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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Kjartan Steffensen har reist til fjells
med Klubben i ti år på rad i påsken.
Kirsten Almås foretrekker å være nær
sin kirke i den store høytiden. Les hva
de tenker om påskefeiringen sin.

Side 2-4

Fant tonen 
Orgelbygger Johannes Buder
fra Tyskland fant tonen med
organisten i Skjold, Guro Ro-
tevatn. Nå koser de seg med
Andrea (4 mnd) – og Johan-
nes har innredet orgelverk-
sted i kjelleren. Side 6-7

Det blir blues
Fredag 30. april kl 19 spiller
The Holmes Brothers fra
New York, Iver Kleive og
Knut Reiersrud opp til blues
i Storetveit kirke. Side 5

Vinterfest på Voss
Med 600 elleville ungdom-
mer fra 16 Ten Sing kor,
livevideo på storskjerm og
godt innøvd danseshow, er
det kanskje unødvendig å si
at stemingen var høy på
Vinterfestivalen ... Side 8-9

Påske på fjellet
- og i kirken

Vår diakon i syden 
Diakon Reidun Dyvik har et års permisjon fra Store-
tveit kirke, og jobber i år for Sjømannsmisjonen på
Gran Canaria. Side 14 FO
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Påska handlar om liv, død og oppstandelse,
og om soning av våre synder.

«Gjer dette til
minne om meg»
Første gong eg var til nattverd, var sundagen etter
gravferda av ein yngre bror av meg. Veit ikkje kvi-
for eg gjekk fram. Men det kjendes så rett. Fekk
berre så lyst. Eg rekna meg den gongen ikkje som
kristen. Trudde på GUD gjorde eg vert fall ikkje!
Nattverden gav meg trøyst, likevel. 

Hellig legeme og blod
Då eg kom til tru, nokre år seinare, kom den første
nattverdsgangen så klart føre meg. Som om noko
starta den sundagen. Som om det var mitt JA til
Jesus. Og som om det var Jesus sitt JA til meg.
Nokon meinar at ordet synd ikkje kommuniserar i
våre dagar. For meg er synd å bomme på målet. På
Guds mål. På Guds plan. Å ikkje gripe den rett-
leiinga han har gjeve oss gjennom Bibelen. Kva
høyrer vi sagt etter nattverden? ”Den korsfestede
og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt
hellige legeme og blod som han gav til soning av
våre synder.” Soning av våre synder!

Ussel og veik
Påska er eit stort drama. Med mange viktige og
sterke hendingar. Svik. Korsfesting. Sorg og
smerte. Eg kjem likevel ikkje i frå innstiftinga av
nattverden. Gjer dette til minne om meg. Som dia-
kon ser eg kor Jesus med dette ryddar grunnen for
fellesskapet: Kom, heiter det, for alt er ferdig:
Friske, unge, sjuke, gamle, mann og kvinne og
born, ja, heile verdas folk blir bedd med inn i
dette fellsskapet. Eit felleskap med Jesus midt i
blant oss.
Stundom kjenner eg meg ussel, veik, mislukka, ja
beint ut uverdig i forkant av nattverden. Før
kunne eg gjerne snike meg vekk, unnlate å gå
fram. Orka ikkje. Men no tenker eg at heile meg
har plass hjå Gud. Det er som om eg blir synt
mine mindre gode sider og så er det greit,
likevel. Gud er kjærleik! I møte med kjærleik blir
i alle fall eg motivert! ●

AV JONNY ROGNE, 

DIAKONVIKAR I STORETVEIT 

OG BØNES MENIGHETER

Påskefeiring

AV KJARTAN STEFFENSEN, 

HOVEDLEDER I UNGDOMSKLUBBEN

Påsken i år blir et slags jubileum
for meg, ettersom det blir min ti-
ende påske på tur med Ung-
domsklubben i Storetveit menig-
het. Klubben har en lang tradi-
sjon for å dra til fjells i påsken, og i
år drar 150 klubbiser til fjells. Jeg
er glad for å ta del i tradisjonen,
og husker godt opplevelsen som
15 åring, da jeg for første gang ble
introdusert til Klubbens ti dagers
lange påsketur. 

Påskefellesskapet i en hytte på
høyfjellet, med 25 andre ung-
dommer, var noe helt spesielt -
alltid har jeg opplevd det tette fel-
lesskapet, med de andre og med
Gud. Mange forbinder nok påske-
ferie med familiefellesskap, men
for meg er påskeferie knyttet til
tur med Klubben, og det blir nok
litt rart når rekken med klubbpås-
ker tar slutt om ett år eller to. 

Langt fra prekestol
Selv om jeg disse ti årene ikkje har
deltatt i denne høytidens guds-
tjenester i kirken, betyr ikke det at
min påske er tom for det kirken

formidler fra palmesøndag til an-
dre påskedag. Gjennom påsketu-
rene med Klubben har jeg kom-
met tettere innpå budskapet om
Jesu’ død og oppstandelse enn jeg
tror jeg ville ha gjort ellers. Gjen-
nom daglige andakter, samtaler i
grupper om ulike trosspørsmål
og gudstjenester i og ved hytten,
får kirkens påskebudskap inn-
pass også langt borte fra kirke-
bygg og prekestol. 

Magiske trosøyeblikk
Påskebudskapet er et mektig
budskap, om en Gud som er stør-
re enn vi kan fatte og som kan
sprenge vei forbi alle barrierer,
også dødens. På påsketur omgitt
av storslått natur virker dette
med en allmektig Gud som kan
flytte fjell å ha noe for seg. Selv en
femtenåring med tåkete trosbil-
de, får en bekreftende følelse av at
jo, der er noe der, noe mektig,
større enn meg selv og mine be-
greper om tid og sted. Men påske-
budskapet er ikke bare mektig,
det rommer også nærhet og fel-
lesskap. Jesus har gjennom sin
død og oppstandelse gitt oss mu-
ligheten til evig fellesskap med
Gud. 

Innstiftelsen av nattverden un-
derstreker at vi får ta del i frelsen
gjennom Jesus, og det han gjen-
nomgikk og overvant i påsken. På
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I ti år har Kjartan Steffensen (bildet) reist til
fjells med Klubben i påsken. - Gjennom påske-
turene har jeg kommet tettere inn på budskapet
om Jesu’ død og oppstandelse enn jeg ellers
ville ha gjort, skriver lederen i ungdomsklubben
om påskene til fjells. 
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Klubbens påsketur har vi alltid en
kveldsgudstjeneste skjærtorsdag der vi
har fått tillatelse til å forrette nattverd.
På kne foran et bord med to blafrende
stearinlys i en hyttestue langt til fjells,
har jeg alltid opplevd nattverdsfelles-
skapet sterkt. 

Når jeg sitter som en av mange sam-
let i Guds navn, deilig sliten etter en
flott dag ute, på en pute ved siden av
noen jeg har delt opplevelser med i lø-
pet av påsken, ja da føler jeg virkelig at
Han er midt iblant oss. Vi får komme
nær, legge fram og ta imot. 

Vi kommer rett inn til nattverdsguds-
tjenesten etter å ha gått én og én gjen-
nom en lysløype ute rundt hytten. Små
ark med bibelvers og andre tekster er
plassert ut ved flere snølykter. Jeg liker

å kalle noen av mine opplevelser av
disse skjærtorsdagskveldene for «ma-
giske øyeblikk», øyeblikk som har hatt
stor betydning for min personlige tro. 

