehandsaming er viktig å blankpus-
se. Å vere prinsipielt ryddig i tankar, ord og gjer-
ningar her, er av det gode. 

Men all prinsipiell refleksjon må også relatere
seg til det verkelege livet. Då kjem ein ikkje utan-
om at volumet på medlemsmassen må spele ei
viktig justerande rolle. Det er skilnad på Den
norske kyrkja, som har oppslutning på 86,6 pro-
sent av folket, og små kyrkjelydar og livssynsam-
funn som har mindre enn 1 prosent oppslut-
ning. Livsfjern skrivebordsfilosofi treng vi like
lite på dette samfunnsområdet som på andre.
Det er stor skilnad på livssynsterrenget i Oslo og
i landet for øvrig! Det er skilnad på prinsipptru-
skap og prinsipprytteri!

Når det til dømes blir sagt at Den norske kyrkja
ikkje bør vere seremonimeister ved nasjonale
markeringar fordi det vil gi den ein uheldig
framskoten plass, så er ein vorten så prinsipiell at
ein har gått seg vill i forhold til det realistisk mog-
lege. Dersom dette skulle skje, vil det kollidere
med ei anna overordna målsetjing som utvalet
vil fremje: «Tro og livssyn bør ikke fryktes eller
gjemmes bort, men tvert i mot få utfolde seg syn-
lig og naturlig». 

Dette synspunktet treng vår støtte. I vårt land
har mange forveksla personleg og privat. Eit tru-
sengasjement er ei personleg sak, men det skal
ikkje skjulast i det offentlege rom. Eg håpar an-
dre kyrkjesamfunn vil stå saman med Den nor-
ske kyrkja i kampen for å ta vare på og framleis
utvikle vår kristne og humanistiske arv, og gjere
den synleg! 

Om Den norske kyrkja, ut frå eit krav om å
handsame alle heilt likt, ikkje lenger skal vere
synleg som seremonimeister ved nasjonale mar-
keringar, så fører det nettopp til at tru og livsssyn
blir usynlege på den offentlege arena ved viktige
høve. Eg er difor glad for at det er nedfelt i den re-
viderte grunnlova at Den norske kyrkja «forbli-
ver Norges Folkekirke». 

Mi glede er ikkje knytt til såkalla «privile-
gium», men til det oppdrag og det ansvar vi har i
vårt folk. Og eg er overtydd om at dette framleis
let seg kombinere med religionsfridom i det mo-
derne Norge. ●
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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

Bok & Media Vestbok

Nytt tilbud til utviklings-

hemmede: «KirkeKafé»

Det skal denne vinteren og
våren være fem kveldsmes-
ser i Ytrebygda kirke. Kvelds-
messene er for alle, med
sang, musikk, fast liturgi med
kort preken og lystenning.

Kveldsmessene starter 
kl. 19 og varer ca. 1 time. 

Før kveldsmessene – fra 
kl. 17.30 – inviterer Fana dia-
koniutvalg beboere i bofelles-
skap, brukere av botjenes-
tene og pårørende til «Kirke-
Kafè». Der blir det salg av
kaffe og kaker, sang og mu-
sikk og litt aktiviteter på kir-
ketorget. 

Alle ønskes hjertelig vel-
kommen til Ytrebygda kirke:

• Søndag 6. januar 
• Søndag 3. februar 
• Søndag 3. mars 
• Søndag 7. april 

Menighetsbladet presiserer

Forsiden på 
juleutgaven
Det vakre bildet som prydet
forsiden vår sist er laget av
bergenskunstneren Sigrun
Sæbø Kapsberger. Hun har il-
lustrert en mengde barnebø-
ker, og er også kvinnen bak de

populære julekortene fra Sjø-
mannskirken. Kapsbergers
stil kjennetegnes av en farge-

glad og naivistisk akvarelltek-
nikk. Hun har mottatt Kultur
og kirkedepartementets bar-
nebokpris for illustrasjonene
til «Eit hus i stova» (1968) og
«Hos oss» (1969) av Ingvald
Langemyr, «Barna som gikk
for å hente våren» (1970) av
Nils Johan Rud og «Laksen
Glad» (1973) av Ingvald Svin-
saas. ●

Det nye livssyns-Norge
Under leiing av Sturla Stålsett har regjeringa sitt livssynspolitiske utval kome

med si innstilling. Debatten er allereie godt i gang om dei ulike forslag som

utvalet har gjort seg til talsmenn og talskvinner for. 

FEDRANE KYRKJE I NOREGS LAND: Frå den offi-
sielle markeringa i 2005 av 100-årsjubileet for opp-
løysinga av unionen med Sverige. Glimt frå fest-
gudstenesta i Fana kyrkje. Den politiske leiinga og
embetsverket i Bergen kommune, i Hordaland fyl-
ke og i staten deltok, med statsministeren i spis-
sen. Bildet illustrerer samhandlinga mellom kyr-
kje og folk, som er vår kristne og kulturhistoriske
arv, vår nasjonale identitet.
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2013 blir eit heilt spesielt

år for oss sidan det er

sjølve Ungdomsåret i bispe-

dømet vårt. Men kva vil det

seie å ha ungdomsår?

AV ARNT JOHAN VISTNES, PROSJEKTLEIAR 

FOR UNGDOMSÅRET 2013

Det viktigaste med Ungdomsåret er at dei
lokale sokneråd og kyrkjelege stabar arbei-
dar strategisk med si ungdomssatsing. Vi
ynskjer at ungdom, særleg i alderen 15-19
år, skal vere i fokus i det kyrkjelege arbeidet
med gudstenester, trusopplæring, diakoni
og kyrkjemusikk. 

Bibel, bøn og venskap
Oppslutninga rundt konfirmasjon er stor i
vårt bispedøme, men fråfallet etter konfir-
masjon er også stort. Biskop Halvor Nord-
haug utfordrar kyrkjelydane på å våge å ten-
ke einsidig i 2013. Prioriter ungdomssat-
singa i soknerådsarbeidet og finn gode stra-
tegiar i møte med ungdom som kan vere
med på å snu ei negativ utvikling i unges

forhold til kyrkja. Vi skal ha tru på det vi har
å gje. Den gode bodskapen om Jesus Kris-
tus, ord og sakrament. Dette er noko ung-
dom også treng!

