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Konfirmasjonsåret begynner å nærme seg den store
finalen. 6., 7. og 14. mai er det konfirmasjoner i
Bønes og Storetveit menigheter. Side 14

Alt klart for
konfirmasjon

Bli med i Kontaktklubben 
Storetveit har en egen møteplass for psykisk utviklings-
hemmede - og deres familier og støttekontakter.  Side 4

Staben på seminar
Tøffe år og mange omstil-
linger har krevd sitt. Et tre-
dagersseminar på Marstei-
nen  skal gi de ansatte ny
giv, til glede for menighe-
tens medlemmer. Side 2-3

Stengte dører
Omorganiseringen av pro-
stiet har medført tidvis
stengte dører i Skjold kirke.
Nå vurderer menighetsrådet
dugnad for å åpne kirken.

Side 6-7

Ja til frivillighet
- Frivillighet og ulønnet
tjeneste må stå i sentrum i
Den Norske Kirke fremover,
sier biskop Ole D. Hage-
sæther. Side 10-11
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Når dette skrives er de verste reak-
sjonene på karikatur-tegningene av
profeten Muhammed lagt seg og
det er litt enklere å gjøre seg noen
refleksjoner uten for stort følelses-
messig engasjement. 

AV KARL JOHAN KIRKEBØ

For det var vanskelig å ikke la seg rive meg når liv ble
truet og ambassader brent.

Det første som slår meg er hvor forskjellig deres
tenkning og kultur er fra vår. De voldsomme reaksjo-
nene er veldig fremmede for oss og at de så lett gri-
per til vold og hvor lite verdi et menneskeliv tilsyne-
latende har er for meg litt uforståelig. Samtidig gir
det en ny dimensjon til forståelse av intensiteten i
konflikten i Midt-Østen. Dette er en dimensjon jeg
tror vi skal ha med oss i mange vurderinger.

Så lar jeg meg imponere over intensiteten i deres
reaksjon på at noe de holder for hellig blir trakassert.
Selv om det nok er både politiske sider av reaksjonen
og at konservative elementer har benyttet anled-
ningen til å hisse opp stemningen, er det ekte sinne
over at det hellige er tråkket på. Vi ser stadig vekk at
det vi holder hellig blir misbrukt, men vi har sluttet å
reagere. Kanskje av frykt for ikke å være tolerante
nok. Jeg er enig med biskop Laila Riksåsen Dahl som
sier at vi må begynne å si fra klarere uten at vi blir
dømmende.

Ytringsfriheten har vært sterkt diskutert i denne
saken. Forfatteren Edvard Hoem skrev at dersom det
eneste vi i Norge holder for hellig er vår rett til såre
andre kan vi ikke vente at vi får universell tilslutning
til dette. Det er lett å være enig i dette. Vi skal ta vare
på ytringsfriheten, det er en viktig del av vårt demo-
krati. Men det må også være lov å kritisere media
som tråkker over uten å bli anklaget for å ville svek-
ke denne friheten.

Noen har tatt til orde for å gjeninnføre blasfemipa-
ragrafen. Ikke minst muslimene, men også konserva-
tive kristne grupperinger. I den forbindelse er det litt
vanskelig å forstå motivene til det kristne Magasinet
som trykket tegningene. De er for gjeninnføring av
blasfemiparagrafen, men trykket tegningene for å
forsvare ytringsfriheten?? Jeg ser ingen grunn til å
endre dagens lov. Som kristen kan jeg tåle at andre
uttrykker seg negativt om det jeg tror på og holder
hellig. Men jeg vil også forbeholde meg retten til å si
fra når jeg finner det nødvendig.

Muhammed-
tegningene

AV BJARTE HOLME

Kanskje noen med bakgrunn i
alle sykemeldingene i 2005 har
fått inntrykk av at det samtidig
kan være for krevende. At vi høs-
ten 2005 kunne stille fullt mann-
skap av ansatte igjen, var veldig
gledelig av mange grunner – ikke
minst fordi kontinuiteten som er
så viktig for en stab, er ivaretatt,
og fordi samarbeidet oppleves
være så åpent og godt. 

