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MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT – NR 2/08 – ÅRGANG 45
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Første søndag etter påske er det tradisjon at de mange barne-
aktivitetene i menigheten er med og lager oppstandelsesfest.
Og påsken 2008 var naturligvis intet unntak: Søndagen ble en
innholdsrik dag med mange innslag, og det hele ble avsluttet
med fellesmiddag. Side 14

Glade barn laget 
oppstandelsesfest

Tid for konfirmasjon
Det er travle dager for

konfirmantene i Bønes og

Storetveit menigheter.

Den store dagen nærmer

seg. Og - samtidig må

konfirmantene 09 foreta

noen valg. Side 2-3 og 4

«Det gule huset»
Et diakonalt allaktivitets-

hus med ivrige sjakkspil-

lere, god mat og byens

billigste barnehage: Bli

med til «Det Gule Huset»

på Nesttun. Side 7-10 

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er

godt i gang med virket

som gateprest i Bergen.

En ganske annen preste-

oppgave enn den han

hadde som kapellan i

Søreide. Side 10-11
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PER-ARNE MEHREN

Av og til kunne elevene si: «Lærer, du
stiller så vanskelige spørsmål!» Var jeg
alvorlig, sa jeg gjerne: «Jeg gjør det for at
du skal øve deg i å resonnere og se
sammenhenger.» Om jeg var mer mun-
ter, hendte det jeg sa: «En lærer kan
spørre mer enn ti elever kan svare!»
Begge svarene var riktige, men det var
uten tvil bare det første svaret eleven
kunne lære noe av !

Kirken stiller så mange spørsmål, sier
noen. Det er så slitsomt at kirken ikke
kan gi konkrete og klare svar på alle de
viktige spørsmålene, sier andre. Dessu-
ten er jo noen i kirken uenig med andre.
Før vi vet ordet av det, er vi midt oppe i en
diskusjon om bibelsyn og bibelforståelse
der vi slår hverandre i hodet med bibe-
lord og utsagn fra større eller mindre
store eksperter. Men slikt hjelper oss
dessverre svært lite i det daglige.

Vi møtte Peter i påsken, og i evangelie-
teksten for 2. søndag etter påske (Joh.
21, 15 – 19) – som ikke er prekentekst i år,
men likevel vel verdt å lese – møter vi
ham igjen. Vi husker fisketuren 1. søndag
etter påske, og vi husker de store ordene
i påsken: «Om jeg så skal dø med deg, vil
jeg ikke fornekte deg» (Matt. 26, 35), men
vi husker også ordene «Jeg kjenner ikke
denne mannen» (Matt. 26. 74).

Peter svek Jesus, men Jesus tilgav
ham. Kjærligheten til Jesus gjorde at Pe-
ter sa at han ikke måtte dø da Jesus for-
talte disiplene det som skulle skje med
ham. Da sa Jesus: «Vik bak meg, Satan!»
Like før hadde Peter sagt at Jesus var
Messias, den levende Guds sønn (vers
16). Da hadde Jesus gitt Peter binde- og
løsemakten (vers 19). 

Tekstene for 2. søndag etter påske
handler mye om sauer og hyrder. Gud er
den gode hyrde (salme 23 – prekentek-
sten i år). Jesus er den gode hyrden (Joh.
10). I flere av de andre tekstene er det

også snakk om sauer og lam. En viktig
nøkkel til å forstå temaet for denne søn-
dagen er å lese kollektbønnen, den bøn-
nen presten ber fra alteret. Her heter det
blant annet:

«Du har satt din Sønn til hyrde over oss
villfarne mennesker, for at han skal gi
oss føde med sitt ord og verge oss mot
denne onde fiende. Vi takker deg for at
denne hyrde kjenner oss og tar seg av oss
i vår nød, og vi ber om at også vi må få
kjenne ham og av hjertet følge hans
røst.»

I evangelieteksten stiller Jesus tre van-
skelige spørsmål til Peter: «Elsker du
meg mer enn de andre her? Elsker du
meg ? Har du meg kjær?» Når Peter sva-
rer ja på alle spørsmålene, sier Jesus:
«Fø mine lam! Vær hyrde for mine sauer !
Fø mine sauer!»

Det er ikke vanskelig å se disse spørs-
målene i sammenheng med det som
hendte før Jesu død og oppstandelse –
dette at Jesus hadde gitt binde- og løse-
makten til Peter. Det dreier seg til sy-
vende og sist om å holde av Jesus, om å
elske Jesus mer enn noe annet, om å
sette Guds rike først – alt som er mitt og
så viktig det bare måtte være, må komme
i andre rekke. Det er dette vi kaller «det
store budet».

Reformatorene på 1500-tallet sa noen
kloke ord: Den sunne troen er kjærlighet
som bærer frukt til gode gjerninger.

Peter fikk mange anledninger siden i
livet til å vise kjærligheten sin til Jesus. I
dag er det ikke bare Peter Jesus vil
møte. Han vil gjerne få den enkelte av
oss i tale. Kanskje vi har fisket i livshavet
uten å få noen særlig fangst? Han møter
oss ikke med harde ord, men inviterer
oss til å sitte ned ved hans føtter. Så vil
han tilgi oss svikene og nederlagene
våre og vise oss kjærlighetens vei. Den
veien vil gi oss mye i livet og til slutt føre
oss frem til det evige livet hos ham. Da
skal vi også få svarene på alle de spørs-
målene vi hadde. ●

2 april 2008
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av menighetsrådet i samarbeid med
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Alle de vanskelige spørsmålene
Siden jeg har arbeidet i skolen i mange år, har jeg
god trening i å stille spørsmål.