Ungdomsmånaden november
November blir sjølve ungdomsårsmåna-
den. Her må må ein gjerne søke samarbeid
over soknegrensene. Kanskje slike samar-
beid kan bli ein tradisjon i framtida? Frå bi-
spedømekontoret har vi bestilt 3000 utgå-
ver av Det nye testamentet for Ungdomså-
ret, med ikonet «Jesus og hans venn» på
framsida. Denne ynskjer vi å spreie mellom
ungdom. Vi er i ferd med å utforme ei eiga
bøn for ungdomsåret som vi ynskjer at skal
brukast i gudstenester og der ungdom sam-
last, og vi har fått laga eigen logo og motto.

Ressursmateriell
Vi har ellers bestilt tskjorter, nøkkelband og
refleksband med logo på. Alt dette kjem ut
til kyrkjelydane på nyåret. Vi har også be-
stilt gripekors som ein kan nytte til utdeling
til ungdommar. Ein kan ha det i lomma og
på den måten be med å berre gripe i kros-
sen. Sindre Skeie og Eirik Mills arbeidar
med eit bibelstudieopplegg som vil bli lan-
sert på stiftsmøtet i august. Vi vil oppmode

kyrkjelydane om å teste dette ut. På Face-
book-sida vår kjem det nye oppdateringar
av kva som skjer og har hendt i Ungdomså-
ret, og på heimesida Ungdomskalenderen -
som har oppdatert informasjon om alt av
arrangement for ungdom i bispedømet. ●

BISKOPENS BETRAKTNING: Dette ikonet vi-
ser Jesus og den egyptiske abbeden Menas
(ca. år 600). «Abbeden har føter, men kva
med Jesus? Er føtene hans skrapte vekk, el-
ler var dei ikkje der frå starten? Kanskje er
tanken den at Jesus i dag kjem til verda
gjennom Menas og alle andre av oss som er
venene hans?» skriv biskop Halvor Nordhaug
på nettsida for Ungdomsåret.

FOTO: RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE 

DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI
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Kva er Ungdomsåret?

AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det er interessant for en eldre herre som
meg å titte inn her og få et blikk inn i unge
menneskers verden. En som heter Andreas
gir råd om hvordan han mener en gutt bør
gå fram for å ta kontakt med jenta han er
interessert i: «Jeg tror det beste er at han sier

hva han føler til en kompis, som kan presse
han og si: Go and get her, tiger! Dette klarer
du!» Men alt som står på ung.no er ikke like
morsomt. 

Føler seg usynlig
En jente som kaller seg Hanne har skrevet

følgende innlegg: «Jeg går i niende og be-
gynte på en ny skole første semester, og har
ikke fått noen nye venner. Det er som om jeg
er usynlig. På min nye skole finnes det noen
jeg har lyst til å bli venner med, men jeg er
redd for å prate med dem. Tenk om de synes
jeg er rar, jeg tør liksom ikke å bare gå frem
og prate med dem. Hva skal jeg gjøre?» Han-
ne er redd for at hun ikke er bra nok, ikke
holder mål. 

Biskopens preken til ungdommen:

PREKTE TIL UNGDOMMENE: Menighetsbla-
det trykker her et utrdag av biskop Halvor
Nordhaugs preken fra åpningsgudstjenesten
for Ungdomsåret i Bergen domkirke søndag
13. januar. Bildet viser Halvor Nordhaug uten-
for Fana kirke, iført biskopens reisekåpe. 
ARKIVFOTO: GEIR MØLLER

Det finnes et offentlig nettsted som heter ung.no. Her kan

ungdom skrive inn og fortelle om sine erfaringer og stille

spørsmål om alt mellom himmel og jord som de er opptatt av, 

om forelskelse, om mat og kropp og sex og musikk og mye mer. 
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U2013: 
Viktige
datoar
Noko av det første som

skjedde i Ungdomsåret,

var opningsgudstenes-

ta, som blei halden

sundag, 13. januar i

Bergen domkirke. 

Denne blei radioover-

ført på NRK P1. Andre

viktige datoar er: 

• 8.-10. februar: Vinter-

festival på Voss 

(KFUK-KFUM) og 

vintertreff på Stryn 

(KFUK-KFUM). 

Biskopen deltek.

• 15.-17. februar: Pit 

Stop i Bergen (Indre-

misjonsforbundet).

• 8.-10. mars: Taizé-

helg i Bergen (Bergen

domkirke menighet).

• 14.-15. mars: Ung-

domsleiarkonferanse

på NLA i Sandviken, 

Bergen. Påmelding: 

www.nl.no/ungdom. 

• 22.-27. mars: Konf-

camp i Etne (Acta – 

barn og unge i Nor-

misjon). Påmeldinga 

blir stengt 15.02.13.

• 19.-21. april: Ung-

domsting i St. Jakob 

kirke i Bergen (Ung-

domskatedralen).

• 1.-7. juli: Ungdoms-

vandring og pile-

grimsvandring til 

Selje. For ungdom 

mellom 17 og 20 år.

• 27.-29 august: Stifts-

dagar i Ulvik.

• Meir informasjon: 

www.ungibjorgvin.no 

og Ungdomsårets 

Facebook-side. Søk:

«Ungdomsåret i

Bjørgvin»

Vondt å være ensom
For mange ungdommer er det nettopp dette som er
problemet: Hva mener de andre om meg? Ser jeg bra
nok ut? Det er mye som er flott å med å være tenå-
ring. Men mange har kanskje til tider kjent det som
Hanne: «jeg føler meg bare usikker». Noen har opp-
levd at hun eller han som de trodde de var venn med
i går, ikke er det på samme måten i dag. Uten at de
helt skjønner hvorfor. Det er vondt å være ensom,
mangle venner. Hanne sier det slik: «Det er som om
jeg er usynlig»

Venner for livet
I dag markerer vi åpningen av Ungdomsåret 2013 i
Bjørgvin . Dette året vil vi snakke med unge mennes-
ker fra 15 år og oppover – og si til dem: Du er sett. Du
er ikke usynlig. Om ingen andre ser deg og vet hva du
tenker og hvem du er, så har du likevel en venn. Du er
skapt av Gud, og han angrer ikke på deg. Det har han
aldri gjort. Du behøver ikke være alene. Du har en
venn. Ungdomsåret har et motto: «Venner for livet».
Gud vil være din venn og min venn. Det var jo det
som var meningen fra begynnelsen av.