Overbelastning
Samtidig er det viktig å arbeide
for å forebygge sykemeldinger
som skyldes overbelastning. Der-
for har ønsket vært sterkt hos oss
ansatte å avsette tid til avklaring
av oppgaver, og hvordan vi forde-
ler dem. Det handler om å kunne
ta vare på hverandre. I denne pro-
sessen har motivet hele tiden
vært hvordan vi som ansatte best
mulig kan tjene menighetene og
fremme det menighetsbyggende
arbeidet i Bønes og Storetveit. 

Med bakgrunn i perioden med
flere sykemeldinger (40 prosent

av staben var sykemeldt i kortere
eller lengre perioder våren 2005)
og omorganiseringen som Ber-
gen kirkelige fellesråd har
gjennomført gjeldende fra 1.ja-
nuar dette året var behovet stort
for å sette av flere dager til nevnte
formål. Som stab søkte vi derfor
menighetsrådene i Bønes og Sto-
retveit om sponsing av tre dagers
opphold på Marsteinen hotell. Vi
er menighetsrådene dypt tak-
knemlige for positivt svar, og for
at vi fikk disse dagene borte fra
menighetene til å tenke tjeneste
og menighet.

Intensivt og engasjerende
Tre intensive og engasjerende da-
ger fikk vi ansatte sammen. Så en-
gasjerte var vi at selv måltidene
og pausene mellom øktene gikk
med til å snakke tjeneste og me-
nighet. Marsteinen var et flott
sted å være fordi vi da fikk være
for oss selv og arbeide med det vi
skulle i fred og ro. Hva vi kom
fram til, er vi i ferd med å legge
fram for menighetsrådene. Ved
det er håpet at vi kan så ideer og

Menighetssponsa st
Å være ansatt i Bønes og Storetveit menigheter 
er spennende, utfordrende og flott. 

Logg deg på www.bkf.no og velg
din menighet oppe til høyre på
siden og klikk deg dit. Her vil du
finne informasjon om menighe-
ten, menighetsråd, årsmelding,
aktiviteter, lag m.m. 

Sidene skal utvides med mer

informasjon ettersom de ulike
lag og grupper sender inn info og
bilder som vi kan publisere. Vi
anbefaler alle å ta en titt på si-
dene med jevne mellomrom for
å se hva som skjer i menigheten.

Har du ideer og forslag til infor-

Treff menighetene våre på internett
Storetveit og Bønes menighet har egne nettsider som vi nå
er i gang med å oppdatere. 

Hverdag og Helg nr 2, 2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i

Fana, og sendes til alle hjem i menighe-
ten. Vi tar med glede i mot artikler av ulike 

slag og gjerne også tips til reportasjer.
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Aktiv fritid
Dette er et tilbud til deg som er pensjonist og
som liker å holde deg aktiv. Vi møtes annenhver
tirsdag i Storetveit menighetshus kl. 11.30 –
13. 30. Den første timen hygger vi oss felles
med kaffe, te, kake og evt. medbrakt matpakke.
Vi får besøk av én i staben i menigheten som
har «Ord for dagen» for oss, synger litt, får litt
info, men mest av alt går tiden til det sosiale.

Den siste timen er satt av til forskjellige
interessegrupper. For tiden finnes en engelsk-
gruppe, bibelgruppe, tur/kultur-gruppe og kir-
ke/samfunn-gruppe. Et par ganger i semesteret
har vi såkalte fellesmøter, hvor vi får inn noen
til å holde foredrag for oss, kåsere e.l. Vårse-
mesteret avsluttes med en tur. 

Høres dette interessant ut? Kom innom oss –
vi har alltid plass til flere! !

Program utover våren 2006
18. april Gruppemøter
2. mai Fellesmøte. Torill Kongsbakk 

fra Sesam («Det gule huset»)
16. mai Gruppemøter
30. mai Gruppemøte
13. juni Tur. I skrivende stund er ikke 

turmålet helt avgjort - se opp-
slag når det nærmer seg. 