Nybakte rundstykker
Selv om påskebudskapet rommer svik,
motgang og lidelse, så munner det ut i
glede. Også denne gleden føler jeg
kommer godt fram i en påske på fjellet
med andre klubbiser. Hele påsketuren
er fylt med livsglede og moro, og en god
dose feiring. Påskeaften er det fest. Vi
har med oss finskjorten, guttene får en
jente å være bordkavaler for, vi spiser
en bedre middag og har en kveld som
ellers er fylt med taler og moro. Påske-
dag fortsetter feiringen med nybakte
rundstykker til frokost, fulgt av guds-
tjeneste under åpen himmel. Været
kan selvfølgelig variere, men fjellets
egen katedral er i hvert fall den beste
ramme for det glade påskebudskapet,
synes jeg. ●

Rommer mangt
Foruten den «kristne tråden» som går
gjennom hele turen, har mine mange
klubbpåsker rommet mangt: Skiturer;
mye vær; fregner på nesen og solbrent-
het på en stadig mer blottlagt isse; litt
for lite søvn for et kronisk B- mennes-
ke, stort inntak av havregrøt, en og an-
nen forelskelse kilende i magen, krea-
tiv utfoldelse, fysiske utfordringar,
kunsten å organisere og motivere, det å
lære og lære bort; kveldskos med sang
og boklesning, skriving av hilsener til
nye venner, minner av det varige sla-
get. 

Hjemme etter ti dager på påsketur
har det alltid vært godt med middag à
la mamma og tilgang på en del moder-
ne fasiliteter, men samtidig har det
unektelig vært litt stille og tomt rundt
meg. ●

3               mars 2004

 

ng i fjellets katedral

RAST: Johan Lunde Sagen, Erlend Hausken, Char-
lotte Jevne, Maren Flotve, Hanne Løvenholdt og
Sindre Ramung, på leir påsken 2001.

TALER TIL JENTENE: Per-Arne Waaler og Eirik
Knutsen holder tale til jentene under middagen
påskeaften
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I ARKIVET: KJELL-ERIK WIBORG

Også for førti år siden var det populært
å tilbringe påskeuken til fjells. I en sam-
tale mellom noen menighetslemmer
ble det under overskriften «KIRKEN PÅ
PÅSKETUR?» reist en utfordrende tan-
ke: «For de fleste er påsken en ekstra fe-
rie som fortrinnsvis skal tilbringes på
fjellet. Samtidig vet vi at påsken egentlig
er en kirkelig høytid omkring et bud-
skap som står sentralt i den kristne tro.
En rekke mennesker – ikke minst unge
kristne – befinner seg midt i dette spen-
ningsfeltet. Og spørsmålet blir: Hva skal
vi som kristne gjøre for å bevare på-
skens egentlige innhold? Hvordan skal
vi stille oss til ferie- og fjellkultusen?»

Råd til unge
Her er noen av synspunktene som
kom på trykk den gangen:
■ Påsken er en kjærkommen ferie i et
langt vårsemester. Men det kristne bud-
skapet er allikevel det primære. Det kan
ikke være noe galt i å dra på påsketur
hvis man samtidig tar budskapet med. 
■ Hvis man praktiserer kristendom
hele året, vil man også ta den med seg i
påsken.

■ Spesielle påskemøter eller stevner
gir en veldig følelse av samfunn.
■ Det er ikke riktig av de kristne å gå
imot strømmen til fjellet. Løsningen
må være aktivisering, både hjemme og
på fjellet. Jesus sa selv: Gå ut----, det vil
si til menneskene der de finnes.
■ Alle har plikt til å forkynne – hele
året. Når familien pakker, må Bibel og
salmebok komme med. Høytlesning
faller naturlig på en hytte. Ja, hyttelivet
gir faktisk en særlig sjanse til å lese noe
høyt til ettertanke.
■ Kirken skal være med til fjells, men
uten å redusere virksomheten hjem-
me.
■ Hvorfor ikke forberede påsken ved å
gi hverandre tips om bøker, utveksle
tanker, drøfte hvordan vi skal legge
opp en familieandakt. Oppgaven er å
gjøre fjellpåsken til en kristen påske.
■ Råd til unge som er i tvil: Hvis ved-
kommende er positivt innstilt til på-
skens budskap, bør han eller hun reise
med en organisasjon eller et lag der det
kristne program er konkretisert. Å rei-
se med en «nøytral» venneflokk uten
noen form for «kontroll», uten mål og
mening, er ikke å anbefale.
■ Om ikke kirken alle steder kan «bli
med til fjells», er det kirkens oppgave å
ta initiativ for å vinne innpass med
gudstjenester og andakter på hoteller
og fjellstuer. ●

4 mars 2004                

Kirsten Almås er
tidligere sokne-
diakon i Storetveit.
Nå er hun frivillig
medarbeider i
«Aktiv Fritid» for de
eldre i menigheten. 

?Hvordan pleier du å 
feire påske?

-Som oftest har jeg vært hjemme. Noen
ganger har jeg vært på fjellet i palme-
helgen, men kommet tilbake til byen til
påskehøytiden – det har jeg opplevd
som en fin kombinasjon.
En påske husker jeg som veldig spesiell,
fordi jeg ikke følte at det ble påske. Det
året hadde jeg en fantastisk opplevelse
i kulturriket Egypt, men jeg mistet på-
sken og kirkens påskebudskap. Det ble
et savn. Jeg kommer ikke til å legger tu-
rer til påsketiden, da vil jeg være nær
min kirke. Jo eldre jeg blir jo mer betyd-
ningsfullt blir det for meg å ha en stille
påske, der kirkens budskap står sen-
tralt. Påskeevangeliet er det sentrale
grunnlaget for min tro, og det er påske-
budskapet som gir meg håp for livet vi-
dere.
Påskefestuken tilbyr mange flotte opp-
levelser både kulturelt og religiøst. På
mange måter blir det bedre tid til å kun-
ne benytte seg av de mange tilbud som
er både i sin egen menighet og i Bergen
by. I påskehøytiden beholder man roen
i en helt annen grad enn hva som ofte
er tilfelle i for eksempel julehøytiden.
Da er det så mye som forstyrrer og som
tar oppmerksomheten vekk fra det
egentlige. ● AV THERESE MOKKELBOST
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Påsken for 40 år siden
Det er 40 år siden Hverdag og Helg kom ut med det første
nummeret, og året var 1964. Hva ble skrevet ved påsketider
den gang? Vi har bladd litt i arkivet... 

Norge på langs
Mandag 19.april er det ett år siden Rune
Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-
Roger Mørk gjennomførte lang-skituren fra
Lindesnes til Nordkapp, som menighetsbla-
det skrev om i fjor. Alle som vil se bilder og
høre historier fra turen inviteres til menig-
hetssalen i Slettebakken 28. april kl 19.00.

Her er utdrag fra dagboken 19.april: Norge
på langs, dag 72: Strålende sol. På visitt i
Nord-Sverige. I dag har vi gått 32 km. (det
meste over vann). Teltplassen i natt blir der-
for også på et vann, så i kveld har vi innlagt
ubegrensede mengder med drikkevann i for-
teltet. Herlig luksus! Vi hadde en tre timers
lunsj i lyngen. Det begynner å bli varmt. Vi
håper at det fortsatt er is på vannene lengre
nord når vi skal gå på dem - det kan bli langt
å gå rundt… Vi har sett 6 ryper og en sven-
ske som lignet på Johann Muhlegg. ●
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5               mars 2004

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Det er fredag 30. april kl 19.00 at blu-
esbandet fra New York opptrer sam-
men med gitaristen Knut Reiersrud
og organisten Iver Kleive i Storetveit
kirke.

- Det er et scoop å ha fått dem!
Holmes-brødrene er bluessangere i
verdensklasse; de synger lidenska-
pelig svart gospel-soul-blues med
fantastiske harmonier, sier Ruth
Bakke, komponist og organist i Sto-
retveit kirke begeistret. Hun ønsket å
arrangere en skikkelig bluse-konsert
i kirken og kontaktet ledelsen i Ole
Blues festivalen for et samarbeid. 