Men historien om menneskene handler om at vi har
gjort oss selv til Guds uvenner. Han har gitt oss livet
og alt, men vi har vendt ham ryggen. Da mistet vi ret-
ningssansen og gikk oss bort. Den første jula i Betle-
hem begynte Guds leteaksjon etter sine bortkomne
venner. For å være vår venn, ble Gud en av oss. Han
skulle ta oss med hjem til Gud. I dagens bibeltekst*
står det slik: «ved Jesus ville Gud forsone alt med seg
selv». Og i teksten fra Johannesevangeliets første ka-
pittel ble det sagt om Jesus: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd».

Elsker deg for den du er
Hvis jeg har gjort noe dumt og ødelagt et vennskap,
er det da noe jeg kan gjøre for at vi skal bli venner
igjen? Ja, jeg kan be om tilgivelse! Slik er det også
med vennskapet vi ødela med Gud. Jesus sier: «Du
er tilgitt. Jeg har forsonet deg med Gud. La oss være
venner. Jeg vil være din venn alltid. Uansett hva du
gjør – så har du meg. Det er ikke bare det at jeg tåler
deg, men jeg liker deg, ja – jeg elsker deg! Du er elsket,
ikke fordi du er flink, men fordi du er du». ●

* KOL. 1:15-20. RED. ANM.

: Mottoet er «Venner for livet»
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TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP

FOTO: STEIN RUNE RISA

Tiltakene skissert i «Himmel over livet»
gjennomføres hvert år av dyktige ansatte og
engasjerte frivillige, og vil vi i det følgende gi
en kort presentasjon.

Når vi tar imot foreldre som har valgt å
døpe barna sine i den norske kirke, utfordrer
vi dem til å delta på babysang sammen med
barna. Ved å være med på kurset opplever de
den spesielle kontakten mellom barn og for-
eldre som sang og bevegelser legger til rette
for. Bønes menighet har rundt 80 døpte i
året, hvorav rundt 40 døpes i egen kirke. Ba-
bysang har en deltakelsesprosent i overkant
av 85 prosent. På dåpssamlingene presente-
rer vi alt menigheten tilbyr av arrangement
for alle aldre, men Babysang og Småbarn-
streff nevnes spesielt.

Småbarnstreffet er et tilbud til de som er
hjemmeværende med barn og er også noe vi
oppfordrer foreldre til å delta på.

Skolesekksamling
En gang i året har vi en sansegudstjeneste
som vi inviterer både to- og treåringer til å
være med på. Dette er et av de nyere tiltakene
i undervisningen menigheten tilbyr, og had-
de i fjor en oppslutning på 10 prosent. Når
barna er fire og seks år inviteres de til å mot-

ta bok i gudstjenesten, mens femåringene
inviteres til adventverksted. Fireåringene
samler vi en torsdag i forkant av søndagen,
femåringene blir kjent med advent en lørdag
og for seksåringene arrangerer vi Skolesekk-
samling en av de første søndagene etter de
har begynt på skolen. Begge bokutdelingene
har menigheten holdt på med en del år, men
samlingen i forkant for fireåringene er ny. 

Nasjonale tiltak
Oppmøtet på disse arrangementene har vært
på henholdsvis 38 prosent for fireåringene og
15 prosent for seksåringene. Adventverkste-
det har også eksistert en stund, men i fjor in-
viterte vi for første gang femåringene spesielt.
Oppslutningen her lå på rundt 45 prosent. I
januar i fjor arrangerte vi Tårnagenthelg for
åtteåringene for andre gang. Det var også an-
dre gang vi inviterte ni- og tiåringene til Feri-
esprell, mens LysVåken for elleveåringene
allerede har blitt arrangert noen år. Menighe-
ten ser klart fordelen med å være med på na-
sjonale tiltak som Tårnagenthelg og LysVå-
ken, og jobber samtidig med å få på bena lo-
kale varianter som Feriesprell. 

Overnatting i kirken
Tårnagenthelgen er en flott mulighet for åtte-
åringene til å komme og utforske kirken en
lørdag og være med og prege gudstjenesten
på søndagen. Vi lager rebuser, edderkopp-

muffins og forteller om Den hellige ånd.
Oppslutning er på i underkant av 30 prosent
av menighetens åtteåringer. Feriesprell er et
tilbud til ni- og tiåringene de siste dagene før
skolestart. Vi bruker dagene til å bli kjent
med kirken og nærområdet og til å utforske
mer om skaperverket og miljøvern. Det kan
virke som det er mange tilbud i dette tids-
rommet, og i fjor hadde vi en oppslutning på
kun fire prosent. LysVåken er for elleveåring-
ene, som får overnatte i kirkerommet, og
sammen markerer vi kirkeårets nyttårsfei-
ring med aktiviteter, sang og gudstjeneste på
søndagen. Deltakelsen på dette arrangemen-
tet har vært dalende, og lå sist på 7 prosent.

Konfirmant- og ungdomsopplegg
Da årets konfirmantkull skulle skrives inn,
valgte menigheten å prøve noe nytt. Vi invi-
terte 14-åringene til kirken en lørdag i juni.
De fikk presentert tilbudene de kan velge
blant som konfirmanter. TenSing kom og
sang. Søndagen kom de på gudstjeneste og
var med på menighetens sommerfest samti-
dig som de leverte innmeldingsskjema. Vi
samarbeider med Storetveit menighet om å
gi konfirmantene våre en minnerik konfir-
masjonstid. Til sammen har vi i år 160 kon-
firmanter, derav 90 som tilhører Bønes, noe
som er litt mer enn vi har hatt tidligere. Det-
te skyldes variasjon i årskullene, og deltakel-

8 februar 2013                     

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

BØNES

Dette er femte del i serien der vi 
presenterer trosopplæringen i de syv 

menighetene i Fana prosti. Tanken er at 
dette skal være både til inspirasjon og 

informasjon for hverandre. Denne gangen 
er det Bønes som står for tur. Stafetten 

går deretter videre til Slettebakken 
og Storetveit. 