■ Klubbkonfirmant? 
■ Tensingkonfirmant? 
■ Vinterferie eller 

høstferiekonfirmant? 
■ Eller kanskje lørdags-

konfirmant med KRIK 
som aktivitet? 

AV KATEKET BODIL BREDHOLT

Det er på tide å sette seg ned og tenke
gjennom hvordan og hva du vil bruke
konfirmasjonstiden din til. Tilbudene er
mange! Storetveit og Bønes menigheter
samarbeider om konfirmantarbeidet så
hvor du bor betyr ingenting i forhold til
hvilket tilbud du velger.

Klubben
Klubben er velkjent for mange i Bønes
og Storetveitområde. Kanskje har du
foreldre eller til og med besteforeldre
som har vært aktiv i klubben? Den ble
startet i 1958 og bygger mye av sin drift
på friluftsliv, turer og sosiale samvær.
Gruppene settes sammen av åtte konfir-
manter og to gruppeledere som møtes
hver uke hjemme hos hverandre. Man
har fellessamlinger for hele Klubben og
drar på kortere og lengre turer (helgetu-
rer, påsketur og en ukes fottur). 

Klubbens store mål er å: Bli bedre kjent
både med Gud og seg selv, lære noe ... og:
Ha det gøy. 

Vennskap, omsorg, medmenneskelighet
og tro står i sentrum. Gruppetiden er
bygget rundt konfirmasjonen, men
gruppene fortsetter et år til.. I tillegg til
gruppemøtene har man tre undervis-
ningstimer før jul på Storetveit, og tre et-
ter jul på Bønes. Fordi vi har lang erfa-
ring med travle konfirmanter og konfir-
mantfamilier, har vi valgt å tilpasse kon-
firmasjonsopplegget så godt vi kan. Vi

Velkomm
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Fasteaksjon: «Fra drøm til virkelighet»
11. mars ønsket Kirkens Nødhjelp gjennom fasteaksjonen å rette
fokus mot mennesker i skyggen av krig og terror. Gjennom felles
dugnad ble menighet og konfirmanter utfordret til å være med på å
gjøre drømmer til virkelighet for mennesker rammet av krig og ter-
ror. I Bønes kirke møtte rundt 65 innsatsvillige konfirmanter opp,
klare til å gå med bøsser. Med friskt mot gikk to og to konfirmanter 

sammen ut i det kalde været. I etterkant av innsamlingen ventet
mange konfirmanter spent på resultatet mens de koste seg med
boller og saft. Det ble samlet inn kr 38.323,50.  Vi har vil rette en stor
takk til konfirmantene, frivillige medarbeidere og foreldre som har
bakt og vært sjåfører. Vi er stolte av innsatsen. Sammen har dere
vært med på å gjøre drøm til virkelighet! HILSEN INGE, KARI OG THERESE

har derfor valgt å legge undervis-
ningen hovedsakelig til ferier og
lørdager. Vi er så heldig at vi har
med oss frivillige og lønnede stu-
denter til konfirmantarbeidet,
noe som gjør at vi kan presentere
flere valgmuligheter innenfor
hvert tilbud. 

Høstferiekonfirmant
Høstferiekonfirmantene har
mye av undervisningen i høstfe-
rien. Vi starter med undervisning
på Storetveit menighetshus en
dag i høstferien og drar så på hel-
getur til Kvamskogen for under-
visning, lek og aktiviteter. Helgen
avsluttes med samtalegudstje-
neste i Storetveit kirke. Da viser vi
hva vi har lært og vært med på.
Gruppen har også to undervis-
ningskvelder på vårparten. 

Høstferiekonfirmantene skal
også delta på en interessegrup-
pe og kan velge mellom: 
Natur (friluftsliv): 
Ut på tur – aldri sur! Fire sam-
linger ute i naturen. (F.eks kano-

tur, fjelltur, skitur, svømmetur...)
På hver av de fire samlingene
presenteres noen tanker fra bibe-
len.

Diakoni, kort og godt: For dem
som liker du å gjøre noe sammen
med andre, for andre og som vil
utgjøre en forskjell her i verden!
Vi lærer å lage fine kort som bru-
kes til glede for andre. God stem-
ning og sosialt samvær. Gruppen
skal besøke Kirkens Bymisjon og
arbeider med Kirkens Nødhjelps
innsamlingsaksjon og urettfer-
digheten i verden. Samling seks
torsdagskvelder og en søndags
formiddag i løpet av året. Det blir
delt noen korte tanker fra bibe-
len på samlingene. 

Vinterferiekonfirmant
Vinterferiekonfirmantene har
det meste av undervisningen lagt
til siste halvdel av vinterferien.
Da blir Bønes kirke fylt av kon-
firmanter for undervisning, sosi-
alt samvær, lek og moro sent og
tidlig! Søndag kveld inviteres alle

til samtalegudstjeneste i Bønes
kirke. 

Vinterferiekonfirmantenes
interessegrupper: 

Ten Sing. Et tilbud for deg som li-
ker å synge, spille, danse og ha det
sosialt. Ten Sing øver hver onsdag
i Bønes kirke kl.19.00 - 21.30. Her
blir man med i et flott kor som
har ganske høy musikalsk stan-
dard, man opptrer en del og drar
på turer (ikke minst KFUK/M sin
årlige vinterfestval).

Aktivitetsgruppe: Her møtes
man fire kvelder til inne og ute
aktiviteter. F.eks film og pizza-
kveld, brettspill og sport og spill.
På hver samling presenteres
noen tanker fra bibelen. 

Lørdagskonfirmant

Vi samles tre lørdager til under-
visning i Bønes og Storetveit kir-
ke og vi reiser på helgetur til
Kvamseter i februar. Søndags
kveld inviteres hele menigheten

til å komme og være med på sam-
talegudstjenesten i Bønes kirke. 