- Da de tilbød at The Homes Brot-
hers kunne opptre i Storetveit, ble
jeg kjempeglad. Dette blir en kirke-
konsert utenom det vanlige, sier hun
og legger til: 

- Det blir spesielt å høre dem sam-
men med Knut Reiersrud og Iver
Kleive – instrumenteringen deres
mot Holmes-brødrenes vokale
klang.  

Sørstats-baptister 
Bassist Sherman Holmes, gitarist
Wendell Holmes og trommeslager
Popsy Dixon gjestet Bergen i 1996 og
høstet enormt gode anmeldelser for

konserten de holdt i Johanneskir-
ken. 

- Det spesielle med bandet er at de
like enkelt opptrer med rå blues på
en mørk klubb, som med de
vakreste, flotteste klanger på en kir-
kekonsert, sier Frank Nes i Ole Blues
festivalen og legger til: - De har en
utrolig tett og flott klang, når du ser
dem, skjønner du nesten ikke hvor
lyden kommer fra.  

Ny CD 
De tre er opprinnelig fra Virginia,
hvor de vokste opp i den lokale bap-
tistkirken. Nå holder de til i New
York, hvor de i flere år har vært til-
knyttet nattklubben Dan Lynch’s. På
nyåret kom de ut med cden Simple
Truths, som i flere uker har ligger
høyt oppe på listene. 

- De er blant de fremste artistene
innen sjangeren og inviteres stadig
til talkshows som Letterman’s, for-
teller Frank Nes.  ●

■ Vil du vite mer? Se nettstedet
www.concertedefforts.com/artists_
bros.asp 

The Holmes 
Brothers 
spiller opp 
til blues
- Dette blir årets konsert-
begivenhet. I alle fall i
Fana. Blues-trioen fra New 
York synger fantastiske
harmonier, sier Ruth Bakke,
organist i Storetveit. 

SVART SØRSTATSBLUES: The Holmes Brothers
har spilt sammen siden 1979. 30. april kan du
høre dem i Storetveit kirke. FOTO: CONCERTED EFFORTS

IMPROVISERER: Knut Reiersrud (t.v) og Iver
Kleive opptrer på blueskonserten fredag 30.
april. De er begge enere innen improvisert
musikk - de skaper sine egne grensesprengende
versjoner av salmer og folkemusikk.
FOTO: ROLF M. AAGAARD (IVER KLEIVE)
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Opplev Egil Hovlands
Oppstandelsesmesse 
i Slettebakken kirke

2. påskedag kl.
1900 fremføres
Egil Hovlands
«Oppstandel-
sesmesse» un-
der en felles-
gudstjeneste
for Fana prosti
i Slettebakken
kirke.
-Tradisjonen
med oppstan-
delsesmesse er

blitt en nødvendig del av påskefeiring-
en for mange av oss. Har du vært til
fjells uten å få delta i noen gudstje-
nester,  er dette din sjanse til å la ju-
belen over oppstandelses-underet slip-
pe løs, og til å delta i lovsangen, sier
dirigent Olav Øgaard.  ●

Medvirkende: Slettebakken Motett-
kor og seks messingblåsere. Sokne-
prest Bjarte Holme.  Dirigent:  Olav
Øgaard.  Orgel:  Kristen Øgaard. 
Kapellan: Lars Petter Eide.

KOMPONIST: Egil Hov-
land. FOTO: TOM SANDBERG/

MUSIKKINFORMASJONSSENTERET

felles  2-04.qxp  17.03.04  22:52  Page 5



mars 2004                6

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg har vært veldig spent på hvordan
det skulle bli å etablere seg alene med
orgelverksted i Bergen, men det ser
ut til å gå bra. Dette første året har jeg
hatt nok oppdrag, sier Johannes Bu-
der.

Nylig var han på et akuttoppdrag i
Laksevåg kirke, da det hadde opp-
stått en hyler i orgelet, forrige uke
innkalte organisten i Mariakirken
ham.

- Organistene ringer, forteller om
feil. Noen ganger kan vi ta det over te-
lefon, men som oftest rykker jeg ut og
yter nødhjelp.  Lørdager, søndager og
fredagskvelder, sier Johannes og ler. 

Søt musikk
Det var da Skjold kirke fikk nytt orgel
for drøye tre år siden, at den unge tys-
ke orgelbyggeren Johannes Buder
kom til Bergen for å være med å mon-
tere orgelet. Det ble levert i 70 kasser
med små deler, og Guro Rotevatn
(28), organisten i Skjold, fulgte spent
med på prosessen, og orgelbyggerne
som jobbet intense dager i kirken fra
åtte om morgenen til åtte om kvelden
i fire, fem uker.

- De hadde harde, lange dager og
det hendte jeg kom med litt kaffe til
dem, sier Guro og smiler.

Da orgelet ble innviet første søn-

dag i advent i 2000,  var de to blitt fo-
relsket. Til deres hell og lykke, ble Jo-
hannes engasjert for å reparere orge-
let i Sandvikskirken, deretter fikk han
en prosjektstilling hos Bergen kirkeli-
ge fellesråd som orgelreparatør. Den
søte musikken mellom de to fikk ut-
vikle seg: Bryllupet stod i 2002, og i
høst kom Andrea til verden. 

Fant død mus
Paret kjøpte seg enebolig på Midtun,
hvor Johannes innredet verksted i
kjelleren. Her er høvelbenk, filer, kni-
ver, skinn og skruer; utstyr han har
samlet gjennom 16 år som orgelbyg-
ger og reparatør. Ute på gårdsplassen
står en kontorcontainer. I den repa-
rerer han for tiden spillepulten fra
Skjee kirke i Stokke. Nytt
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Han driver Berge
eneste orgelverk
- Jeg fant nettopp en død mus i spillepulten, 
sier tyske Johannes Buder (32). Han har inn-
redet orgelverksted i eneboligen på Midtun, og
rykker ut når orglene i byen må ha akutthjelp 
og vedlikehold.

ORGANIST OG ORGELBYGGER: Organist Guro
Rotevatn Buder (28) og orgelbygger Johannes
Buder (32) forelsket seg da det nye orgelet i
Skjold ble montert for drøye tre år siden. I høst
ble de foreldre til Andrea. 
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7               mars 2004

- Kirkene i Norge blir så mye brukt,
så jeg liker å frakte deler hjem i verk-
stedet for å få jobbet uforstyrret og
uavbrutt, sier Johannes og legger til:

- Da jeg plukket spillepulten fra
hverandre, fant jeg en død mus i en
musefelle, og belgen var også muse-
spist!  

- Fra å være i et orgelbyggerfirma
med ti-tolv ansatte, er det ikke tøft å
skulle drive på for seg selv?

- Jeg kan bli matt! Mange reparasjo-
ner er veldig tidkrevende og det er
bare meg! Som montasjelder kan du
si, vi trenger en mann til. Dessuten,
hvis ti menn jobber fire timer ekstra
for å bli ferdig, merkes ikke det så godt
som om en mann må ta den ekstra ar-
beidsbyrden alene. Men heldigvis har
jeg Guro, som forstår og sier «det går!»

Eksotiske Johannes
- Vennene mine synes det er eksotisk
med Johannes som er orgelbygger. «Er
du den eneste i Norge», spør de. De
som har mer greie på det, sier at Ber-
gen har fått en kjemperessurs i Johan-
nes, sier Guro og smiler til sin mann.

Johannes forteller at det faktisk har
vært en drøm lenge å reise fra Tysk-
land. Da han traff Guro fikk han plut-
selig sjansen. 