Lærer barna om Jesus
Bønes menighet fikk i fjor godkjent trosopplærings-

planen «Himmel over livet». Dette er en positiv og

optimistisk plan som tar for seg den systematiske opp-

læringen av alle døpte i Bønes menighet i alderen 0-18 år. 

TITT-TEI: Lek og moro på babysang.
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sesprosenten ligger relativt stabilt rundt 80 pro-
sent. For å gi et adekvat tilbud til så mange ung-
dommer, har vi laget et omfattende opplegg,
som er avhengig både av deltakelse fra stab og
mange frivillige.

Ledertrening
Hovedstrukturen i konfirmantopplegget er at
alle konfirmanter velger en interessegruppe,
hvor de møter menighetens arbeid og tydelige,
kristne voksne. I tillegg deltar de på undervis-
ningssamlinger, er med på gudstjenester, arran-
gement i menigheten og jobber med undervis-
ningsleksjoner via internett. Ungdomstiden og
ledertrening er de to viktigste utfordringene Bø-
nes menighet har i undervisningsarbeidet.
Trosopplæringsplanen har forslag til tiltak i al-
deren etter konfirmasjon, og vi gleder oss til å
prøve dem ut. Ledertreningen fungerer veldig
bra for ungdommene som er en del av Klubben
(Klubben i Storetveit og Bønes), men det er
fremdeles mer å gå på når det gjelder ungdom-
mer som ikke er med i Klubben.

Kontakt med barnehager og skoler 
Trosopplæringen og konfirmantarbeidet i Bø-
nes menighet er spennende og krevende. Det
krever at mange involverte samarbeider godt,
som stab, menighetsråd og frivillige. Arrange-
mentene krever stor deltakelse av frivillige og
godt pedagogisk innhold. Dette utfordrer oss

som pedagoger og som kristne rollemodeller.
Skolene og barnehagene i menigheten har vi
også et godt forhold til. Barnehagene inviteres til
jule- og påskevandring og til adventsgudstjenes-
te. Skolene inviteres til gudstjenester i forbin-
delse med julehøytiden. Vandringene ser et sta-
dig økende deltakertall, og lå i fjor på 25 prosent.
Alle klassetrinn på de to barneskolene i menig-
heten deltar på skolegudstjenestene. I tillegg til
dette er det sporadiske møter ved forskjellige an-
ledninger, både på skolene og i kirken.

Kontinuerlig arbeid
Trosopplæringsplanen til Bønes menighet tar
også for seg de kontinuerlige tiltakene i menig-
heten, og ser på det arbeidet som en viktig del av
den helhetlige trosopplæringen. Vi har søn-
dagsskole, menighetsbarnehage, Minising, Tria,
TenSing og ungdomsklubb. Minising er et kor
for barn fra 3-6 år, mens Tria er et tilbud for 2.-7.
klasse med vekt på sang, musikk og andakter.
Det er også en stor speidergruppe på Bønes,
som er tilknyttet kirken og menighetslivet. Det
er mye aktivitet i Bønes kirke, også for barn og
unge. Vi har et aktivt trosopplæringsutvalg som
i samarbeid med menighetsråd og stab holder
trosopplæringsplanen ajour, forbereder opp-
start av flere tiltak og støtter opp om eksiste-
rende arbeid. Slik holder vi fokuset på trosopp-
læringsreformen, som er en viktig del av arbei-
det i Bønes menighet. ●

FÅR FIREÅRSBOK: Når barna er fire
og seks år gamle, inviteres de til å
motta bok i gudstjenesten.

FÅR HØRE OM JESUS: Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen i Bønes menighet.
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Det kan tenkes at det frem-

deles forekommer «stormande

nätter i Amsterdams glädjes-

kvarter» som Svarta Rudolf

minnes. 

AV LISE MCKINNON

Men på en solfyllt formiddag i september er
det stille i dette kvarteret når to bestemødre
fra Bergen og et engelsktalende par noen mi-
nutter før klokken elleve står og venter på at
dette spesielle museet skal åpne. 

Tittelen betyr «Vår kjære Herre på loftet», og
er et eksempel på en hemmelig katolsk kirke
som det oppstod en del av etter at reformasjo-
nen kom. Huset ble bygget i 1630, men dets
historie som kirke begynte først i 1660-årene
da en velstående katolsk kjøpmann overtok
det. 

Forbudt med katolsk messe
På gateplan var det butikk, i første etasje bolig-
kvarter, men over dette kom kirken som strek-
ker seg gjennom kanalhuset og to bakenforlig-
gende bygninger. I over to hundre år var dette
menighetskirke for katolikker i indre bydel.
Men: selv om det var offisielt forbudt å feire
katolsk messe, så var toleransen stor for de
mange ulike trosretninger som eksisterte.
Amsterdam var en rik og mektig by, og hva
driftige handelsmenn (som brakte velstand til
byen) foretok seg når dagens forretninger var
overstått, la ikke øvrigheten seg opp i. 

Turistmagnet
Vi vandret lenge gjennom museet med auto-
guide på øret og fikk servert ikke bare historik-
ken, men også en del om restaureringen som
pågår og om hvordan løse problemet med å
skåne et gammelt bygg uten å være for restrik-
tive overfor de mange tusen som besøker ste-
det hvert år (jevnfør vår egen turistmagnet
Troldhaugen). I 1887 ble en ny, stor katolsk

kirke innviet og fra 1888 har «Ons’ Lieve Heer
op Solder» vært museum. Vi kunne se spiret til
den nye St. Nicolas fra et av vinduene i det
«hemmelige» kirkerommet, og gikk vi over til
den andre siden, så vi spiret til Oude Kerk som
var vårt neste mål.

Rasert og plyndret
Oude Kerk («gamlekirken») er ikke bare Am-
sterdams eldste bygning, det er også den eldste
menighetskirken, innviet i 1306. I årenes løp
er den blitt påbygget og forandret mange
ganger. Den er også blitt rasert og plyndret i år-
hundredenes løp, og til slutt var bare takmale-
riene igjen - de var for høyt oppe til at vanda-
lene kunne nå dem. Kirken er berømt for sitt
hvelv av tre (det største middelalderhvelv i Eu-
ropa) og har en svært god akustikk som gjør

den ettertraktet som konsertlokale. Hele
det svære gulvet er dekket av gravsteiner,
det nytter altså ikke å vise respekt ved å
prøve å gå utenom «her hviler…». Mange
berømte menn og kvinner er gravlagt her. 