Påmeldingsfrist (bindende): 16. mai. Påmel-
ding til Ragnhild Thistel 55 29 14 56/957 97
866 eller diakon Linda Bårdsen 55 30 81 17

Hyggetreff 23. mai 
Vårens andre hyggetreff for pensjonister blir
tirsdag 23/5 kl. 11.30. Arrangementet blir an-
nonsert nærmere gjennom oppslag og kunngjø-
ringer. Det blir satt opp skyss fra Fantoft om-
sorgssenter kl. 11.00, ellers - ta kontakt med
kontoret på tlf. 55 30 81 10/55 30 81 17.

Velkommen til hyggelig prat, mat, sang, fel-
lesskap, «til ettertanke». !

Vigsling av diakon
I Bønes og Storetveit har vi noen måneder kun-
net glede oss over at Linda Bårdsen har tjenes-
tegjort som soknediakon. Da hun tok imot stil-
lingen, var det klart at hun etter kirkens ord-
ninger må vigsles til diakon. Nå er det klart at
biskopen foretar vigslingen under familie-
gudstjenesten i Storetveit kirke 23. april kl.11.
Dette blir hovedgudstjenesten for både Bønes
og Storetveit menighet denne søndagen.
At vigslingen skjer under en familiegudstjenes-
te, er spesielt, men nettopp det kan markere at
diakoniarbeidet gjelder mennesker i alle aldre.
En gruppe av frivillige og ansatte planlegger
gudstjenesten i samarbeid med biskopen. Vi hå-
per og tror dette vil bli en flott dag for Bønes og
Storetveit menigheter og for det diakonale ar-
beidet. Vel møtt til en spesiell gudstjeneste! !

Bestilling av lokaler i menighetshuset
Fra sommeren av vil all bestilling av lokaler i menighetshuset gå via det indre hussty-
ret og bestillingsboken på menighetshuset blir fjernet.

Dette betyr at skal en avdeling i menigheten bruke eks. biblioteket til en samling må
dere kontakte det indre husstyret v/ Annil Rastum. Bestillingen kan dere gjøre via Tlf.
5528 0411 / 9064 1819 eller mail: rastum@online.no

Husk å sende inn semesterplaner for høsten (skoleåret 2006/07)

tssponsa stabsdager

tanker til menighetsbyggende ar-
beid som menighetsrådene leder og
utvikler, og hvor vi som ansatte kan
være tjenlige redskap for å nå må-
lene menighetene setter seg Gud til
ære og mennesket til gagn.

En prosess?
Det er vår tro og vårt håp at disse me-
nighetssponsa stabsdagene på Mar-
steinen har satt i gang en prosess
som mer og mer vil gi seg synlige ut-
slag i Bønes og Storetveit menighe-
ter. Utslag fremmet av evangeliet om
den korsfestede og oppstandne Je-

sus Kristus - fremmet av kjærlighe-
ten som er sterkere enn alt som bry-
ter ned og tar livsmot og livshåp fra
oss - fremmet av kjærligheten som
er sterkere enn døden. !

Kateket Bodil Bredholt sine kunstneriske bidrag. Under: sokneprest Kari Vatne systematiserer
våre mange gode idèer.

masjon som bør være til-
gjengelig eller du vil ha
lagt ut informasjon så ta
kontakt med kapellan
Inge Høyland, 55 30 81 16 /
415 63 972, e-post
prest@epost.no !

e våre på internett
PÅ NETT. Sjekk ut 

www.bkf.no
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Kontaktklubben er en klubb for
psykisk utviklingshemmede,
støttekontaktene deres,
familien… alle er hjertelig
velkomne! 

AV LINDA BÅRDSEN

Vi møtes annenhver torsdag kl. 18.30
– 20.30 i Storetveit menighetshus.
Kveldens program er fast: vi begynner
med å spille forskjellige spill. Deretter
har vi en sangstund med gitarakkom-
pagnement, der medlemmene selv
foreslår sanger. 

Dans og sangleker
Neste post på programmet er dans og
sangleker. Etter hvert er de fleste med,
også de som er i rullestol.  

Omtrent midtveis er vi kommet til
måltidet hvor vi koser oss med hjem-
mebakte boller og kaker. Så synger vi
gjerne litt igjen eller tar kanksje et slag
yatzy. 

