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2 mars 2012                         

Hverdag og helg nr 2/12 utgis av menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de and2e menighetene i Fana,
og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot artikler
av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: storetveit.menighet@bergen.kirken.no 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Redaktør: Bjarte Holme. Kasserer:
Kjell-Erik Wiborg. Lokal kontaktinformasjon: Se s. 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 7. mai
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 22. mai
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 
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Den norske kirke innfører en ny
ordning for gudstjenestene fra nov
2011. Den nye ordningen gir mu-
lighet til større bredde og variasjon
i den lokale gudstjenesten. Et mål
er at flere skal være med å prege
gudstjenestelivet i menigheten for
å kunne styrke opplevelsen av å
være sammen for Guds ansikt –
sammen om kjærligheten som er
sterkere enn alt som tar livsmot,
livsgnist og livshåp fra oss – ja,
sammen om kjærligheten som er
sterkere enn døden. Som ord til
ettertanke vil jeg nettopp skrive litt
om tenkningen bak den nye guds-
tjenesteordningen – også som tan-
ker nå framfor påske.

Storetveit menighet har erfaring-
er med at flere er med på å prege
gudstjenesten. Særlig har det vært
tilfelle med familiegudstjenestene.
Det gjør alltid en gudstjeneste ri-
kere, og gjør at en blir atskillig mer
deltaker enn tilskuer til gudstjenes-
ten. Barn og unge kan så avgjort
være et forbilde for mange voksne i
å ville bruke seg selv og være med å
delta. 

Den nye gudstjenesteordningen
introduserer en ny måte å tenke på.
Tidligere har vi hatt en gudstjenes-
tebok der det meste har vært fast-
lagt på forhånd. I den nye ordning-
en skal menigheten i langt større
grad prege gudstjenestens profil.
Det nye med ordningen er at me-
nighetsrådet skal utarbeide en så-
kalt «lokal grunnordning» for
gudstjenestelivet i soknet. Denne
kommer en fram til i samarbeid
med prest, kirkemusiker, andre an-
satte og frivillige i menigheten. Et
eget gudstjenesteutvalg skal være

med å utarbeide en slik grunnord-
ning. Utvalget skal legge fram sitt
forslag for menighetsrådet i juni. I
september skal plan høres på et
åpent menighetsmøte, menighets-
rådet vedtar grunnordning, før den
sendes til endelig godkjenning til
biskopen.

Ved gudstjenester i tiden som
kommer, vil vi prøve ut deler ved
gudstjenestene. Vi er i en prøvepe-
riode der det er fint å prøve ut etap-
pevis, og ikke alt på en gang. Det er
også viktig at vi får inn tilbakemel-
dinger etter hvert.

Den nye ordningen åpner for
større bredde i gudstjenestens mu-
sikalske uttrykk. Man kan velge li-
turgisk musikk innenfor ulike
sjangere- eller den musikken som
har vært i bruk siden 1977. 

Den nye ordningen vil at gudstje-
nesten skal legge større vekt på det
estetiske, på det vi kan sanse i guds-
tjenesten- bilder, drama og litur-
gisk dans, og bevegelser og hand-
linger i gudstjenesterommet får
større plass. 

Fremtiden vil vise om vi evner å
realisere det den nye ordningen vil.
Målet er altså å styrke gudstjeneste-
livet slik at stadig flere og nye kan
oppleve at vi i kirken er sammen for
Guds ansikt – sammen i møte med
den korsfestede og oppstandne Je-
sus Kristus.

Hver søndag er til for å feire den
korsfestede og oppstandne. Dette
skal gudstjenesten fremme, og der-
for er gudstjenesteordningen så
viktig for alle menigheter – også
Storetveit menighet.

God påske! ●

Sammen for Guds ansikt
Den norske kirke innfører en ny ordning for

gudstjenestene fra nov 2011. Den nye

ordningen gir mulighet til større bredde og

variasjon i den lokale gudstjenesten.

AV BJARTE HOLME

Norsk Gideon bibelmisjon har delt ut 50

store testamenter med stor skrift og 30

små testamenter til Storetveit sykehjem. 