Plass til 1000
Alle Rembrandts barn ble døpt her, og når
vi går omkring i kirkerommet så er det i et
bygg uforandret fra den tid da han frekven-
terte kirken. Om den gamle mester ville
likt den utstillingen vi så av samtidskunst
og kunsthåndverk er ikke så sikkert, men
kanskje var han like tolerant som mange av
byens borgere var og er? Etter reformasjo-
nen i 1578 ble Oude Kerk overtatt av den
kalvinske reformerte kirke, og er fremdeles
en protestantisk menighetskirke med

Ons’ 
Lieve 
Heer op 
Solder

KANALHUS BLE KIRKE: I årene 1661-1663 ble de tre øverste etasjene i dette huset tatt i bruk
som kirke. FOTO: ANDREAS PRAEFCKE)
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AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

Administrasjonsleder skal ivareta
daglig leder-funksjoner for menig-
hetsrådet og være menighetsrådets
administrative ressurs og BKFs re-
presentant i soknet. Blant hoved-
oppgavene til de nye administra-
sjonslederne er å ivareta persona-
lansvaret for BKF tilsatte i menighe-
ten. Der menighetsrådet ønsker det,
kan administrasjonsleder også iva-
reta personaloppfølgingen av de
menighetsrådstilsatte.

Sentral ledergruppe
Hovedelementene i den nye ord-
ningen er i tillegg nedleggelse av
prostikontorene og samlokalisering
av prostistabene i Aasegården for å
styrke økonomi- og personalopp-
følgingen, opprettelse av et felles
Kirketorg for alle prostiene i Bergen
og opprettelse en ny sentral leder-
gruppe som skal ha sitt hovedfokus
på menighetsarbeidet. Forvalt-
ningsenhetene gravplassforvalt-
ning, eiendom, utbygging og barne-
hager får samlebetegnelsen Akasia
og skilles ut under et eget utvalg.

Samler prostene
I den nye samlokaliseringen i Aase-
gården tilbys også prostene hvert sitt

kontor. På denne måten vil vi legge
til rette for faste og regelmessige mø-
tepunkter mellom kirkevergens le-
dergruppe og prostene. Vi tror at en
slik møteplass vil styrke samarbei-
det og samhandlingen på tvers av ar-
beidsgiverlinjene. Andre viktige fel-
lesarenaer og møteplasser vil være
menighetsstabene, menighetsrå-
dene, prostiforum, andre fellestiltak
i prostiene og med bispedømme-
kontoret.

Elektronisk kirkebok
Kirketorgets oppgaver er å ta imot
alle henvendelser om dåp, vigsel og
gravferd, og bidra til at disse hand-
lingene kan gjennomføres ute i de
enkelte menigheter. Kontoret har
også ansvar for all kirkebokføring,
på fullmakt fra sokneprestene. I dag
skjer dette direkte inn i eKirkebok,
som er Den norske kirkes elektro-
niske kirkebok. 

Kirketorgets fire ansatte treffes på
tlf. 55593210 eller via epost:
kirketorget@bergen.kirken.no 

Er det behov for å sende post til Kir-
ketorget; er adressen: Vestre Strøm-
kaien 7, 5008 Bergen. Følg ellers
med på hjemmesiden til Kirken i
Bergen: www.bergen.kirken.no ●

KIRKETORGETS ANSATTE: Fra venstre: Kari Rydland, Inger Helene Jæger, Sol-
veig Knappen, Nina Solheim, Lena Schørn-Koivula og Edvin Stenhjem Bratli.

Omorganiseringen i BKF
Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige

fellesråd 13. juni, ble sjøsatt 1. november. Et kjerne-

punkt er tilsettelse av administrasjonsledere i minimum

60 prosent stilling i hver menighet.

gudstjeneste og aftensang hver søndag. Men vil du
leie de 3300 kvadratmetrene til en familiesammen-
komst eller for å møte dine Facebook-venner, så kan
du det, og plass er det til 1000 mennesker.

Kontrastenes by
På vår vei mellom de to kirkene kunne vi hvile blik-
ket på svaner i kanalen og gjester på fortauskafeene,
og unngikk mest mulig de sure blikkene til sexshop-
innehaverne som kundeløse stod i døråpninger og
betraktet guidete turistgrupper passere i god fart.
Men vi ble igjen minnet om hvor vi befant oss da vi
kom til Oude Kerk. Der står de prostituerte i vindu-
ene via-a-vis kirken, og foran hovedinngangen ble
det i 2007 satt opp en bronsestatue av en prostituert i
en døråpning med tittel «Belle» og innskriften «Re-
spect sex workers all over the world». Amsterdam er i
sannhet kontrastenes by! ●

AMSTERDAMS ELDSTE: Oude kerk («gamlekirken»)
ble innviet i 1306. FOTO: DAVE1980

KONTRASTENES BY: Foran Oude kerk er det satt
opp en bronsestatue av en prostituert med tittel
«Belle» og innskriften «Respect sex workers all over
the world». FOTO: ROMEO REIDL
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50
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Slettebakken kirke mandag 
11. mars kl. 19,00-21.30

Tema: «VERDIEN AV 
FRIVILLIG ARBEID»

• Besøk av ildsjel og inspirator
Stig Hammersland - 
inspektør ved Sandsli 
videregående skole. 

• Enkel kveldsmat og 
samtale. 

• Informasjon om besøks-
tjenesten i prostiet.

• Kvelden er gratis og åpen 
for alle som ønsker litt 
«påfyll»!

Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55362285 / 48302448. 
Epost: linda.bardsen@
bergen.kirken.no 

eller til diakon Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55597115, e-post:
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

VELKOMMEN!

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

Bønes kirke, 21. februar 
kl 19.30: Erik Bye-hyllest ved
Marthe Haaland Wang og
medstudenter fra jazz-og
musikkpedagogikklinjen ved 
Norges Musikkhøgskole.

Ytrebygda kirke, søndag 10.
mars kl. 17.30: Gospelkon-
sert  FunkyBaptized og Re-
deemed. Kirkemusiker Lars
Erik Birkeland medvirker

Sædalen skole, søndag 10.
mars kl. 20.00: Menighets-
kveld og kulturkveld: 
«Sykkelpilegrim – Et fore-
drag om glede og smerte».