Kvelden avsluttes med «Forteller-
kroken». En av lederne forteller eller
leser en bibelfortelling.

Kontaktkveld 
To ganger pr. semester har vi «Kon-
taktkveld». Da er familiemedlemmer
spesielt velkomne. Disse kveldene av-
slutter vi med en liturgisk andakt i
Storetveit kirke, ledet av prest eller di-
akon.

Høres dette ut som noe for deg? Du
er hjertelig velkommen i klubben! !

Program våren 2006
Den siste delen av vårens program:
Følgende dager kl. 18.30-20.30:

• 6. april – klubb  • 20. april – klubb
• 4. mai – kontaktkveld m/familie, 

avslutning i kirken
• 18. mai – klubb
• 1. juni – sommeravslutning 

m/familie, på Helgeseter 

Kontakt/info: Diakon Linda Bårdsen 
tlf. 55 30 81 10/55 30 81 17 (dir.)

AV KAPELLEAN INGE HØYLAND

G står for gudstjeneste, og 2 står for 
en annen type 

gudstjeneste
som avvikles

nest siste
søndag i

måneden
kl 19.00 i

Storetveit

kirke. G2 er en gudstjeneste som er
ment å være av unge, men for alle. Du
velkommen uansett alder til en guds-
tjeneste som ungdom har satt sitt
preg på. G2 er ikke en høymesse, den
inneholder mer sang og færre litur-
giske ledd. Det brukes både salmer
og kristne sanger fra inn og utland.
Preken kan være tema preken og føl-
ger ikke nødvendigvis tekstrekkene
for kirkeåret. Bønneleddet er utvidet:
man kan tenne lys, skrive bønnelap-
per og det er mulighet for å bli bedt
for ved alterringen. Vi håper alle slut-
ter opp om G2 slik at den i sannhet
blir hele menighetens gudstjeneste.
Velkommen til gudstjeneste. !

VELKOMMEN til G2, sier 
kapelllan Inge Høyland.

I den senere tiden har det kommet frem en del usikkerhet
omkring hva en G2 gudstjeneste er.

Hva slags gudstjeneste er G2?

Kontakt-
klubben i
Storetveit

Kan du tenke
deg å bli 
besøksvenn?
I Storetveit og Bønes jobber vi med å
få en mer organisert besøkstjeneste.
Har du noe tid du kan tenke deg til å
bruke som besøker, ta kontakt med dia-
kon Linda Bårdsen 55 30 81 17, e-post:
linda.bardsen@bkf.no 

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. Du vil få vei-
ledning og kurs underveis, og treff-
punkter med andre besøkere. Tirsdag 9.
mai kl. 18-21 planlegger vi kurs for be-
søkere. Nærmere informasjon om dette
kommer gjennom kunngjøringer og
oppslag, og ved kontakt. 

Kom gjerne på kurset også om du er
usikker på om dette er noe for deg, så
kan vi ta en prat i etterkant.

Det er fint å få tenne lys i globen.
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- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. !

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.
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AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. !

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 6



7                 mars 2006

ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. !

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i
Fana-bygda, etter mer enn 60 års
virke. Koret har nå flyttet øvingslo-
kalet fra Stend til Apeltun Skole, der
det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere
i koret. Dirigent og musikalsk leder er
Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på
1.tenor og 2. bass, der som kjent ut-
fordringene er størst. Etter samtaler
med Kulturkontoret i Fana, rektor ved
Apeltun skole, Foreldrenes Arbeids-
utvalg og Sameige i området, invite-
rer vi med dette nye familiefedre til
medlemskap i koret vårt. Så, dersom
du, gjerne sammen med naboer eller
andre venner, har lyst å være med, så
ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

Dersom du tror at du ikke kan
synge, arrangerer vi «Kan ikke synge
kurs», der de fleste med rimelig god
stemme og gehør snart finner seg vel
til rette. Kanskje vil et medlemskap i
koret vårt gi deg en ny og rik opple-
velse, slik vi alltid har følt og erfart
vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 
5244 Fana. Tlf. 55 91 51 60/
926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com 
for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen !

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 
1Status quo: Dagens statskirkeordning gjennomføres, og

gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir
uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:
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Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. !

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. !

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). !

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). !

Valg av nytt 
bispedømmeråd
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. !

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).!
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Velkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor
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STABEN, STORETVEIT MENIGHET
Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . .55 30 81 19
 . . . . storetveit.menighet@bkf .no

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

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

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

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

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

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

Organist Carsten Dyngeland 
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 01

e-post  . . carsten.dyngeland@bkf.no
telefon, privat  . . . . . . 55 10 03 43 

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

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

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Jens Kristian Høyden
telefon  . . . . . . . . . . . 55 99 05 88 
e-post . . . . . . . fokomp@online.no 
Nestleder Mette Lawlor

Kulturutvalget
Kari Meltzer, telefon . . . 55 28 86 00

kari.meltzer@dot.hordaland.org
Kari Blom, telefon . . . . 55 91 08 83

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

Søndagsskole
Hver søn. når det ikke er familiegudstj.
Turid Fjose, telefon  . . . 55 27 11 72

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

AGAPE Gospelkor
Øver hver tirsdag i kirken kl. 19.30

Ruth Bakke Haug  . . . . . 55 12 45 87
e-post:  . . . . . . . . . rutb@start.no
Nettside:  . . . .www.agapegospel.no

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

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

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

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

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

Babysang i Storetveit 
menighetshus
Torsdager kl 11.00-11.45 i Storetveit
menighetshus. For foreldre med barn
mellom 0–1 år. Kursleder: Organist
Carsten Dyngeland.
Telefon (Storetveit)  . . . 55 30 81 10
Telefon (Bønes)  . . . . . 55 30 81 00

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT
Klubben
Rikke Platou . . . . . . . tlf. 416 03 050

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontaktperson: Kari Vatne
telefon  . . . 55 30 81 15/55 30 81 03

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

Åpen kirke på Storetveit
Onsdager kl. 18-18.45 er Storetveit
kirke åpen. Kveldstoner. Lystenning.
Musikk v/organist Carsten Dynge-
land.  Sang: Barbro Husdal.

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

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

13                 mars 2006

Først gudstjeneste, så innebandy, uteakti-
viteter og ulike leker og spill i mange varian-
ter innendørs, prat og middag (som du ikke
har laget selv) – det må vel ligne oppskriften
på en vellykket søndag for familien?

Etter hver familiegudstjeneste (som er ca
første søndag imåneden) bør du ta turen

innom middagstreffet i Storetveit menig-
hetshus! Hensikten er å treffes, slå av en
prat og ikke minst gjøre en liten innsats for
at de største barna i menigheten vår skal tri-
ves og bli kjent med hverandre. Resten av
semesteret ser slik ut: 2 april, 23 april og 11
juni. Velkommen til små, større og store!

Middagstreffet
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14 mars 2006                   

AV BODIL BREDHOLT

Bunaden skal syes ferdig, maten disku-
teres (taco, pizza eller lammestek?),
sangene og talen må lages og bordkor-
tene skal skrives. Det er ikke meningen
å legge sten til byrden, men heller hel-
ler minne om at det ikke er sikkert det
er alt dette som er avgjørende for om
dagen blir uforglemmelig eller ikke. 

Vi som har fulgt konfirmantene det-
te året ønsker dere en flott og minne-
rik dag, men aller mest ønsker vi at
dere som konfirmanter i Bønes og Sto-
retveit menigheter, har lagt bak dere et
uforglemmelig år med gode opple-
velser, godt fellesskap, kunnskap om
en levende Gud og et møte med vanli-
ge mennesker og en menighet som
formidlet denne Gudstroen.

Gjennom turer og weekender har vi
forsøkt å formidle en tro på Jesus som
ikke rangerer mennesker etter hva de
har gjort eller kan, heller ikke etter ka-

rakterer eller utseende. Det dreier seg
om en betingelsesløs kjærlighet, gitt i
dåpen med en oppfordring: Vær den
du er! Det kan være tøft nok og må øves
på hver dag hele livet. Det er altfor lett å
se på «naboen» hva han kan, har greid,
mener eller ser ut. Hvis du vil, kan du
bli med oss videre og øve på dette.