- I det gamle DDR er det mange or-
gelbyggere, men få organister. I Frank-
furt an der Oder hvor jeg lærte orgel-
byggeryrket, er det en organist på 70
000 mennesker! Her er det omvendt.
Mange organister og bare orgelbyg-
gerfirmaet Brødrene Torkildsen i
Trondheim med seks ansatte, og Ryde
og Berg i Fredrikstad med 15 ansatte,
foruten småbedrifter som meg, sier
Johannes, som opplever at interessen
for orgelet er stor i Norge, kanskje
større enn i området han er fra. 

- Det kan skyldes kommunist-ti-
den i DDR. Hvert år måtte firmaet jeg
jobbet for, bygge to orgler for Russ-
land, og orgelbyggerfirmaene ble be-
ordret til først å gjøre oppdrag for sta-
ten i konserthusene før de kunne
vedlikeholde kirkeorglene, forteller
han.  

Johannes har tatt vare på et gam-
melt trøorgel, som har fått plass i
stua. Han klunker litt, men overlater
ellers spillingen til Guro.

- Jeg reparerer så mye at når instru-
mentet endelig er spillbart, da går jeg
til neste jobb! sier Johannes og ler.  ●

gens 
rksted

TEKNIKK: - Vi had-
de et gammelt pia-
no hjemme hvor
mekanikken stadig
sviktet. En piano-
stemmer viste meg
hva jeg skulle gjø-
re, så min mor kun-
ne fortsette å spil-
le. Slik ble jeg hek-
tet på orgelbygger-
yrket, sier Johan-
nes. 

Bragder i Bergen:
■ Med firmaet Orgelwerkstatt Chr.
Scheffler har Johannes restaurert Schlag
& Söhne orgelet i Johanneskirken
(1999); han har vært med å bygge og
montere det nye mekansike sløyfelade-
orgelet i Skjold kirke (2000), og tilslutt å
restaurere Olsen & Jørgensen orgelet i
Sandviken kirke (2001).
■ Da Johannes hadde prosjektstilling i
Bergen kirkelige fellesråd, reparerte han
pneumatikken i orgelet i Årstad kirke og
skiftet fra trådmekanikk til abstraktme-
kanikk i Birkeland kirke (2002).
■ Da det nye Glatter-Götz orgelet kom til
Sælen kirke, var Johannes med på mon-
teringen (2003).

■ Johannes har rengjort, reparert og in-
tonert orgelet i St. Paul (2003).

ORGELVERKSTED: Dietrich Johannes Buder star-
tet eget verksted for et år siden. Foruten å restau-
rere orgeldeler hjemme, rykker han stadig vekk ut
for å reparere. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND
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Ten Sing-leder og kirkemusiker
Yngvild Kolbergsrud reiste til
Voss med 21 ungdommer fra
Bønes. Her er hennes blikk på
turen: 

Et av helgens høgdepunkter på Vin-
terfestivalen var  «United colours of
ten-sing»: Alle korene hadde forbe-
redt en låt sammen med et annet
Ten-Sing kor. 

Funky music
Bønes samarbeidet med Fyllingsda-
len Ten-sing og sammen gjorde de en
utrolig bra versjon av «Play that funky

music». Sam-
tidig med at
de ulike Ten-
Sing-gruppe-
ne opptrådte
på scenen
kunne publi-

kum skrive sms som ble vist på stor-
skjermen. Her var det sjekking på
høyt nivå! 

Innsamling
I løpet av hele festivalen samlet del-

takerne inn 12 000 kr til Delta inter-
nasjonal sitt prosjekt i Gaza KFUM,
og ved midnatt lørdag var det klart
for fakkeltog i Voss sentrum med tan-
ke på dette. 

Søndag morgen ble festivalen av-
sluttet med Ung Messe med nattverd
og forbønn i idrettshallen. 

Lite søvn
Om stemningen var litt spent på vei

oppover var den i alle fall ikke det på
returen. 21 hylende ungdommer var
gira etter en utrolig flott tur, en kunne
absolutt ikke se på dem at de bare
hadde sovet 4-5 timer på to døgn…  ●

AV  YNGVILD KOLBERGSRUD

8 mars 2004                

For femte år på rad var det i
februar Vinterfestival på Voss:
600 ungdommer var samlet til
konserter, dans, ski, seminarer
og gudstjeneste. Kolbjørn
Gunnarson fra Søreide tok turen
opp. Her her hans rapport.

Vinterfestivalen er KFUK/KFUM
Bjørgvin krets sin største ungdoms-
samling, og arrangeres hvert år første
helgen i februar. Voss er etter hvert
blitt det faste stedet, og festivalen er
for mange årets høydepunkt. I år var
omlag 600 ungdommer fra 16 Ten Sing
kor og ungdomsklubber i Hordaland
påmeldte. Fra Fana prosti var Søreide,
Extasis fra Skjold, Ytrebygda, Blessing
fra Fana, Bønes, Slettebakken, og Bo-
bla fra Birkeland alle tilstede med god
deltakelse. 

Det er alltid et kanonbra arrange-
ment, men i år var det spesielt bra. Alt
virket veldig godt planlagt, og kvalite-
ten på fellessamlinger, konserter og
bibeltimer var svært høy. 

Tapte mot Laksevåg
Det skjer så mye på en Vinterfestival.
Det er noe for en hver smak. Til og med
fotball. Cupen mellom de ulike enhe-

Lite søvn og hylende ungdommer
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Tente tenåringer på

80-TALLS: Festivalbandet hadde for anledningen
skikkelig 80-talls rockesveis når Final Countdown
runget gjennom lokalet. FOTO: PÅL S. SCHAATHUN

Yngvild
Kolbergsrud.
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Ledig prosjektstilling
Barne- og ungdomsarbeider i Storetveit prestegjeld

Vi søker etter en barne- og ungdomsarbeider, i 35 prosent
prosjektstilling for skoleåret 2004-05, som i samarbeid med
kateket tilrettelegger for konfirmantundervisningen. 
Storetveit prestegjeld har årlig omlag 200 konfirmanter, som
velger mellom ulike aktiviteter. 

Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse opp mot
kristendom grunnfag. 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Helge Kolstad (Bønes me-
nighet) 55 30 81 00, eller daglig leder Therese Mokkelbost
(Storetveit menighet) 55 30 81 11.

Søknad med referanser sendes til Storetveit 
menighet, Kirkeveien 27, 5072 Bergen

tene er et av mange høydepunkt. Ytre-
bygda har gjort det bra flere år på rad.
Så bra at kravene til dem selv er blitt
store. Etter at Ytrebygda hadde tapt fi-
nalen - noe som jo er et godt resultat -
mot Laxing fra Laksevåg, utbrøt Sarah
Gilmore, styreleder i Ytrebygda:  

- Nei, nå må vi begynne med fotball
i tillegg til dans og drama!

Tentreff i juni
Tema for årets festival var «Precon-
nected». Det er ingen hemmelighet at
dette pekte mot Tenåringstreffet (TT)
som skal arrangeres i slutten av juni.
Hvert fjerde år samles alle landes
KFUM-ere til TT. En kjempeopplevel-
se og obligatorisk for alle som bare har

luktet på Ten Sing eller andre KFUM-
aktiviteter. I år skal det arrangeres i
Haugesund, og temaet blir «Connec-
ted». På Vinterfestivalen fikk vi en for-
smak på hva som venter oss i juni.

Festivallåt er det også alltid på Vin-
terfestival. I år var låten basert på «Fi-
nal Countdown». Låten som runget
over hele verden på 80-tallet, lød like
bra i Idrettshallen på Voss - og sangen
gledet både yngre og eldre hjerter. Og
nedtellingen gjaldt? TT selvfølgelig!

Knekker koder
Lørdag formiddag var det tid for semi-
narer. Det er mange ulike seminarer
deltakerne kan velge mellom. Alt fra
kor til judo. 