Dette er et av flere sykehjem som nå får testamenter. Testa-
mentene som er i stor skrift vil bli liggende på alle rom på
sykehjemmet. De små testamentene er delt ut til betje-
ningen. Utdelingen skjedde ved en tilstelling der en hadde
andakt, sang og musikk ved Astri og Rolf Eckhoff fra
Norsk Gideons avdeling i Bergen. Testamentene ble tatt i
mot med glede fra betjeningen og pensjonærene sin side. 

– Vi ønsker å være menighetenes sin forlengede arm i bi-

Lørdag 14.april kommer tvillingene

Ingelin Reigstad Norheim og Hilde-

gunn Garnes Reigstad til Storetveit

kirke for å holde konsert sammen med

et stort forventningsfullt barnekor satt

sammen for anledningen. 

Det er barnekorene fra Storetveit, Søreide og Nykirken
som har invitert Ingelin og Hildegunn, og ungene har
ligget i hardtrening i lang tid for å lære seg Jordbærhage-
sangene de skal opptre med.

Søstrene vokste opp på Frekhaug, i en familie der sang
og musikk var en viktig del av hverdagen. Foreldrene
sang i kirker og på bedehus, og ofte hadde de tvillingene
med seg. Fra Ingelin og Hildegunn var 5-6 år var de med
og sang fra scenen, og det var også på den tiden de be-
gynte å skrive sine egne, enkle barnesanger om livet og
om troen på Jesus. Bestemor Haldis Reigstad, dikter og
tekstforfatter bak flere kristne sangskatter, der kanskje
«Tett ved sida mi går Jesus» er den meste kjente, var også
ivrig til å oppmuntre jentene og hadde for vane å stikke
til dem tekster som de kunne prøve å skrive melodier til.
På jentenes 9-årsdag kom deres første plate ut med egen-
komponerte sanger, 2 på 9 slipper lovsangen fri.

Nå er jentene blitt voksne artister, og er sangere, musi-
kere og låtskrivere på heltid. De har deltatt på en rekke
CD-produksjoner og TV-programmer. De siste årene

Gideon deler ut g

Jordbærha
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belspredningsarbeidet sier Geir Møller, for-
mann i lokalavdelingen. 

The Gideons International har medlemmer
fra alle evangeliske trossamfunn. I Norge
startet arbeidet i 1930. I Norge er vi nå over
1700 kvinner og menn og på verdensbasis ca.
295 000 i 194 land. Alt arbeid er basert på frivil-
lighet og utdelingene. Norsk Gideon har ingen
offisiell støtte, så alle inntekter kommer enten
fra medlemmer, offer i kirker og forsamlinger
eller enkeltmennesker. Årlig utdeling i Norge
er ca. 60.000 årlig mens det på verdensbasis de-
les ut ca. 80 millioner. Norsk Gideon deler gra-
tis ut Nytestamenter i forskjellig format til ho-
tell/overnattingssteder, sykehus, aldersboliger,
fengsler, asylmottak, brann/politietat, rutebå-
ter etc., pluss til grunnskoleelever, sykepleies-
tudenter, hjelpepleiere og andre studenter på
høgskole og universitet. I tillegg til utdeling i
Norge sender vi midler til trykking av Bibler og
Nytestamenter i land som ikke klarer sine egne
kostnader ved trykking av bibler. ●

3                      mars 2012

MAMMAKVELD
Torsdag 3 mai kl. 20 i
Storetveit menighetshus. 

For deg som er mamma og ønsker 

å prate med andre mammaer. 

For degsom har gått eller går på ba-

bysang småbarnstreff, knøttesang,

eller som er mor i barnegospel. 

Eller for deg som er mor. Ta med en

ost, så kjøper vi inn kjeks og tilbehør.