Bønes kirke, lørdag 16. mars
kl. 10.30-15.00: Bønesdagen:
Presentasjon av organisasjo-
ner og lag på Bønes. Under-
holdning. Kafe, utlodning. 

Ytrebygda kirke, søndag 
17. mars kl. 11.00: Samlings-
gudstjeneste med Fana Kyr-
kjekor og Ten-Sing-korene.

Storetveit kirke, søndag 17.
mars kl 19.00: Gospel Night
med Sounds Like Us, Agape
Gospel og Jazztrioen Terz.

Skjold kirke, søndag 17.
mars. Klaver/orgelkonsert
ved  Mariko Takei og Knut
Christian Jansson. 

Fana kirke, søndag 28. april
kl. 19: Sigmunds Skages min-
nekonsert. Utdeling av sti-
pend til ung bergensmusiker.

Skjold kirke, april: En rekke
arrangementer i forbindelse
med at Skjold kirke fyller 15
år. Se www.skjold-kirke.no

Besøkstjenesten i Fana prosti inviterer til 

INSPIRASJONSKVELD Kulturkalender
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Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
storetveit.menighet@
bergen.kirken.no 
Kontoret er ikke betjent alle dager

Sogneprest Bjarte Holme
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
telefon, privat  . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no 

Sogneprest Gunn Kongsvik
telefon  . . . . . . . . . . . . 55308103
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no 

Kapellan Gunn Frøydis Unneland
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 06
gunn.f.unneland@bergen.kirken.no 

Administrasjonsleder 
Karin B. Grodås
Tlf..55 30 81 11
karin.grodaas@bergen.kirken.no
Kontordager: Mandag, onsdag og
torsdag. 

Organist Ruth Bakke Haug 
tirsdag - fredag kl 13.00 -16.00
telefon  . . . . . . . . . . . 45 85 17 50
e-post:  . . . . . rubhaug@gmail.com

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
bodil.bredholt@bergen.kirken.no 

Kirketjener Geir Møller
telefon  . . . . . . . . . . . 454 76 996
geir.moller@bergen.kirken.no

Frivillighetskoordinator 
Kari Bakke
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 15

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

Storetveit menighetsråd
Leder: Agnethe Mohn
Telefon  . . . . . . . . . . . 948 59 503
e-post  . . . . agmohn@hotmail.com

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. Unni Blom 

AGAPE Gospelkor
Øver tirsdag i kirkeN kl.19-20.30
Kontakt: Gjertrud Coutinho
Nettside:  . . . .www.agapegospel.no

Kontaktklubben
Møtes hver 2. tors i men. huset. 
Diakon Linda Bårdsen . . 55 30 81 17

Kjøring
Guri Westfal-Larsen . . . . 995 66 017

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

Diakoniutvalget.
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

Klubben 
Camilla Heggø Olsen . . . 926 96 897

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

Bestilling av dåp, vielser, gravferd:
Kontakt kirketorget  . . . 55 59 32 10
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet 

13                   februar 2013

Uke 5: - Vi takker for kirkeårets skiftende
rytme, og for at evangeliet gjennom den får
lyde i hele sin fylde i våre kirker. - Vi ber for
dem som skal formidle det kristne budskap i
gudstjenester og andre samlinger. Vi ber om
at budskapet må ha gjennomslagskraft og
nå til mange mennesker.

Uke 6: - Vi takker for arbeidet som er i vår
menighet. For de som har sitt daglige arbeid
der, og for frivillige medarbeidere. - Vi ber
for vår menighet, for de ansatte og de frivilli-
ge medarbeiderne. -Vi ber for alt arbeid
med Bibelen og for at den nye bibeloverset-
telsen må vekke ny og større interesse for
Bibelens innhold. - Vi ber for menighetens
misjonsprosjekt i Mali, oversettelsen av
Bibelen til kassonké, og for situasjonen i
Mali. - Vi ber om fred i verden.

Uke 7: - Vi takker for helsepersonell og
pleieinstitusjoner. -Vi takker for de ansatte
der. -Vi ber for de ansatte ved våre helse-,
pleie- og omsorgsinstitusjoner. - Vi ber også
for alle dem som trenger hjelpen som de gir.
- Vi ber om fred i verden.

Uke 8: - Vi takker for alt arbeid for barn og
unge som foregår i vår menighet og vårt om-
råde. 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 fritidstil-

bud. - Vi ber for dem som driver det byg-
gende arbeidet i vår bydel. - Vi ber for faste-
tiden som har begynt og forberedelsene til
påske. - Vi ber om fred i verden

Uke 9: - Vi takker for fridager midt i et ar-
beidsår. - 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 om
fred i verden.

Uke 10: - Vi takker for gudstjenester og mu-
ligheten til å samles fritt. - Vi ber for gudstje-
nestene og andre samlinger i menigheten.
Vi ber om at de må bli til glede, gagn og vel-
signelse for menigheten samlet og for den
enkelte. - Vi ber om fred i verden. 

Uke 11: - Vi takker for våren som er i an-
marsj, for lyset, for planter og for livet. Hjelp
oss til styrket bevissthet på hvordan forvalte
skaperverket deg til ære og mennesket til
gavn. - Vi ber for menighetsrådet og for de-
res arbeid. - Vi ber om fred i verden.

Uke 12: - Vi takker for barnehagene, for-

skolene, for de ansatte og for arbeidet de gjør.

- Vi ber for barnehager, for skolene, for lærere

og andre ansatte. - Vi ber for KNs fasteaksjon

og for hva den minner om, den nødlidende

verden. - Vi ber for påskehøytiden, at den må

få det innhold den er ment å skulle ha. - Vi ber

om rettferdighet og fred i verden. ●

Vi takker og ber Det Grønne
HJØRNET 

Forbruk 
og rettferd

Er vi blitt flinkere til gjenbruk? 
Unngår vi å kaste mat som ennå
kan spises? Har vi brukt opp all 
julematen?

Visste du at: Dersom vi la en rek-
ke med alle brødene vi kaster i
Norge i løpet av ett år, ville den
nådd fra Nordkapp til Cape Town
og tilbake igjen!