Lørdagskonfirmant interesse-
gruppe: Alle som velger lørdags-
konfirmant blir KRIK-konfir-
mant.

KRIK - idrettstilbud (Kristen
idrettskontakt ): Liker du sport
og spill ? Hvor flink du er spiller
ingen rolle - det handler om å ha
det kjekt sammen i gymsalen. På
slutten av hver samling blir det
noen tanker fra bibelen. KRIK
har samlinger annenhver onsdag
på Fana Gymnas. Deltagerne får
tilbud om å delta på cup / turne-
ring Etter konfirmasjonstiden får
deltagerne tilbud om å delta på
en stor leir, «Action», i Bø i Tele-
mark med mye idrettsaktivitet i
slutten av juni. Se www.krik.no 

Innskriving av neste års
konfirmanter er torsdag
19.juni kl.1730-1930 i
Bønes kirke og i Storetveit
menighetshus. ●

mmen som konfirmant 09

Snøkrig er kult. Fra tur med lørdagskonfirmantene /KRIK-konfirmanter til Fagertun i Eksingedalen i februar. ALLE FOTO: INGE HØYLAND 
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Konfirmasjoner i 
Bønes kirke 

3.mai kl.11.00
Asbjørnsen Paal W. Quinn
Børnes Henrik Fimreite
Gåsland Haakon Holtet
Heggernæs Henrik Einevoll
Paulsen Simen 
Rye Camilla 
Skodvin Eirik Larsen
Solberg Andreas 
Vallentinsen Lage Skønberg

3.mai kl.13.00
Antoniazzi Morten Kolstad
Axelsen Jørgen Jensen
Bremer Kaja Steffensen
Døssland Kaja 
Gidskehaug Andreas S.
Gjengedal Karoline 
Hansen Ingvild 
Hareide Henrik Løland
Hopsdal Jonas 
Kimer Andreas 
Schreiner Kristine 
Schreiner Hanne 
Sørensen Karina Elise 

4. mai kl.11.00
Medås Mariell Solberg
Nordli Simen 
Tenold Anne 
Thorsen Markus 
Thorsen Erlend Johan 
Vevatne Stig 
Waaler Simon Skarstein

4. mai kl.13.00
Andersen Kristoffer Alvern
Brakstad Sebastian E.
Breivik Lise 
Burgos Laila Elisa Agnalt
Endresen Lise 
Gundersen Lene Cecilie 
Haugland Helene Grimelund
Hjøllo Elisabeth 
Nilsen Charlotte Linde
Nilsen Mona Synnøve 

10. mai kl.11.00
Berle Fredrik Mathiesen
Fossmark Sondre Bo 
Hansen Daniel 
Johansen Lise 
Møll Aleksander Romøren
Rieber Vilde Charlotte 

11.mai kl.11.00 
Alvsvåg Dora Marie 

Andreassen Christian Brigt B.
Eikeset Einar Færevaag
Fenstad Christer Larsen
Jansen Håkon Lunde
Kjær Erlend Sperrud
Refvik Håvard Sandgrind
Sanden Malin Overgård
Sævig Åshild 
Tonheim Isabelle 
Vang Natacha Magdalena
Wang Thea Emilie Haaland

Konfirmasjoner i 
Storetveit kirke

4.mai kl.11.00 
Andersen Steph Hauge
Brynildsen Charlotte 
Eriksen Nichlas 
Fure Henriette Farestvedt
Gran Amanda 
Grotmol Nora Grung
Grung Marie 
Hanson Anton Johannes 
Holmlarsen Elise Birkeland
Jørgensen Erik 
Krohnhansen Sofie 
Løseth Tonje 
Magnusson Marius T.
Meyer Johannes Skjeggestad
Nybø Tjalve Hoggen
Pind Per Morten Indrebø
Skiftesvik Eirik Kvalheim
Stene Elisabeth Sperrevik
Ullestad Marie Orderud

4.mai kl.13.00
Follestad Fredrik Alexander 
Indrebø Rolf-Martin Bræck
Myran Haakon 
Pedersen Vilde-Celine 
Ringstad Solveig 
Rønnestad Erik Ramsland
Sandtorv Karianne Hamre
Storaas Sjur Teigland
Thorbjørnsen Thomas 
Trengereid Andreas Hauge
Trengereid Christer Hauge
Uribe Sofie Ullaland
Vedeler Julian André 
Wollmann Tor Erik Bergum

10.mai kl.11.00
Abrahamsen Benedicte I.
Birkeland Maren Cecilie B.
Bru Christian 
Davanger Malin Luz V.
Ertvaag Sigurd 
Haferstrom Maria Emilie D.
Hansen Melanie Helen Risa

Hatland Mats 
Haugs Eirik Berge
Holt Sanne Naterstad
Hultén Johan A. A. Pettersen
Jacobsen Marianne Nygaard
Johansen Julie Isdahl
Knudsen Joachim Lyngsgård
Larsen Stine Værøy
Leknes Thomas 
Mollandsøy Sunniva Beeder
Smedal Kjetil Haarr
Sørli Marie Christine Håland
Vikøren Håkon 

10.mai kl.13.00
Aanstad Cecilie Skofteby
Bønes Elna-Luice 
Halvorsen Maria Bøyum
Joten Erik Patrick 
Kristensen Petter 
Lunde Martin Grasdal
Meland Morten Falnes
Mæhle Jacob 
Nordanger Ida Marie 
Nyquist Katinka Benedikte L.
Onarheim Thelma Christine 
Ramsdal Caroline 
Rasmussen Ida Waage
Seljelid Gina 
Skibenes Sofie Tingvold
Skrede Ingrid 
Stragiotti Robert Sandal
Søreide Hanne-Sofie M.S.
Vossgård Julie Kristine 
Vågslid Erik 
Wickmann Anna Malene 
Østensen Helle 