- Seminarene skal være til inspira-
sjon for deltakerne. Her kan de hente
med seg ideer de kan ta med seg hjem
til enheten sin, sier Mari Kristoffersen,
foreningssekretær i Fana KFUK/-
KFUM. Hun satt i år i hovedkomiteen
for festivalen og er veldig fornøyd:

- Det har gått over all forventning.
Stemningen er god, sier Mari og frem-
hever betydningen av å være med på
Vinterfestival: 

Det er veldig viktig for korene og
klubbene å være med her. Folk ønsker
å komme tilbake neste år. Her knekker
man en del koder, man forstår mer av
hva Ten Sing er.

Flere av dem som har reist rundt i
verden i et år med Tensing Norway var
med og opptrådte på scenen. Disse er
gode forbilder for konfirmantene og
yngre Ten Singere.

Populære samlinger
Bjørgvin krets har flere arrangemen-
ter som samler hundrevis av ungdom-
mer. Konfirmantcup i fotball og Ten
Sing Galla natt til første mai er bare
noen av disse.

-Kretsarrangementer er strålende.
Her treffer ungdommene andre som
driver med det samme. Det er godt å
merke at man er flere. Mange lever
lenge på disse happeningene. Selv-
sagt er det rundt om i de ulike enhe-
tene det meste skjer, og det er her
man må bygge miljø. Men disse top-
pene, som for eksempel en vinterfes-
tival, er superviktig, sier Mari Kris-
toffersen.  ●

AV KOLBJØRN GUNNARSON
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på festival «Mange lever lenge på 
disse store happeningene”

MARI KRISTOFFERSEN

HEIAGJENG: Det skjer så mye på en vinterfestival. Til og med fotball. Her er tre utkledde supportere
fra fotballcupen lørdag. Mon tro de ikke deltok på et lag selv også... FOTO: PÅL S. SCHAATHUN
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- Mangelen på skriftemålet er
alvorlig. Jeg tror vi ville tenkt
mer over synder i hverdagen,
over tilgivelsen og nåden, hvis
vi hadde beholdt skriftemålet,
mener pensjonert lektor Edvard
Hjørnevik (90) på Bønes.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Dessverre er det noe fremmed ved
skriftemålet, nesten 500 år etter at Lut-
her avskaffet det som pliktig sakra-
ment, sier Edvard Hjørnevik, pensjo-
nert lektor fra lærerskolen, men aktiv i
menighetsrådet på Bønes.

I femti år har han vært med i bevegel-
sen Ordo Cruxis, som har som mål å
fornye skriftemålet i Den norske kirke.
Årlig møtes medlemmene til et stevne
hvor alle skrifter for presten. Ellers i
året møtes de åtte som er med fra Ber-
gen, til gudstjeneste, kaffe og prat om
prekenteksten.

Lettvinn nåde
- I skriftemålet sier du høyt dine synder -
du hvisker dem ikke for deg selv - og det

krever mye å gå til presten med det gale
du har gjort. Følelsen av Guds nåde er
sterk, når presten legger hånden på ho-
det ditt og gir deg tilgivelse, sier Edvard. 

- Er det ikke nok å få syndenes forla-
telse i nattverden?

- Jeg tror det er psykologisk viktig at
folk kan snakke av seg det som tynger. I
min barndom i Johanneskirken måtte
man melde seg på til nattverd, og det
innbefattet en prat med presten. Tenk,
hvor annerledes alt er i dag. Den lut-
herske nådeforkynnelse er blitt vel lett-
vint: Jesus tilgir deg alle dine synder, og
så er du ferdig med det! sier Edvard. 

Synd å le
Ordo Cruxis har i følge Edvard ikke lyk-
tes i å skape en skriftemåls-bevegelse
annet enn for sine medlemmer. Han
ser hvorfor det ikke er så lett. 

- I den evangeliske kirke er det så for-
skjellige oppfatninger av hva synd er.
Flere ganger har jeg tenkt: Hva skal jeg
skrifte? Hva er synd av det jeg har gjort?
sier Edvard og refererer til biskop Chry-
sostemos i Konstantinopel på 300-tal-
let: Han påpekte at det ikke noen steder
i Det nye testamentet står at Jesus ler,
og dermed forkynte han at det er synd å
le! Men Jesus må jo ha ledd, av de rare
disiplene ikke minst, sier Edvard mun-
tert og legger til: 

- Historien om Chrysostemos viser at
mennesket kan finne på synder.

Syndsregister
Da Edvard var midt i livet opplevde han
at mange i hans miljø mente han ikke
var skikkelig omvendt, siden han gikk
både på kino og på dans.

- Jeg sluttet å danse, og det har vært

en av mine hardeste påkjenninger!
Men aldri har det falt meg inn å bekjen-
ne for presten at jeg har vært på dans.
Jeg kan ikke skjønne at det skal være
synd! sier han og minnes  svigerforel-
drene. De kunne aldri tenke på å gå i te-
ater eller på kino. Men da tv’n kom,
slukte de alt.

- I deres miljø stod ikke Tv’n på listen
over syndige ting, sier han og påpeker: 

- I den katolske kirke er alt klarere
med et syndsregister. I første rekke er
det de syv dødssyndene man skal skrif-
te.

Usikre prester
Edvard skulle ha god lyst til å høre pres-
tene uttale seg om skriftemålet. 

- Prester flest er ikke oppdratt med
skriftemålet, og jeg har hatt dårlige er-
faringer; usikre prester som jatter med,

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Håper på skriftlig til
GLEMMER SYNDER: - Når du kommer opp i min alder, har du glemt det gale du gjorde om dagen, når kvelden komme
ne igjen vil begynne å forkynne skriftemålet. 
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1) Finnes det noe som 
ikke kan tilgis?

Torill: Jesu død på korset, hans
rop om at «Det er fullbragt», og
«Forlat dem for de vet ikke hva
de gjør», må være
et svar på at alt
kan tilgis. Det lig-
ger en fantastisk
nåde i det å vite at
Gud vil tilgi, slik
Jesus viste oss.

Jorunn: Mellom-
menneskelig sett
tror jeg at det fin-
nes ting som ikke
kan tilgis. Tilgi-
velse har jo som
utgangspunkt at
noen ber oss om
å tilgi og gjør det
med et oppriktig
hjerte og ikke
bare med mun-
nen. Jeg tror ikke
vi kan la oss pres-
se til å tilgi, men
jeg tror vi for vår
egen del må prø-
ve å tilgi, selv om
vi ikke har fått en
unnskyldning el-
ler en bønn om
tilgivelse. Dette
fordi saker kan ta
fullstendig kraf-
ten fra oss; vi må
altså tilgi andre
for vår egen
skyld.

Øystein: Jeg kan
tenke på mange

situsjoner der jeg ville hatt van-
skelig for å tilgi. Hvis for eksem-
pel hvis noen hadde gjort noe al-
vorlig kriminelt mot meg eller
noen av mine nærmeste. Men
jeg liker jo å tenke at jeg kan tilgi

det meste, men det
er vel ganske uto-
pisk. 

Det er ingen gjer-
ninger Gud ikke kan
tilgi, hvis man søker
tilgivelse. Men jeg
tenker at de perso-
nene som utfører de
verste handlingene
- mord, voldtekt -
umulig kan ha Gud i
hjertet sitt. 

2) Hvordan 
klare å tilgi?

Torill: Dersom
man blir utsatt for
påkjenninger som
fratar et menneske
dets selvfølelse og
egenverd, tror jeg
tilgivelsen får pro-
belmatiske «vekst-
vilkår». Et mennes-
ke som er skades-
kutt i egenverdet
vil lett kjenne bit-
terhet, og ikke ha
overskudd til å se at
et oppgjør, en ut-
renskning kanskje
gjør livet lettere.
Når det er behov
for tilgivelse, er

ilgivelse
i stedet for å si, nei, Edvard, det var ikke bra.
Noen er blitt forskrekket over hva jeg har våget
å fortelle - ingen hyggelig opplevelse, sier Ed-
vard, som mener man bør skrifte sine tanker
også, dersom de er fylt av hevn eller misunnel-
se. 