Har du hørt at: Mengden drikke-
kartonger som gjenvinnes hvert
år tilsvarer en skog på størrelse
med 230 fotballbaner.

Info til voksne damer: (ca. 40–
80 år) Kom og bli med på gøyal 
KLESBYTTE-kveld fredag 15. 
februar kl. 19. Ring Agnethe M.,
94 85 95 03

Storetveit vil aktivt arbeide for 

å være en grønn menighet. 

Det gjelder vår troverdighet og

fremtid. ●
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Det er makt i de foldede hender
TEKST: T. BJERKREIM /MELODI: Ø. TØNNESEN

Det er makt i de foldede hender.
I seg selv er de svake og små.
Men mot allmaktens Gud du dem vender,
Han har lovet at svar skal du få.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Du som ber for ditt barn, dine kjære,
Er i forbønn fra år og til år,
Om du tålmodets lekse må lære,
Himlens bønnesvar engang du får.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Det er makt i de foldede hender
Når i frelserens navn du får be,
Og en gang når du livsløpet ender,
Hvert et bønnesvar klart skal du se.

Det er svar underveis,
engler kommer med bud.
Om det drøyer, dog fram det skal nå.
For det lovet jo løftenes trofaste Gud:
Kall på meg, og du hjelpen skal få!

Salmeforfatter Trygve Alvgeir Bjerkrheim
(1904-2001) var redaktør, forkynner, lærer
og dikter. Som forfatter har han skrevet
omtrent 15 000 dikt og sanger. Det ble sagt
at han skrev minst ett vers eller dikt hver
dag for å holde dikterevnen levende. Da
Bjerkreim kommune skulle kåre «Århun-
drets Bjerkreimbu», vant Trygve Bjerkr-
heim. I 1989 vart han tildelt Bjerkreim
Kommunes Kulturpris. Nordre Høland
Bygdekvinnelag reiste i 2005 en bauta på
Løken gamle kirkegård til Bjerkrheims
minne. ● KILDE: WIKIPEDIA

14 februar 2013                      

-

AV AGNETHE MOHN, MENIGHETSRÅDET

Kapellan Gunn Frøydis Unneland ledet
gudstjenesten i strålende samarbeid med
Storetveit Ungdomsklubb og Bønes Ten-
sing (bildet over) med imponerende solo-
sangere, i tillegg til de dyktige musikerne
på piano, gitar, trompet og fiolin. 

Ungdommene delte på å lese preken-
tekstene og Klubbens nye leder Camilla
Heggø Olsen holdt prekentalen ut fra sitt
eget liv, om betydning av vennskap og
det som for henne ga styrke og mening
til det ansvarsfulle ledervervet.

Vi var godt over 200 i kirken. Mange
tidligere «klubbiser» fant gjensynsglede i
juleferien. En del foreldre og besteforel-
dre fikk dele gleden med de unge. Vi van-
dret frem til nattverd med dypping av
nattverdsbrødet foran kortrappen. Uten
orgel sang vi kraftfullt med salmetekstene
på storskjerm. Pianisten spilte blant annet
et praktfullt og krevende postludium!

Takk til dere engasjerte ungdommer for
denne fine 2.juledags-tradisjonen som
veksler med Bønes annet hvert år. Dette

skulle ikke minst alle konfirmantene fått
oppleve! Vi i menighetsrådet håper på
mere fint samarbeide og ønsker dere alle
ungdommer et spennende og GODT
NYTTÅR! ●

Salmehjørnet
Til salmehjørnet har HH denne

gangen fått en salme mange vil

huske fra 60-tallet. 

AV ASTRID SOLBERG-HANSEN

Så å si hver mandagskveld ble «Det er makt i
de foldede hender» sunget av den svenske
sangeren Lage Vedin på Ønskekonserten. I
nyere tid har Sigvart Dagsland sunget sal-
men på plate, og den blir også brukt i grav-
ferder. Med andre ord en salme som har hatt
og har betydning for mange mennesker.

Aktiv Fritid 15 år: 
–Gratulerer!
Under juleavslutningen 
4. desember markerte Aktiv
Fritid sitt 15 år jubileum på en
flott måte.

På projektor ble det vist bilder fra de 15
årene – bilder som forteller at i Aktiv Fri-
tid har en opplevd mye. Vi fikk også høre
om begynnelsen og tenkningen bak. Og
det ble rettet takk til alle som har stått på
til beste for Aktiv Fritid.

Vi ønsker all mulig lykke til og Guds

velsignelse videre med å realisere det
som Aktiv Fritid står for – et flott tiltak i
Storetveit menighet. ●

Ungdommenes guds-
tjeneste 2.juledag

Det var stort å få oppleve den spesielle julegudstjenesten
for ungdommen i Storetveit kirke 2. juledag. 

Kirsten Almas, en av initiativtakerne til
Aktiv Fritid.

Sangglade lærere ved Storetveit ung-
domsskole.

Storetveit ungdomsskole på plass i kirken.
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Haveland Markise AS

www.havelandmarkise.no

Tlf 55 59 08 19

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

GÅRDEN SENTER
Storetveitveien 81 

Tlf: 55 28 01 00

Man-fre 9-18
Torsdag 9-19
Lørdag 9-14

www.bergersenflis.no 
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B

FU
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Nathalie Alise Bernt Heimset
Jonas Foldnes
Annike Ellingsen Skogen
Trygve Grimseid Lillelheil
Hermine Solheimsnes
Alexander Beick Espetvedt
Mia Isabella Lundberg Berntzen
Lilja Tomine Lundberg Berntzen
Aron Aslaksby Andersen
Lisa-Maria Yasmin Olsen
Turid Elisabeth Eriksen

Kristin Nielsen og 
Pål Varhaug
Marianne Berentsen og 
Mats Willassen

Karl Jakob Sømoe f. 1950
Kari Marthine Blom f. 1934
Arne Eyvind Jørgensen f. 1925
Aslaug Gramstad f. 1924
Erling Wærenskjold f. 1942
Oscar Andreas Langeland f. 1920
Alice Solheim f. 1913
Ingrid Magda Müller f. 1923
Jon Leganger Hansen f. 1940
Knut Henrik Flornes f. 1928
Inger Sofie Ørbeck f. 1924
Else Lilleheim f. 1918
Ragnar Tysland f. 1941
Borghild Kalstad f. 1919

Storetveit kirke

Onsdag 06.02.
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke

Søndag 10.02. Fastelavnssøn. 
Luk. 18,31‑43
11.00: Familiegudstjeneste.
Bjarte Holme. Babysang. Dåp.
Takkoffer til Norsk Gideon Bibel-
misjon. Smørelunch .