11. mai kl.11
Bakke Maria 
Birkeland Astrid Martinsen
Borge Cathrine 
Dale Jennifer Marie 
Eide Thea Tislevoll
Foyn-Bruun Else 
Havsgård Hanne Sagen
Heltne Aleksander Gulla
Henrii Herman Arne Harang
Husabø Hedda Torsdotter
Larsen Lene 
Lennox Emma Josephine 
Lien Henrik 
Lindvik Hanne Lillian Hestad
Mork Ida Sporstøl
Neckelmann Kjartan Bendik 
Rutledal Therese 
Sellevoll Steffen Mjelde
Soleim Robin Øvrebø
Sterner Elise 
Werner Tobias Mohn

Kveldstoner ...
og hverdagskveld
Vi gleder oss med Carsten Dyngeland
at han nå har fått fast stilling som or-
ganist i Laksevåg kirke.

Men det betyr samtidig at han og ko-
nen Barbro Husdal ikke får anledning
til å fortsette med «Kveldstoner i åpen
kirke» i Storetveit. Gjennom HH vil vi
takke begge for den flotte og givende
tjenesten de har gjort til beste for me-
nigheten. Gjennom deres tjeneste har
flere enn undertegnede kjent at hellig-
het har rørt ved oss.

Men det er ikke slutt med «Kveldsto-
ner». Ruth Bakke Haug vil hver første
onsdag i ta opp tradisjonen, og kanskje
kan det ved hjelp av andre musikeres
bli mulig med hyppigere «Kveldsto-
ner»? Følg med på oppslag og kunn-
gjøringer under gudstjenestene.

Men uansett vil onsdagen være kvel-
den for menighetens hverdagsfelles-
skap, og kl.1900 vil det begynne – en-
ten i kirken eller på menighetshuset. 

Vel møtt til følgende samlinger:

• 16.april kl.19: Kveldsmat på menig-
hetshuset og «Jeg er opptatt av».

• 23.april kl.19: Kveldsmat på menig-
hetshuset med samtale om salmer og
salmesang

• 30.april kl.19: Kveldsmat på menig-
hetshuset, «Innblikk i Bibelen»

• 7.mai kl.19: «Kveldstoner i åpen kir-
ke», kveldsmat på menighetshuset

• 4.juni kl.19: «Kveldstoner i åpen kir-
ke», kveldsmat på menighetshuset

Vårens hyggetreff 
for pensjonister 
Sett av datoene nedenfor - da blir det
nemlig hyggetreff i Storetveit menig-
hetshus fra kl. 11.30-13.30.

Tirsdag 29. april: «I manns minne».
Kåseri ved Kjartan Rødland

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

På alle treffene er det allsang, prat og
andakt. Enkel servering. Entre kr. 20,-.

Konfirmanter 2008

Barnehagen: 
Storetveit menighets barnehage holder til i menighetshusets 1. etasje. Vi har plass til 21 barn
i alderen 3 - 6 år. Vi har utvidet kristen formålsparagraf, som bl.a innebærer at vi har kristne
samlinger hver uke, hvor vi får høre enkle bibelfortellinger. Vi samarbeider tett med staben
i menigheten, deltar med sang på familiegudstjenester og på ulike arrangement i menig-
hetshuset. Vi har i år fordypet oss i barnets språk. Personalet har blitt kurset, og vi tar i bruk
mye godt pedagogisk materiale og hjelpemidler i vårt arbeid. Barnehagen har ledige plasser
til høstens opptak, ta kontakt med styrer Birthe Løvås for mer informasjon. Tlf: 55 28 24 28
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Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Hauke-
landsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst? 

AV ARNE BREKKE 

Her var alt en trengte - ja til og med det dag-
lige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutik-
ker hvor personalet var på navn med kun-
dene – og kreditt kunne innvilges om porte-
moné var gjenglemt hjemme.

Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.

Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg der-
med var en sau – tenkte jeg ikke

På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvi-
lende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.

Da jeg ble tenåring var det klubb i menig-
hetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel. 

Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?

Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg min-
dre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og him-
melsk brød. Derfor er menighet og gudstje-
neste viktig. ●

God pinse.

Kultur-
Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighets-
salen. Arr. Lokalhistorisk 
forum i Søreide

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytu-
nets Antikvariske Jazzensem-
ble er gjester når Sjømanns-
kirken og Skjold menighet in-
viterer til FEST PÅ KJERKA.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzen-
semble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke 
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hog-
stad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Tirsdag 29.april kl.1930: 
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selv-
valgt tema i menighetshuset.

Torsdag 8.mai kl 19.30: 
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz 
Reitan. «Forsmak på Ska-
pelsen»: En spennende intro-
duksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkir-
ke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 18. mai kl 12.00: 
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smø-
råsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kom-
met opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00: 
Søreide kirke: 
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, da-
gen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mu-
lighet for kollekt v/utgangen.

Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Over-
natting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.

Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista del-
tar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluett-
klipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.

Lørdag 7. juni kl 20.00: 
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske har-
pister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.

Lørdag 14.juni kl 18.00: 
Birkeland kirke 
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

Søndag 15.juni kl.1100: 
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.

Søndag 15.juni kl 19.00: 
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

God pinse
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TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforel-
dre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklub-
ben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).

SYNSPUNKT

AV GYRI SKRE 

Konklusjonen hans er svært vik-
tig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svek-
ka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisnings-
opplegg for dåpsopplæringa. 

Det er altså over ein mannsal-
der sidan ansvaret for dåpsopp-
læringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter ga-
malt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stil-
te dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervis-
ninga.

Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekst-
miljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal un-
dervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!