- Tankene avspeiler jo ens hjertelag og ens
innstilling til sitt medmenneske. 

- Er det ikke ubehagelig å legge ut sitt indre
for presten?

- Jo! Derfor må skriftefar ha innsikt! sier han
og tilføyer: - Mange snakker ut med lege og
psykolog, men det er akkurat som om befolk-
ningen har 

større tillit til legens taushet enn til prestens.
Legers taushetsplikt har jo vært en hellig ku si-
den Hippokrates’ tid.

- Kan allment skriftemål rundt alterringen
ha noe for seg? 

- Jeg tror ikke det. Det er for upersonlig, me-
ner Edvard Hjørnevik. ●

kommer, sier 90 åringen   Edvard Hjørnevik muntert. Han håper preste-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

De syv hovedsyndene
Den klassiske syndsfortegnelse stammer fra Gregor den Stores ned-
tegnelser og inneholder syv synder: Hovmod (superbia), som er ro-
ten til alle andre synder: gjerrighet (avaritia), utukt (luxuria), misun-
nelse (invidia), fråtseri (intemperantia), vrede (ira) og likegyldighet
(acedia). De syv kan føre til mange andre synder:Vantro (infidelitas),
fortvilelse (desperatio), dårskap (stultitia), urettferdighet (injusti-
tia), trass (contumacia), ustadighet (inconstantia), uenighet (discor-
dia). En synd kan bli så inngrodd, at den utvikler seg til en last.

Kilde: www.katolsk.no

Vi utfordrer ... syndere
Torill Kongsbakk, virksomhetsleder i Sesam Stiftelsen,
Jorunn M. Johnsen, sokneprest i Slettebakken og Øystein
Kirkebø, ungdomsarbeider i Storetveit menighet, utfordres
på spørsmål om tilgivelse.

Øystein Kirkebø

Torill Kongsbakk

Jorunn M. Johnsen

Fortsettelse 
neste side ��
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

som regel følelser såret, og man
kjenner seg sjelden klar til å tilgi. Til-
givelse må, tror jeg, være en viljesak
mer enn en følelsessak. Å unngå å
tilgi, og erstatte tilgivelsen med bit-
terhet og hat, gir sjelden en himmel
over livet. For meg vil det bli en for-
skjell på den ide jeg har om tilgivel-
sensbetydning i den kristne tro, og
min egen evne og vilje til å tilgi der-
som jeg utsettes for ekstremt vonde
påkjenninger.

Jorunn: Anger og bønn om tilgi-
velse må ligge i bunn. Det tror jeg
gjelder både i forhold til Gud og men-
nesker. Jeg tror man vet at man har
tilgitt noen når vi kjenner at det de
gjorde mot oss ikke lenger tar krefte-
ne og oppmerksomheten vår, men at
vi har klart å legge til side det som
skjedde.

Øystein: Man må sette sine egne fø-
lelser til side. Slutte å  tenke på hvor-
dan en har det selv og begynne å ten-
ke på hvordan den andre har det. Jeg
vet at jeg har tilgitt, når jeg ikke lenger
bryr meg om det som har skjedd. Må
bare legge til at det er viktig å tilgi, og
at vi skal prøve å heller være tilgiven-
de enn å henge oss opp i detaljer.

3) Hva innebærer 
en tilgivelse?

Torill: For meg må det
være en sammenheng
mellom tilgivelse og
erkjennelse. Å tilgi en
som ikke vil innse sine
feiltrinn, eller har
selvinnsikt til å vite at

en har såret, synes jeg er vanskelig.
Noen mennesker misliker disharmo-
ni og vil ikke gå inn i det ubehagelige.
I stedet for å våge den sårbarhet som
må til for å gi og få tilgivelse, velger
noen flukten og det overflatiske som
løsning. Det oppleves for meg som en

dårlig måte å tilgi på – når ærlighet og
konfrontasjon er det riktige. 

Jorunn: Jeg tror det
handler om å legge sa-
ker, hendelser eller ord
til side og ikke lenger la
de få vår oppmerk-
somhet, ikke lenger la
det ta kraften fra oss.

Jeg tror det er så langt vi kan komme
som mennesker i mellom. Når det
gjelder Gud, så går han lenger. Jeg
tror på ordene i barnesangen: Han
kaster alle våre synder bak sin rygg og
ser dem aldri mer. Gud tilgir og glem-
mer når vi ber om tilgivelse. 

Øystein: Å tilgi er å si
til noen at selv om de
har gjort noe som ikke
er riktig, så gjør det
ikke noe. Det har å gjø-
re med å sette seg selv
og sine følelser i andre

rekke. Det er det motsatte av hevn, og
dermed en av de mange viktige egen-
skapene som George W. Bush mang-
ler.  ●

Vi utfordrer ... 
fra side 11
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STABEN, STORETVEIT MENIGHET

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . . .55 30 81 19
epost storetveit.menighet@bkf .no
Kontortid man-fre 10.00-12.00.

Sogneprest Bjarte Holme
Kirkevn. 47a
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 12 (a)
telefon  . . . . . . . . . .55 28 36 58 (p)

Vikarprest Inge Høyland 
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16
e-post:  . . . . . . . . prest@epost.no

Kapellan Kari Vatne
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 15 (a)
telefon  . . . . . . . . . .91 33 05 56 (p)

Kirketjener Vibeke Kristiansen
telefon  . . . . . . . . . .55 28 17 10 (a)
 . . . . . . . . . . . . . . . .55 92 93 20 (p)

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

Kateketvikar: Brita Holme 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
 . . . . storetveit.menighet@bkf.no

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

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

ANDRE KONTAKTER

Storetveit menighetsråd
Leder Guri Westfal-Larsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 91 21 42
Nestleder Mette Lawlor
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 08 87

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

Bibelgruppetjenesten
Flere grupper er i aktivitet på 
ulike dager
Kontakt vikarprest Inge Høyland
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16

Storetveit Menighetsbarnehage
Kirkeveien 27
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 24 28

Søndagsskole
Hver søndag når det ikke er 
familiegudstjeneste. 
Kontakt: Kari Bakke
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 33 70

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

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

Kontaktklubben for psykisk 
utviklingshemmede
Møtes hver 2. torsdag i 
menighetshuset.
Kontakt: Kirketjener Vibeke
Kristiansen
telefon  . . 55 92 93 20/55 28 17 10

Diakoniutvalget
Kontakt: Diakonvikar
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Aktiv Fritid
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Pensjonister: Kontakt Evelyn
Mehl Nilsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 49 43
Ragnhild Thistel
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 29 14 56

Tirsdagssamvær for eldre
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Kontakt: Diakonvikar
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16
Kjøring: Guri Westfal-Larsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 91 21 42

Småbarnstreff
Hver torsdag kl. 10.30-12.30 
Menighetshuset
Kontakt vikarprest Inge Høyland
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16

1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon  . .55 10 51 13 / 99 71 51 16

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

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

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og 
en helg) for alle, uansett tvil og tro.
Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved skils-
misse /dødsfall.
Kontaktperson for alle disse fel-
les aktiviteter: Diakonvikar
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 27 31 16

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

Åpen kirke på Bønes

Hver onsdag mellom kl. 16-18.00 er
Bønes kirke åpen. Om du vil søke
stillheten, tenne lys, eller samtale
med noen, så er du hjertelig velkom-
men. Diakonvikar Jonny Rogne eller
noen fra diakoniutvalget på Bønes
er tilstede på disse onsdagene.