Onsdag 13.02. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke 
19.30: Fastegudstjeneste.

Kveldsmat i menighetshuset
etter gudstjenesten.

Søndag 17.02. 1. søn. i fastetiden 
Matt. 4,1‑11
11:00: Høymesse. Gunn Kongs-
vik. Nattverd. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp, fasteaksjo-
nen. Kirkekaffe.

Onsdag 20.02. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke 
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset 
etter gudstjenesten. 

Søndag 24.02. 2. søn. i fastetiden 
Matt. 15,21‑28
11.00: Høymesse. Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Onsdag 27.02. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke. 
19.30: Fastegudstjeneste. 
Kveldsmat i menighetshuset 
etter gudstjenesten.

Søndag 03.03. 3. søn. i fastetiden 
Luk. 11,14‑23(‑28)
11.00: Høymesse. Nattverd. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Onsdag 06.03. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke 
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat i menighetshuset 
etter gudstjenesten

Søndag 10.03. 4. søn. i fastetiden 
Joh. 6,1‑15
11.00: Høymesse. Bjarte Holme.
Tårnagenter. Dåp. Takkoffer
til IKO ‑Kirkelig pedagogisk 
senter. Smørelunch.

Onsdag 13.03. 
19.00: Kveldstoner i Åpen Kirke. 
19.30: Fastegudstjeneste.
Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 17.03. Maria Bud-
skapsd. Luk. 1,26‑38
11.00: Høymesse. Bjarte 
Holme. Nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Kveldstoner i Åpen kirke
6.febr. og 6.mars: Ruth Bakke,
orgel. Øvrige onsdager: Carsten
Dyngeland, orgel, Barbro 
Husdal, sang

Gospel Night

Søndag 17.mars kl 19.00 i Store-
tveit Kirke med Sounds Like Us,
Agape Gospel og Jazztrioen
Terz!  Gratis inngang. Kollekt.

Skyss til Storetveit kirke

«Storetveit menighet: Et levende
og inkluderende felleskap som
speiler Guds kjærlighet» – dette
er Storetveit menighets visjon.
Og skal vi være et fellesskap for
alle, må vi også sørge for at alle
har mulighet for å være med!
Som et ledd i dette setter vi opp
opp kirkeskyss en rekke sønda-
ger. Dere som ønsker skyss ring-
er selv til sjåføren en dag eller to
på forhånd og avtaler direkte. 

Vel møtt! På vegne av diakoni-
utvalget: Diakon Kari Bakke

Sjåfører kirkeskyss våren 2013

27/1 kl 11:  Bjørn Kongsvik.
Tlf. 55 27 15 15 / 970 70 138

17/2 kl 11: Agnethe Mohn
Tlf. 55 12 42 99 / 948 59 503 

3/3 kl 11: Berit Ljone
Tlf. 911 86 985

17/3 kl 11:  Agnethe Mohn
Tlf. 55 12 42 99 / 948 59 503  

24/3 kl 11:  Bjørn Kongsvik
Tlf. 55 27 15 15 / 970 70 138 

7/4 kl 11:  Bjørn Kongsvik
Tlf. 55 27 15 15 / 970 70 138

21/4 kl 11:   Knut Rosenlund
Tlf. 55 28 47 12 / 906 96 474

28/4 kl 11: Berit Ljone
Tlf. 911 86 985

19/5 kl 11:  Guri Westfal-Larsen
Tlf. 55 31 99 93 / 995 66 017

Bønes kirke
Søndag 10. februar,
fastelavnssøndag,
11.00: Gudstjeneste v/sokne-
prest Gunn Kongsvik. Dåp, natt-
verd. Offer, søndagsskole, kirke-
kaffe. Jes 52,13-15 Herrens li-
dende tjener. 1 Tim 2,1-6a Løse-
penge for alle. Luk 18,31-34 Se vi
går opp til Jerusalem.

Søndag 17. februar 
1. søndag i fastetiden 
11.00: Familiegudstjeneste v/ka-
pellan Gunn Frøydis Unneland. 
Dåp, offer, kirkekaffe. 2 Sam
12,1-10 Natan og David. Hebr
5,7-9 Jesus bad med høye rop.
Matt 26,36-45 I Getsemane.

Søndag 24. februar 
2. søndag i fastetiden 
11.00: Gudstjeneste v/sokne-
prest Ivar Braut. Nattverd, offer,
søndagsskole, kirkekaffe. Jes
55,1-7 Søk Herren. 2 Kor 6,1-10
Tålmodighet i tjenesten. Luk
13,22-30 Den trange dør.

Søndag 3. mars, 
3. søndag i fastetiden 
11.00: Gudstjeneste v/kapellan
Gunn Frøydis Unneland. Dåp,
nattverd, offer, kirkekaffe, søn-
dagsskole. Sak 3,1-5 Satan an-
klager Josva. 2 Kor 12,7-10 En
torn i kroppen. Luk 22,28-34 Jeg
ba for deg.

Søndag 10. mars, 
4. søndag i fastetiden 
11.00: Familiegudstjeneste
v/sokneprest Gunn Kongsvik.
Dåp, offer, kirkekaffe. 5 Mos 8,2-
3 Herren ledet i ørkenen. 1 Kor
10,16-17 Vin og brød gir del i
Kristus. Joh 6,24-36 Jeg er livets
brød. Menighetens årsmøte i for-
lengelsen av kirkekaffen

Søndag 17. mars,
Maria budskapsdag 
11.00 Jazzgudstjeneste v/sokne-
prest Gunn Kongsvik. Nattverd,
offer, søndagsskole, kirkekaffe.
1 Sam 1,21-28 Hanna får Sam-
uel. Apg 16,12-15 Lydia i Filippi.
Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Storetveit menighet er på Facebook! Søk oss opp
og bli en «liker». Skriv «Storetveit menighet» i
søkefeltet og få informasjon fra din menighet!

Menighetskalender
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