I 2003 blei det vedteke ein «Re-
form for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år si-
dan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.

Eg meiner altså at kyrkja akku-
rat no bør «kjenne sin besøkel-
sestid». Alle døypte må få dåps-
opplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både øko-
nomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane? 

Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt. 
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.

Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravut-
styr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?

Dåpsklubben «T

Populær fa
POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,

trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
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– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker.  >> Les mer på side 8-9

Bli med 
til Det gule 
huset

kyrkja ta ansvar og sjå at trus-
opplæring er noko meir og ve-
sensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvik-
ling i vårt land. Korleis vil kyr-
kja løyse dette? ●

Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlem-
skapet er en populær fadder-
gave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pak-
ke til barnet – med alt fra tøy-
leker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, CD-plater og fil-
mer. 

– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø. 

Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selv-
stendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●

Mer informasjon:
www.iko.no

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menig-
hetsbladet for Fana menighet. 

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted 

eller struktur som forgriper seg på menneskets 

verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk. 
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– En trekkfugl er en fugl som i perioder rei-
ser til et annet sted fordi den ikke finner fø-
den sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk. 

– Vi har alle behov for hovednæringsstof-
fene, som vi får gjennom kjærlighetsbud-
skapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på meny-
en ikke stemte overens med det de serverte. 

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS. 

– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun. 

– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tan-
ken vår den gangen var å etablere et samar-
beid der kirken kunne være med sin om-
sorgstenkning der folket var. Kristusper-
spektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.

Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?

Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hån-

den frem og tilbake noen gang-
er. Det ser faktisk ut som om

hun blar i noen gamle bil-
der. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skam-
full da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne. 

– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun. 

– Det er den Kristus de tror på. Jesus møt-
te hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv. 

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?

– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.

– Det er ikke noe poeng for meg å rette kri-
tikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet. 

Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirke-
lige.

– Fordi menneskene er forskjellige og be-
hovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun. 

– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens di-
akonale oppdrag i Fana bydel ved å gi om-
sorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte. 

Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjo-
ner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen. 

– Fana helsestasjon henviser mange små-

-En stasjon for «tre

SYMBOL: På 
kontoret har Torill
en skulptur av en

engel med røde
boksehansker, la-

get av Elisabeth Hel-
vin. – Den kan gjerne stå

som et symbol for vårt ar-
beid, sier hun.

«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt 
her, men skulle ønske det var flere sjakk-

spillere blant de besøkende, sier Terje 
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø

(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for

medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny

Flaten (78), miljøarbei-
der/kokk Svanhild Ol-

sen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete

Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionom-

student Trude Thunes
(35), daglig leder Torill

Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassis-

tent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medar-
beider Siren Jannicke

Lyngtu (57).
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barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og ska-
pe et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter. 

– Det er en todelt dimensjon, der ev-
nen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes peda-
gogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Me-
rete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth. 

Ukentlige tilbud 
til 1000 fanabuer 
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i til-
legg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.

Stiftelsen driver også åpen familiebarneha-
ge, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med bar-
net. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner da-
gen må det også være byens billigste barne-
hagealternativ, og utkonkurreres bare i popu-
laritet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens før-
ste torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat. 

«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Et-
ter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stif-
telsen har gjennomført en omfattende dug-
nadsinnsats etter overtagelsen, og bygget hu-
ser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barne-
hage – i tillegg til å være åsted for en rekke ak-
tiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bake-
gruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe. 

– I slutten av april starter vi opp et spen-
nende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.

Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Det ble dermed et litt annerledes avskjedsin-
tervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdale-
na, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirke-
kaffen i Søreide, sier Kolbjørn. 

– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.

Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om

det som er gått galt. Og jeg synes det er befri-
ende å jobbe med mennesker som ikke fore-
stiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til van-
lig menighetsliv.

– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å

tro at man kan skape fellesskap i menighe-
tene der det er like stor plass til alle. Bymisjo-
nen og menighetene har forskjellige oppga-
ver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til en-
hver tid. Systemet eller kulturen i menighe-
tene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell. 

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig ut-
fordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.

– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.

Vi har mye goodwill, får mange og store ga-
ver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett mid-
ler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nær-
mest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.

Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?

– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstje-
nestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle de-
sember med skolegudstjenester og masse ar-
beid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyg-
gende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke vi-
sjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Sørei-
de. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●

GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fort-
sette med så mye ubundet arbeidstid. 

april 200810

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

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

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

Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.

felles  2-08.qxp:felles.qxp  10-04-08  14:42  Side 10



11                   april 2007

TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

«Vi» vil si noen av årets diakonikonfir-
manter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymi-
sjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ven-
tet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler. 

– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss. 

Han gir oss en god innføring i det vikti-
ge arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, famili-
earbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av ar-
beidet.

– Nå jobbes det med utvidelse til hel-
dagsdrift av kaféen, forteller han.

Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken. 

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysglo-
ben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærlighe-
ten.

Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spon-
tane reaksjoner. 

«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kom-
mer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille. 

Ingen av oss går uberørt fra fredags-
messen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer. 
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no

BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra ven-
stre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredags-
messe i
Korskirken. 

Møte med en kirke uten fasade
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

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

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

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

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

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

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

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

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

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-
bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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STABEN, STORETVEIT MENIGHET

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . .55 30 81 19
 . . . . storetveit.menighet@bkf .no

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

Konsulent 
Karin B Grodås Heggholmen
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

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

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

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

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

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

Kirketjener Fredrik Gullaksen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 17 10

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

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

ANDRE KONTAKTER

Storetveit menighetsråd
Leder Mette Lawlor
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 08 87 
e-post  .mettelawlor@hotmail.com

Kulturutvalget
Kari Meltzer, telefon . . . 55 28 86 00
 . . kari.meltzer@dot.hordaland.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben: Jenny Austrheim
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil  . . . . . . . . . . . . .924 66 652

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

13                   april 2007

Sommeren i Storetveit
For noen er sommeren lang. De faste aktivitetene i menigheten tar
ferie, mange er bortreiste, og tiden kan falle lang for noen og enhver! 