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet

13               mars 2004

AV GURI WESTFAL-LARSEN

Mange har kanskje fått
med seg at Storetveit har
fått nytt sentralbord og
nytt nummer. Etter en del
innkjøringsproblemer
fungerer sentralen nå bra.
Om du tilfeldigvis be-
finner deg på kontoret
hos daglig leder Therese
Mokkelbost kan du plut-

selig høre en dannet eng-
elsk damestemme si:
«Where are you?» Etter
noen sekunder gjentar
hun spørsmålet om ikke
noen plukker opp tele-
fonen med en gang. Men
som oftest behøver hun
bare å spørre èn gang. 

Men hvor er du? Store-
tveit menighet er nå mer
enn halvert etter at Bønes

menighet er kommet i
drift og dette merker vi.
Vi sliter med å få folk til
dugnader og til komiteer.
Faktisk har vi det veldig
hyggelig sammen, vi som
er med, og vi vil oppfor-
dre andre til å ta del i et
givende arbeid: Vindus-
vask, loftsrydding, hage-
arbeid, maling. ●

Møt opp lørdag 17. april fra kl. 11.00 til 14.00. (Det er lov å bli lenger.) Der-
som du har en yndlingsklut kan du få ta den med. Ellers holder vi arbeidsred-
skaper. Vi står også for lettere servering mellom slagene.

Where are you?
Nå står vårdugnaden for døren og det gjelder som alltid vårt menighetshus:
Vindusvask, loftsrydding, hagearbeid, maling. Har du en yndlingsklut, kan
du ta den med!

Kulturkalender
Fredag 30. april
Blueskonsert i Storetveit kirke. -
Ole Blues Festivalen.
Knut Reiersrud og Iver Kleive 
opptrer sammen med gospel-
gruppen «The Holmes Brothers»
fra New York. Storetveit kirke, 
fredag 30. april kl 1900, 
Pris kr. 180,- 
Forhåndsalg gjennom Posten/
Billettservice eller menighets-
kontoret. 

Søndag 13. juni
Sommerkonsert i Fantoft Stav-
kirke. 
Ingrid Langen Fjose fremfører 12
sanger m. tekst av Aslaug Vaa.
Fantoft Stavkirke, Søndag 13 juni,
kl 2100. Pris kr. 100,- (60,-) ●
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Diakon Reidun Dyvik har et års
permisjon fra Storetveit kirke,
og jobber i år for Sjømanns-
misjonen på Gran Canaria. 

AV TOR HELGE GUNDERSEN 

I takt med det økende antall nord-
menn som bosetter seg eller ferierer
på turistøyen Gran Canaria i Atlan-
terhavet, øker også etterspørselen et-
ter den diakonale tjenesten til Sjø-
mannskirken. Det er blitt stadig flere
sosiale saker, og det er slett ikke alle
som er av det hyggelige slaget.

- Sjømannsmisjon og diakoni pas-
ser veldig godt sammen. Det diako-
nale arbeidet er jo kirkens forlengede
arm ut til mennesker rundt oss. Selv
synes jeg det er veldig godt å kunne
være til hjelp for andre. Det er abso-
lutt behov for et slikt tilbud her på
Gran Canaria, sier Reidun Dyvik.

Hun opplever at flere og flere nord-
menn bryter opp med sitt vante liv i
Norge og etablerer seg i syden. 

- Dette gjør dem samtidig mer sår-
bare, fordi de ofte mangler nettverk.

Rammes man av sykdom, ulykker el-
ler havner opp i andre vanskelige situ-
asjoner, står en plutselig alene. Da blir
ofte Sjømannkirken kontaktet, fortel-
ler Reidun og legger til: - Vi møter
mennesker i ulike livsfaser. Vi ser flere
tilfeller hvor en av ektefellene reiser
sørover og bosetter seg sammen med
et barn som er plaget med sykdom.

Sykebesøk
Minst en gang i uken er Reidun Dyvik
på sykebesøk til nordmenn som er
havnet på sykehus. 

- I perioder kan behovet for besøk
være skrikende. En kveld besøkte jeg
tretten nordmenn på sykehus! Det
var hjerteinfarkt, mageproblemer og
lungebetennelse. Noen blir så alvor-
lig syke at de blir liggende på sykehu-
set en god stund, og resten av famili-

en har kanskje ingen mulighet til å bli
værende lenger. Det skaper selvsagt
usikkerhet og ensomhet. Når jeg
kommer på besøk føler jeg meg ofte
veldig velkommen, sier Reidun.

Hun opplever også en del proble-
mer knyttet til relasjoner i familiene.

- Vi ser en del tragiske tilfeller, og
det har veldlig ofte med alkohol å gjø-
re. Jeg har opplevd å få nødtelefoner
fra vanlige folk på ferie, hvor kanskje
den ene ektefellen mister helt kon-
trollen over alkoholinntaket når de er
i syden. For noen skjærer det seg full-
stendig, og det hender at det går så
langt at det går mot samlivsbrudd her
nede, sier Reidun. ●

14 mars 2004                

Reidun Dyvik:

Diakonvikar 
på Gran 
Canaria

Vi kan hjelpe til med rådgivning/

tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

«Vi ser en del tragiske tilfeller.
Jeg har fått nødtelefoner fra 

vanlige folk på ferie»

Nytt
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Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt
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Kommentar

Replikk

VIKAR: Reidun Dyvik (t.v) har et års permisjon og vikarierer i år i en dia-
konistilling hos Sjømannsmisjonen på Gran Canaria. ALLE FOTO: ODD DYVIK

BEHOV: Stadig flere bosetter seg eller ferierer på
Gran Canaria. Etterspørselen etter den diakonale
tjenesten til Sjømannskirken har samtidig økt.

Sondre Føysæther Sivertsen 
Kaya Straume Reknes 
Sandra Rajic Riise 
Johannes Totland Morken 
Pia Mæhle 
Louise Isabel Knudsen-Eide 
Lauritz Rostrup Ellingsen 
Caroline Sofie Kupka 
Christina Bosanquet Ulvedal
Nea Horntvedt Toften 
Jørgen Fossen Nordborg 
Sondre Nesvik Løvaas 
Olaf Amani Sætrenes Olsen 
Line Falck Kleppe 

Sarah Vivelid Nilssen 
Gjertine Dahle Larsen 

Øyvind Kommedal og Sissel
Rinde 28.02. Storetveit kirke
Karl Erik Olsen og Gøril Tor-
ske 28.02. Kongsberg kirke

Anny Karlsen f.1918
Edel R.Talle Petterson f. 1915
Knut Aasland f. 1921
Rolf Ragnar Skaathun f. 1929
Klaus Petter de Lange f. 1928
Arne Per Petersen f. 1928
Reidar Bjerk f. 1918

døde

 vigdedøpte

Nytt
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15               mars 2004

B. Fondenes A/S
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Livets gang: Se side 14.

Søn.28.mars.Maria budskapsdag
1100 Samtalegudstjeneste v/sokneprest 

B. Holme. Nattverd, offer: menighets
arb. Søndagsskole. 
Jer.33,14-17; Ef.1,3-6; Luk. 1,46-55.

Søndag 4.april Palmesøndag
1100 Høymesse v/ kapellan Kari Vatne

Nattverd, dåp, offer: Amathea. 2Mos. 
12,21-28; Hebr.2,14-18; Joh.12,12-24.

Torsdag 08.april.Skjærtorsdag 
1900 Høymesse v/kapellan Kari Vatne

Nattverd, offer: menighetsarb. 
1Kor.11,23-26; Joh.13,1-15; Jes.53,1-5.

Fredag 09.april,Langfredagsgudstj.
1100 Pasjonsmesse v/ sokneprest B. Holme. 

Nattverd, offer: menighetsarbeidet
Joh,19,31-42; Joh.18,1-19,30

Lørdag 10.april.Fana kirke
2300 Påskenattsgudstj. v/ res.kap. G. Nesse. 