KRIK, KLUBBEN og TENSING er tilbud
som gjelder for deg selv om du er kon-
firmert! Så VELKOMMEN enten du
fortsetter eller sterter til høsten! 

Takk for i år! 
Hilsen ledere for

konfirmantarbeidet v/ Bodil 

Konfirmanter 
Bønes kirke

7. mai kl 11.00 
Jenter 
Abotnes, Cecilie Enehaug 
Medås, Juliane Solberg 
Olsen, Karina Juliussen 
Strand, Monica Skaar 
Stølsnes, Katrine 
Wilborn, Maria 
Gutter 
Erichsen, Sindre Stennes 
Gandrudbakken, Andre 
Holmeseth, Eirik Stenbakk 
Høvik, Henrik Lange 
Kjenes, Martin 
Ludvigsen, Joachim Bogsnes 
Moss, Sebastian Haugland 
Nordås, Jørn-Are Grepstad 
Rønning, Mathias Berg 
Steen, Henrik Ramm 

7. mai kl 13.00 
Jenter 
Børsheim, Vivian 
Hegland, Karoline 
Hopsdal, Tuva Karoline 
Kvinge, Lene Steinsland 
Lunde, Mariele Grøttvedt 
Mjeldheim, Emilie 
Mo, Regine Charlotte 
Myre, Helene 
Gutter 
Hjelmeland, Kristoffer Ohnstad 
Nesse, Anders 

Nilsen, Joakim 
Slotten, Alexander 
Wågsæther, Marius Iversen 

14. mai kl 11.00 
Jenter 
Berg, Juni Benedikte 
Engelsen, Ingvild Skarheim 
Strand, Kristina 
Tjønn, Helene Nordtveit 
Wold, Catharina Hjertaker 
Aarvik, Ingebjørg 
Gutter 
Alvsvåg, Rasmus Jonassen 
Blytt, Kevin Alexander Nilssen 
Heggernæs, Mats Einevoll 
Reigstad, Morten Flo 
Sæverhagen, Lars Marius F.
Valkner, Jørgen Christian M.
Aamelfot, Simen Stensvik 
Einem, Tina Mari 

Konfirmanter 
Storetveit kirke

6. mai kl 11.00 
Jenter 
Grotmol, Oda Grung 
Haugland, Elisabeth Straume 
Ingebrigtsen, Kaja Hvidtsten 
Mortensen, Tina-Maria 
Talhaug, Hilde Aukland 
Teigland, Oda Hekland 
Gutter 
Brackman, Maxime Schjøtt 
Brundtland, Even 

Egidius, Christoffer Eknes 
Hessevik, Anders 
Milde, Hans Martin Pfeiffer 
Norseng, Eirik Bjørnøy 

6. mai kl 13.00 
Jenter 
Andersen, Caroline Hauge 
Berland, Catrine Lillemoen 
Bjercke, Gyda 
Grønsdal, Une Celine 
Hultèn, Elisabeth Martha Chris-
tina Pettersen 
Johansen, Håkon Lien 
Joten, Marit Orla 
Jæger, Tuva Benedicte Vigsnæs 
Rasmussen, Anna Waage 
Gutter 
Hasti, Julian Galtung 
Heggland, Henrik Misje 
Ramsland, Mathias 
Riise, August 

7. mai kl 11.00 
Jenter 
Sandvik, Sunniva Haugen 
Vintermyr, Heidi Kristine 

Gutter 
Dahl, Frederick 
Djupesland, Idar Lerum 
Jørgensen, Patrick 
Nielsen, Eirik Andre Crowo 
Pettersen, Stian Solheim 
Platou, Peter Stoud 
Sandtorv, Marius Hamre 
Wengaard, Jørgen Johannessen 

7. mai kl 13.00 
Jenter 
Berstad, Cecilie 
Engelsen, Maria 
Hansen, Ada-Lill Håland 
Kveim, Guro 
Lund, Lene Kristin 