I fjor startet vi opp et lite sommervennprosjekt. I år forandrer vi litt på
opplegget, og holder åpent hus på menighetshuset i skolens sommerferie
hver tirsdag fra kl. 12-14. Da kan du komme innom for en kopp kaffe, en vaffel og en
prat. Les om dette også i menighetsbladet som kommer ut i juni. Kan du tenke deg å være
med og arrangere åpent hus – en gang eller to i sommer? 
Kontakt diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17, linda.bardsen@bkf.no ●
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Uke 14: Vi takker for alle hjem som
gir barn en trygg og god oppvekst. Vi
takker for skolene og deres omsorg
og opplæring. Vi ber for vårt lokal-
samfunn, at alle må være med å byg-
ge et godt miljø og skape trivsel for
hverandre.

Uke 15: Vi takker for våre nærmeste,
familie og venner. Vi ber for dem som
har mistet noen de er glad i, og de
som sørger. 

Uke 16: Vi takker for Barnegospelko-
ret og for ledere og medlemmer der.
Vi ber for Barnegospelkoret, for le-
dere og deltakere. 

Uke 17: Vi takker for frivillige medar-
beidere og for den omsorgen som vi-
ses i vår menighet. Vi ber for Åpen
dag i Storetveit 26. april.

Uke 18: Vi takker for arbeid og skole,
for samfunnet vårt og for kommunen
vår. Vi ber for kommunen, for sam-
funn og for fellesskap. Vi ber for ar-
beidstakere og arbeidsledere. 

Uke 19: Vi takker for konfirmanter,
for deres hjem og familie. Vi ber for
konfirmantene, for konfirmasjons-
gudstjenester og for konfirmasjons-
fester. 

Uke 20: Vi takker for pinsen og for
vår kirke. Vi ber om at kirken må
være et sted der mennesker finner
samfunn med Gud og med hveran-
dre. Vi ber om at våre menigheter er
med å bygge gode fellesskap i sitt
nærmiljø.

Uke 21: Vi takker for våren og lysere
dager. Vi takker for speiderne og de-
res arbeid. Vi ber for utflukter og tu-
rer som foretas i de forskjellige
gruppene. Vi ber også for alt plan-
leggingsarbeid for høstens aktivite-
ter.

Uke 22: Vi takker for diakonen vår, og
for det diakonale arbeidet som dia-
koniutvalget driver. Vi ber for diakon
og det diakonale arbeidet. Lær oss
alle å se hverandre og hjelpe og støt-
te hverandre. Vi ber spesielt for syke,
sørgende og ensomme i alle aldre.

Uke 23: Vi takker for våre ungdom-
mer, for våre familier og for våre na-
boer. Vi ber får vår nabo. Vi ber også
for dem som stifter familie og for alle
brudepar. VED KARI VATNE

Vi takker og ber

Kontaktklubben 
Kontaktklubben for psykisk utviklings-
hemmede holder til i Storetveit menig-
hetshus, Kirkev. 27. Klubben er et møte-
sted for deg, og kanskje en støttekontakt
eller noen i familien? Alle er hjertelig vel-
komne! Resten av vårens program:

Torsdager kl 18.30 – 20.30:
• 24. april: Kontaktkveld med familie, 
avslutning i kirken
• 26. april: (MERK DAG): Åpen dag.
• 8. mai - klubb
• 22. mai - klubb
• 5. juni - sommeravslutning

Ta med venner til en kveld med spill, sang,
dans, lek, kaffemat, prat og fortellerkrok.
Kontakt: Linda Bårdsen, 55 30 81 17 - 
linda.bardsen@bkf.no ●

Kirkeskyss?
Diakoniutvalget tilbyr skyss til de som
ikke kommer til kirken ved egen hjelp.
Kontakt Guri Westfal-Larsen, 55 91 21 42
eller Menighetskontoret, 55 30 81 10
Ved noen institusjoner er det en kontakt-
person du kan avtale skyss med:

Storetvedtgården:
Ketty Schanke Dahl, 55 28 09 73
Fantoft omsorgssenter:
Jan Eeg-Jensen, 55 28 49 47
Grønnestølstunet:
Dagny Aune, 55 28 45 34 ●

Aktiv Fritid i vår
Er du aktiv pensjonist og liker å komme deg
ut? Ta turen til Storetveit menighetshus an-
nenhver tirsdag kl. 11.00-13.30. Den første
halvtimen er viet trim, fulgt av en times fel-
les program med kaffe/te, kake og med-
brakt matpakke, før vi går i interessegrup-
per. I vår er tilbudene engelskgruppe, bibel-
gruppe, tur/kulturgruppe og kirke/ sam-
funngruppe. Håndarbeidsgruppen møtes
de tirsdager det ikke er Aktiv Fritid.

• 22. april. Fellesmøte. Prog. følger.
• 6. mai Gruppemøter
• 20. mai Gruppemøter
• 3. juni Gruppemøter
• 10. juni Tur til Austevoll (merk dati). 

Program følger

Kontakt: Ragnhild Thistel 55 29 14 56/
95 79 78 66 eller diakon Linda Bårdsen,
55 30 81 17 ●

Vi har igjen feiret oppstandelses-
fest i Storetveit. Første søndag etter
påske er det nemlig tradisjon at
barnegospel er med og lager
oppstandelsesfest.