Nattverd. Offer: Fellesoppg. i prostiet.

Søndag 11.april.Påskedag
1100 Høytidsgudst.v/ sokneprest B. Holme. 

Nattverd, offer: Kirkens bymisjon i Ber-
gen. Jes.25,8-9;Rom.6,9-11;Joh.20,1-10

Man.12.april 2.påskedag,Slettebk.
1900 Fellesgudstj. for Fana prosti , Slette-

bakken. Hovlands oppstandelsesmesse. 
V/kap. L.P Eide og sokneprest B.Holme

Søndag 18.april 1.s.e.påske
1100 Familiegudstj. v/sokneprest B. Holme. 

Offer: Institutt for kristen oppseding
Sal 116,1-9;!kor 15,12-21;Joh.21,1-14.

Lørdag 24.april 
1600 Dåpsgudstjeneste

Søndag 25.april.2.s.e.påske
1100 Høymesse v/ Kari Vatne. Nattverd,

Offer: Menighetsarbeid. Søndagsskole
Sal 23;Hebr 13,20-21;Joh.21,15-19.

Søndag 25.april 
1900 Samtalegudstjeneste for Ungdoms-

klubben. V/kapellan Kari Vatne

Torsdag 29.april 
2000 Gudstjeneste for mennesker med 

psykisk utviklingshemming

Søndag 02.mai,3.s.e.påske
1100 + Konfirmasjonsgudstjenester v/ 
1300 kapellan Kari Vatne. Offer: menighets-

arb. Salme 126;2Kor 4,14-18;Joh 14,1-11

Lørdag 08.mai 
1100 + Konfirmasjonsgudstjenester
1300 v/vikarprest Inge Høyland

Søndag 09.mai,4.s.e.påske
1100 + Konfirmasjonsgudstj. v/ sokneprest
1300 Bjarte Holme. Offer: menighetsarb. 

Jes 1,18-20; Joh 15,10-17;1Joh 4,10-16

Søndag 16.mai 5.s.e.påske
1100 Høymesse v/vikarprest I. Høyland.

Nattv., Offer: Bjørgvin bispedømmeråd. 
Søndagsskole. Dan 6,4-12;Rom 8,24-
28;Matt 6,6-13

Torsdag 20.mai,Kr.himmelfartsdag
1100 Høymesse v/ kapellan Kari Vatne

Nattverd, dåp, offer: menighetsarb.
Sal110,1-4;Ef.1,17-23;Apg 1,1-11.

Søndag 23.mai 6.s.e.påske
1100 Familiegudstj. v/sokneprest B. Holme. 

Dåp. Offer: sjømannsk., Den no. kirke i 
utlandet. Sak 14,7-9; Ef 4,1-6;Joh 17,9-17

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON
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Konfirmanter i
Storetveit kirke 
Søndag 2. mai kl 1100 
Renate Charlotte Rossnes
Stine Lillemoen Berland
Julia Skorpen Dahl
Marius Bredesen
Kristoffer Skorpen
Dani Andrè Forstrønen
Line Veidung
Joachim Vigsnæs Jæger
Casandra Kjærland
Maren Aas Nakken
Jakob Tvedt
Fredrik Sandal
Rune Sørås
Aleksander Monrad 
Johannes Olsen
Cathrine Eikemo
Jørgen Eide
Tonje Mariell Grindheim
Håvard Sjursæther

Bjarte Vilsvik
Robert Andrè Bjærum
Hilde Margrethe Berland
Sandø
Elin Jeanette Wallin
Henrik Thorsnes
Veronica Berge
Cecilie Hansen
Morten Kvalheim Skiftes-
vik

Søndag 2. mai kl 1300 
Jeanett Lygren
Tonje Straume
Caroline Izabel Martins
Aschim
Håkon Heggernes Lerring
Aleksander Andrè Hurtley
Fredrik Tangerås
Kjell Erik Bakke
Andrea Nina Firth
Fabian Grimelund
Kaja Skjønhaug Sviland
Anette Sæthre

Sindre Sperrud Kjær
Helene Andrea Lund
Simen Rondon Rasmussen
Thomas Mongstad Haavik
Katinka Søvik Bratland
Silje Hjørnevik
Håkon Rommetveit 
Remme
Kristoffer Forstrønen 
Dalen
Benedicte Hvide Sagvaag
Jo Grung Ertzeid
Stine Lise Breistein
Hanne Farestveit Augestad
Marte Blom Nysæther
Mari Magnus
Didrik Falck Kjelstrup
Olsen

Lørdag 8. mai kl 1100 
Solveig Godhavn Lunde
Henrik Tveit
Helene Paulsen
Kristine Beate Strand
Benedicte Amundsen Ege
Håvard Røksund
Tarje Roger Garmann
Kaja Aarskog Ely
Mads Ulstein
Lorentz Sveen Tvedt
Emilie Schjøtt Brackman
Bendik Berg Skauge

Lørdag 8. mai kl 1300 
Preben Andrè Eide
Fjeldsbø
Marius Grønsdal
Stian Sævig
Kristiane Nybakk

Erik Alexander Foss
Lene Johansen
Mads Fredrik Heiervang
Ole Andrè Leknes
Ina Austgulen
Annavilda Hindal Gjerstad
Daniel Kalstad
Henrikke Næss Helland
Kine – Elena Reigstad
Hanne Follesø Taule
Dyveke Meland
Harald Wie Bóe
Maria Celine Leknes
Eirin Skaftun
Andreas Ro
Georg Franco Olseth
Michael Andrè Lygre Stor-
dal
Kristiane Tislevoll Eide

Søndag 9. mai kl 1100
Maud Katrin Overå
Haldorsen
Pål – Christian Salvesen
Njølstad
Liv Kristin Hessevik
Linn Sælen Lundberg
Morten Inge Vintermyr
Christer Overgård Sanden
Joakim Hjartåker
Fredrik Tvedt Lorentsen
Elin Marie Ansnes
Mikal Olsen
Joachim Rathke
Heidi Waage Rasmussen
Christopher Hummervoll
Stine Emilie Lokøy
Kristine Aukland Talhaug
Sara Kristine Muri Bugge

Thale Garshol Løvaas
Stephanie Alice Namtvedt
Silje Elisabeth Evenstad
Sigurd Husabø Kongsvik
Line Seljelid
Eivind Bolstad Landa
Elise Christina Dolvik 
Haferstrom
Martin Højgaard Molden

Søndag 9. mai kl 1300 
Morten Dale
Jannicke Oppedal
Martine Gjelsvik Hansen
Petter Hagstrøm Borge
Jens Georg Waagsbø 
Stensrud
Eva Kristine Grung
Stephanie Michelle 
Jaculan Bjørkhaug
Liv Vanessa Berg
Christer Albrechtsen 
Larsen
Simen Holmedal
Endre Bratland Skurtveit
Birthe Borge
Ulrick Blytt
Live – Regine Pedersen
Christoffer Solheim
Danny Alexander Eberg
Linn Hoff Førland
Ingeborg Nyhammer 
Mellingen
Stine Kjønsvik Bang
MadsSøfteland Oma
Sebastian Schjeldsøe
Stine Drager
Kristin – Therese Solhaug
Ingrid Marie Utne Særvold

Kjære konfirmanter
I Filipperbrevet 4.4 står det ”Gled dere i Herren alltid!
Igjen vil jeg si: Gled dere!” Konfirmasjonen er en gle-
dens dag både for dere og familien.Vi takker for et
flott år, og håper konfirmasjonstiden har gitt dere
opplevelser og minner å ta med videre. Det hadde
vært kjekt å se dere i menighetene og på gudstjeneste-
ne også i fremtiden. Lykke til med selve dagen!

Med vennlig hilsen
Bjarte, Kari, Inge, Øystein og Brita.
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