14. mai kl 11.00 
Jenter 
Brun, Marthe Kirkesæther 
Gundersen, Nora 
Meier, Alida 
Natlandsmyr, Silje 
Nybø, Synnøve Hoggen 
Rydland, Maria-Kristin P. 
Tjelta, Siri Maria Dalane 
Gutter 
Husabø, Lasse Torson 
Neckelmann, Njaal Hendrik 
Njølstad, Erlend Salvesen 
Slettestøl, Joachim Muri 
Thorsnes, Petter 

14. mai kl 13.00 
Jenter 
Einarsen, Jørgen Severin Breek 
Forland, Frida Cornelia Bruvik 
Gjermundnes, Ann Daniela 
Krohn-Hansen, Erik Hellan 
Pettersen, Melina Alfheim 
Strømsøy, Rebecca Helle 
Gutter 
Berg, Jonas 
Pedersen, Kim Renè 
Aarseth, Håkon Weløy 

Dett var dett!?
Konfirmasjonsåret går mot slutten og tankene kretser
sannsynligvis rundt den store dagen da både konfirmanten
og huset skal vise seg fra sin beste side.

Konfirmanter i fri utfoldelse
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15                 mars 2006

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

www.wergelandjernvare.no
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Storetveit
08.01 Max August Michelsen

Frederick Austevoll Thunem
29.01 Sebastian Olsrud

Sara Hjartholm Tryti
Hans Martin Øvstebø Berge
Malin Harøy Øie
Kaja Tysland Huseby
Sara Hjartholm Tryti

05.02 Ingrid Ulvedal
Madeleine Sylvester-Davik
Pia Sylvester-Davik
Malene Mørch Fosnes
Jonas Vågenes

18.02 Kristin Dahl Kongsvik
26.02 Emma Haavik Hamre

Tommy Andre Larsen Mostrøm
05.03 Maren Gjærde Tryggestad

Alva Skaar Krohn-Hansen
12.03 Fredrik Nøss Rostrup

Sander Ese Norstad
Helle Austgulen
Anna Stray Juuhl
Bønes

16.01 Niklas Printzlav Wiik
Emma Folgerø - Gjerde

23.01 Alva Sofie Almaas Gidskehaug
Håvard Løvlid
Martin Dingsør-Totland

30.01 Nikolai Solem
20.02 Eva Skeidsvoll Haugland
27.02 Helene Instanes Henanger

Brita Melheim
06.03 Tobias Borthen Methlie

Storetveit kirke
26.mars.Maria budskapsdag

11.00 Høymesse. Bjarte Holme. Nattverd. 
Offer: Amathea. Søndagsskole

Onsdag 29.mars
19.00 Fastegudstjenester. Inge Høyland 

2.april.5.søndag i fast
11.00 Familiegudstjeneste. K. Vatne, dåp. 

Offer: menighetsarbeidet

9.april.Palmesøndag
11.00 Høymesse. Kari Vatne. Dåp. Natt-

verd. Offer: Kirkens SOS i Bergen.

13.april.Skjærtorsdag
18.00 Høymesse. Kari Vatne. Nattverd.

Offer: Menighetsarbeidet.

14.april.Langfredag 
11.00 PasjonsgudstjenesteBjarte Holme. 

Offer: Menighetsarbeidet.

Søndag 16.april.Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste. Bjarte Holme. 

Dåp og nattverd. 
Offer: Kirkens bymisjon i Bergen

17.april.2.påskedag
11.00 Slettebakken kirke. Nattverd

Lørdag 22.april
14.30 Dåpsgudstjeneste Bjarte Holme.

23.april.1.søndag etter påske
11.00 Felles familiegudstj. med Bønes. 

Vigsling av diakon. Barnegospel-
koret. Biskop Hagesæther og menig-
hetens prester. Kirkekaffe. Offer: 
Menighetsarbeidet.

19.00 G2. Samtalegudstjeneste med 
klubbkonf. v/ kap. Inge Høyland

30.april.2.søndag etter påske
11.00 HøymesseKari Vatne. Dåp, nattverd. 