Det startet med prosesjon med koret i stili-
ge oransje t-skjorter og påskeliljer i hen-
dene. Så fikk vi flott korsang i to avdelinger,
før koret sammen med Kontaktklubben
for delte ut påskeliljer og tulipaner til alle.
De skulle brukes etter hvert, fikk vi høre… 

Kapellan Inge Høyland tok oss så
gjennom påskens fortelling med innlevelse
og spill av alle roller – og fikk fram budska-
pet om at Jesus ikke bare døde den påsken,
men STO OPP IGJEN! Det fikk alle være
med og markere etter prekenen, da menig-
heten satte blomstene i et kors i kortrappen.

Denne gudstjenesten var planlagt med
det for øye å samle hele menighetsfamilien
- på tvers av aldre. Så i tillegg til Barnego-
spel og Kontaktklubben, var også babysang
med og sang sanger for og med oss. En ny-
delig opplevelse!

Etter gudstjenesten yrte det av liv på me-
nighetshuset: kaffe, saft og kaker i bibliotek
og småsal, og innebandy i storsalen. 

- Dette var en fantastisk opplevelse! er
den begeistrede kommentaren fra en av
menighetens pensjonister. 

-Nå skulle det vært noen her fra en avis
og sett. De som sier at det er så mye kjedelig
som foregår i kirken.

Etter kaffen var et nytt team i gang med
laging av middag: Taco. Og mens de fleste
gjerne hadde planlagt middag hjemme, ble
drøye 30 igjen til felles middag, slik det
pleier å være etter familiegudstjenestene.
Kanskje nettopp du stopper for middag
neste gang? Hjertelig velkommen!

Han er oppstanden. Ja, han er sannelig
oppstanden! ●

Oppstandelsesfesten
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

telefon:  55 31 18 00
telefaks:  55 31 18 01 
  mobil:  951 20 640 

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

474 59 926

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

www.wergelandjernvare.no

BERGEN FYSIOTERAPIKLINIKK 
FYSIOTERAPIVAKTEN

Fysioterapeut Åse Birkhaug

Valkendorfsgt. 9 (Berstadhuset), 5012 Bergen
Tlf. 55 56 08 20 - 906 97 379

firmapost@fysioterapivakten.no

www.fysioterapivakten.no
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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03.02. Tilda Nilsson Duesund
16.02. Patrick Skogedal

Ida Meidell Revheim
Ada Elisabeth Warloe
Anni Kamsvåg Frantzen
William Hauge Støle
Oline Fossheim Flem
Mina Bjerregaard Jolma
Charlotte Lilleeng 
Værholm
Rikke Lund Ringstad

17.02. Ada Olsen Torske
Thor Henrik Bosanquet 
Ulvedal
Elise Otterbu

02.03. Julian Jørgensen
Emily Lindquist Solberg
Marie Hallberg
Oskar Rønnevik Wisnes

16.03. Susanne Marie 
Andersland Bernt
Celine Sundt
Thilie Løw Kjeldberg

23.03. Johanna Murphy

26.01. Helene Nøkleby 
Smøraas og Knut Henrik
Magnus

02.02. Helga Elisabeth Bøe og 
Johnny Tvedt

16.02. Elin Gjerseth og Ole 
Tobias Lindeberg
Marianne Thorstenson 
og Anders Even Kvåle

29.03. Inger Elisabeth 
Anderson og Hans-
Christen Salvesen

Liv Mowinckel Nilsen f. 1922
Elfrida M. Myhrvold f. 1928
Marie Ese f. 1918
Dag Olav G. Neckelmann f. 1963
Aslaug Johanne Arnesen f. 1917
Else Marie Steenstrup f. 1922
Jenny Dale Nilssen f. 1923
Per Røthe f. 1927
Harald Trefall f. 1925
Normann Skålevik f. 1906

Gudstjenester i Storetveit kirke

3. s. e. påske, 13. april kl.11

Høymesse v/vikarpr. P-A.Mehren
Nattverd, offer: Den Norske Isra-
elsmisjon. Joh 14,1-11; Sal 126; 2
Kor 4,14-18. Kirkekaffe.

4. s. e. påske, 20. april kl.19

G2-Ungdomsgudstjeneste
v/kap.I. Høyland. Offer: menig-
hetsarbeidet. Joh 15,10-17; Jes
1,18-20; 1 Joh 4,10-16

Lørdag 26.april kl.14 og 1530

Dåpsgudstjenester.

5. s. e. påske, 27. april kl.11

Familiegudstjeneste v/vikarpr. P-
A.Mehren. Dåp, offer: Amatea.
Matt 6,6-13; Dan 6,4-12; Rom
8,24-28. Middagstreff.

Kr. himmelfartsdag, 1. mai kl.11

Høym. v/s.pr. Holme. Dåp, nattv.,
offer: menighetsarb.* T Hebr 2,5-
9; Sal 110,1-4; Apg 1,1-11

6. s. e. påske, 4. mai kl.11 og 13

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
s.pr. K.Vatne og kateket B.Bred-
holt. Offer: menighetsarbeidet
Joh 17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6

Onsdag 7.mai kl.1900

Kveldstoner i en åpen kirke
v/R.B.Haug

Pinseaften, 10. mai kl.11 og 13

Konfirmasjonsgudstj. v/ s.pr.
B.Holme og kateket B.Bredholt.
Offer: Menighetsarb. Joh 7,37-39;
Jes 55,1-3; 1 Kor 12,7-13.

1.pinsedag, 11.mai kl. 09

Morgensang i Fantoft stavkirke v/
kap. I.Høyland. Orgel: Ruth
B.Haug

1. pinsedag, 11. mai kl. 11

Konfirmasjonsgudstj. v/ kap.I.
Høyland. Offer: Menighetsarb.
Joh 14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-
22

Andre pinsedag, 12. mai 

Felles prostigudstjeneste for
Fana prosti i Søreide kirke kl.1900
v/ Sindre Skeie. Joh 6,44-47; Esek
11,19-20; Apg 2,42-47

Treenighetssøndag, 18. mai kl.19

G-2 v/s.pr. B.Holme. Offer: Me-
nighetsarbeidet. Matt 28,16-20;
Jes 6,1-8; Tit 3,4-7

2. s. e. pinse, 25. mai kl.11

Høymesse v/vikarpr. P-A.Mehren
Nattverd, offer: Sjømannskirken-
Norsk kirke i utlandet. Luk 12,13-
21; Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12
kirkekaffe

3. s. e. pinse, 1. juni kl.11

Familiegudstjeneste v/kap.I. Høy-

land. Dåp, offer: menighetsarbei-
det. * 1 Kor 1,26-31; 5 Mos 7,6-8;
Luk 19,1-10. Middagstreff

Onsdag 4.juni kl.19

Kveldstoner i en åpen kirke
v/R.B.Haug

4. s. e. pinse, 8. juni kl.11

Høymesse v/s.pr.B.Holme. Natt-
verd, offer: menighetsarbeidet
Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet
5,5b-11. kirkekaffe.

Gudstjenester i Bønes kirke

3. s. e. påske, 13. april kl.11

Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Dåp, nattverd, offer: menighets-
arb. Joh 14,1-11; Sal 126; 2 Kor
4,14-18. Kirkekaffe, Søndagssk.

4. s. e. påske, 20. april kl.11

Gudstjeneste v/ s.pr. B.Holme
Nattverd, offer: menighetsarbei-
det. Joh 15,10-17; Jes 1,18-20; 1
Joh 4,10-16. Kirkekaffe, søndags-
skole

5. s. e. påske, 27. april kl.11

Familiegudstjeneste v/ kap. I.
Høyland og kat. B.Bredholt. Dåp,
offer: Bønes speidernes aksjon.
Matt 6,6-13; Dan 6,4-12; Rom
8,24-28. Kirkekaffe, Spill evt tur
etter gudstjenesten, se oppslag.

Kr. himmelfartsdag, 1. mai kl.11

Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne
Dåp, nattverd, offer: menighets-
arbeidet. * T Hebr 2,5-9; Sal
110,1-4; Apg 1,1-11. Kirkekaffe.

Lørdag 03.mai kl.11 og kl.13

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
kap. I.Høyland.

6. s. e. påske, 4. mai kl.11 og 13

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
kap.I.Høyland. Offer: menighets-
arbeidet. Joh 17,9-17; Sak 14,7-9;
Ef 4,1-6.

Pinseaften, 10. mai

Morgensang i Fantoft stavkirke
kl. 0900. v/ kap. I.Høyland
Konfirmasjonsgudstjeneste kl
11.00 v/ kap.I.Høyland. Offer: me-
nighetsarbeidet.Joh 7,37-39; Jes
55,1-3; 1 Kor 12,7-13.

Pinsedag, 11. mai kl. 11

Konfirmasjonsgudstjeneste v/
s.pr. B.Holme og kat. B.Bredholt
Offer: menighetsarbeidet. Joh
14,15-21; Joel 3,1-2; Ef 2,17-22.

Andre pinsedag, 12. mai 

Felles prostigudstj. for Søreide
kirke kl.1900 v/ S. Skeie. Joh 6,44-
47; Esek 11,19-20; Apg 2,42-47.

Treenighetssøn., 18. mai kl.11

Gudstjeneste v/ s.pr. K.Vatne.
Nattverd, offer: Fana prosti (felles
diakonale og andre tiltak). Matt
28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
kirkekaffe, søndagsskole.

2. s. e. pinse, 25. mai kl.11

Familiegudstjeneste v/ kap.I.
Høyland og kat. B.Bredholt
Dåp, offer: menighetsarb. Luk
12,13-21; Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-
12. Kirkekaffe, spill evt tur etter
gudstjeneste, se oppslag. Dåps-
barn for 2005, 2006, 2007 er spe-
sielt inviterte denne søndagen.

3. s. e. pinse, 1. juni kl.11

Gudstj. v/ s.pr.K.Vatne.Nattv., of-
fer: menighetsarb. * 1 Kor 1,26-
31; 5 Mos 7,6-8; Luk 19,1-10. Kir-
kekaffe, søndagsskole

4. s. e. pinse, 8. juni kl.11

Gudstjeneste v/ kap.I.Høyland
Dåp, nattv., offer: menighetsarb.
Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet
5,5b-11. Kirkekaffe, søndagssk.

5. s. e. pinse, 15. juni kl.11

Familiegudstj./sommerfest v/
s.pr. B.Holme. Offer: Menighets-
arb. Joh 8,2-11; Sak 7,8-12a; Rom
2,1-4. Grillfest og aktiviteter uten-
for kirken etter gudstjenesten

Velkommen til Åpen Dag 
i Storetveit menighet 
Lørdag 26. april kl. 11-15

Nå samler vi hele menigheten
igjen til Åpen dag. Kanskje mange
blir overrasket over å se alt som
faktisk foregår i menigheten vår?
Det er godt å komme sammen på
tvers av alder og grupper!

Hold av lørdag 26. april fra kl. 11-
15 – da braker det løs med sang-
stund i kirka først, og stands, ak-
tiviteter, loddsalg og kafé på me-
nighetshuset etterpå. Dette er en
god anledning til å bli kjent med
andre i Storetveit - og med nye i
menigheten. 

Hjertelig velkommen! Hilsen ko-
mitéen – på vegne av menighets-
rådet

kalender

døde

 vigde

gudstjenester

døpte
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