Offer: IKO. Søndagsskole

6.mai
11.00 og 13.00:Konfirmasjonsgudstjeneste 

v/Bjarte Holme og Bodil Bredholt

7.mai.3.søndag etter påske
11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 

v/B. Holme. Offer: Menighetsarb.

14.mai.4.søndag etter påske
11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste 

v/Kari Vatne. Offer: menighetsarb.

21.mai.5.søndag etter påske
19.30 G2. Inge Høyland. Nattverd. Offer: 

Menigetsarbeid.

25.mai.Kristi himmelfartsdag
11.00 HøymesseBjarte Holme. Dåp og 

nattverd. Offer: Menighetsarbeid

28.mai.6.søndag etter påske
11.00 Høymesse. Kari Vatne. Offer: 

Menighetsarbeid. Søndagsskole

Søndag 4. juni, første pinsedag
11.00 Høytidsgudstjenste, Bjarte Holme. 

5.juni, 2. pinsedag 
11.00 Prostigudstj. (se Bønes). Kari Vatne

Bønes kirke 
2.april.5.søndag i faste.

19.00 G2. Bjarte Holme.

5.april
19.00 Fastegudstjeneste, Bjarte Holme.

9.april.Palmesøndag.
11-13 Friluftsgudstjeneste på Gullstølen. 

Inge Høyland.

13.april.Skjærtorsdag
20.00 Gudstj. med nattverd. Kari Vatne.

14.april.Langfredag
11.00 Langfredagsgudstjeneste. K. Vatne.

16.april.Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste. Nattverd. 

Kirkekaffe. Bjarte Holme.

17.april.2.påskedag
19.00 Fellesgudstjeneste med Slette-

bakken. Oppstandelsesmesse. 
Slettebakken motettkor. Bjarte 
Holme og Slettebakkens prester.

23.april.1.s.etter påske
11.00 Felles gudstjeneste med Store-

tveit. Familiegudstj., Barnegospel
koret. Vigsling av diakon Linda 
Bårdsen. Biskop Hagesæther 
og menighetens prester.Kirkekaffe.

30.april.2.s.etter påske
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndags-

skole. Kirkekaffe. Inge Høyland

7.mai.3.s.e.påske
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
13.00 Konfirmasjonsgudstj. Kari Vatne

14.mai.4.s.e.påske
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.

Inge Høyland

21.mai.5.s.e.påske
11.00 Familiegudstjeneste.

Kirkekaffe.Kari Vatne

25.mai.Kr.himmelfartsdag
11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 

Kirkekaffe. Inge Høyland.

28.mai.6.s.e.påske
11.00 Gudstjeneste med nattverd. Søn-

dagskole. Kirkekaffe. Bjarte Holme.

4.juni.Pinsedag
11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og 

nattverd. Kirkekaffe. Kari Vatne

5.juni.2.pinsedag
11.00 Felles prostigudstj. Fana kirke.

11.juni.Treenighetssøn.
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Søndags-

skole, Kirkekaffe. Inge Høyland

18.juni.2.s.e.pinse
11.00 Familiegudstjeneste. Dåp. 

Kirkekaffe. Bjarte Holme

Gospelkveld
Få med deg gospelkveld i Storetveit kirke
søndag 21. mai kl 19.30. Medvirkende: Jazz-
trioen Terz og Agape Gospelkor. Nattverd.
Prest. Inge Høyyland.

Sommerkonserter
i Fantoft stavkirke søndag 25. juni og søn-
dag16. juli kl 21.00 med Ragnhild E. Akslen -
sang, Ingvill Morlandstø - saksofoner
Ruth Bakke - orgel mm. Bill v/ inng,. kr 100.-

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
U
LLD

IS
T
R
IB
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S
JO
N

«Folketoner & jazz»
Konsert Søndag 2.april kl 20.00
i Storetveit kirke:
Håkon Nilsen - klarinett & saksofon,
Ragnhild E. Akslen - sang & resitasjon,
Carsten Dyngeland - piano/keyboards,
Ruth Bakke Haug - orgel og bassgitar 

Bill. v/inngang  kr 100.-/ 60.
(honnør/stud.)
Konserten er støttet av Bergen kommune.
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