Neld deg gjerne på til Kari, e-post

kari.bakke@bergen.kirken.no - 

55 30 81 150

Hilsen Bodil og Kari ●

AGAPE fyller 40!
Vi håper å samle flest mulig med-

lemmer fra alle disse årene til jubi-

leumsfeiring med konsert og fest-

middag mm. Sett av helgen 22. - 23.

september! Mer info senere. Hjelp

oss å få kontakt med tidligere med-

lemmer! Se også gruppen Agape

Gospelkor 40 år på Facebook:

www.facebook.com/

groups/223063847786414 ●

Minnefond-tildeling
Sigmund Skages Minnefondkon-

sert og tildeling av årets stipend:

Fana kyrkje, søndag 15. april kl

1800. Medvirkende: Fana Mann-

skor, Fana Musikklag og årets sti-

pendiat, Johanne Haugland. Billet-

ter ved inngangen. ●t gratis testamenter 

har Hildegunn og Ingelin vært faste medlem-
mer av Oslo Gospel Choir, og de har turnert
mye i inn- og utland alene og sammen med
koret. 

De samarbeider også med Sigvart Dags-
land, Marit Larsen og Odd Nordstoga. Som
«Garness» har tvillingene gitt ut to plater, der-
iblant en svært kritikerrost juleplate, «Barnet i
krybben». 

Sangene som skal fremføres under konser-
ten er fra CD-en «Jordbærhagen». Her har
jentene satt herlige, friske melodier til Haldis
Reigstads barnedikt.  Det er en spenstig, inn-
holdsrik og ikke minst kvalitetssterk barne-
plate med mange musikalske sjangere. 

Vi gleder oss veldig og håper mange vil

komme i kirken lørdag 14. april kl. 17! ●

hagen-konsert
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4 mars 2012                         

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Storetveit

Lørdag 5. mai kl. 11.00: 
Aase Erlend Handal

Befring Isabel Nilssen

Bjørkelund Ann Elise 

Brynildsen Karianne 

Dahl Johanne Aurora 

Hatlem Leander 

Heggebø Johannes Jansen

Henriksen Hanne Morken

Hultén Ingrid Marie 

Liland Karoline 

Lunder Ingvild 

Lyngedal Hedvig 

Nordhus Benjamin Høgstein

Nærø Gerhard Tinius Scholz

Reimers Jakob Ellingsen

Lørdag 5. mai kl. 13.00: 
Bjerkestrand Nathalie 

Brochmann Frida Dybwad

Brun Astrid M. Kirkesæther

Eide Hermine Annie Friele

Hille Thomas 

Jacobsen Rebecka Madeleine 

Jellestad Alexandra 

Kristoffersen Maja Jæger

Nilsen Andrea 

Nysæther Agnes Blom

Rønnestad Aleksander 

Sagoe Simon Grønås

Selle William Aalvik

Wigand Nora Augusta 

Søndag 6. mai kl. 11.00: 
Aasmul Ole Martin 

Breistein Mathias 

Dahl Marius 

Hartveit Marie Liland

Hartveit Per Liland

Hartveit Sveinung Liland

Hessevik Anna Sunniva 

Hilton Frede Haugstad

Hybertsen Jonas 

Jacobsen Fredrick Ottemo

Jarane Peter Folkestad

Jørgensen Håkon Walderhaug

Klemp Tobias 

Lervåg Christine Tjore

Liland Erlend Skeie

Nydal Charlotte 

Samset Nora 

Tholo Torbjørn Vika

Trones Andreas Engum

Søndag 13. mai kl. 11.00: 
Slektsnavn Navn Mellomnavn

Amundsen Mats Sørstrønen

Bakke Kristoffer 

Eide Sigurd Jørgensen

Gjertsen Mathilde 

Lundekvam Karl Erik 

Nordanger Martin Nikolai 

Nygaard Sofie Kjeilen

Nystad Henrik Haavik

Sivertsen Camilla Vågen

Smørdal Viktor Ådland

Totland Otilie 

Bli med på besøkstjenesten

Menighetene i Fana prosti inviterer til 

seminar for deg som kan tenke deg å 

bli besøksvenn.

Lørdag 14. april kl. 10–14, Ytrebygda

kirke, Blomsterdalen.  Seminaret er gra-

tis og åpent for alle som kan tenke seg å

bli besøksvenn. 

Program: 

• Informasjon om besøkstjenesten i 

menighetene i Fana

• Rammer for besøkstjenesten 

• Grensesetting 

• «Grepene» – hvordan samtale/få tak 

i hvem personen er?

• Det blir servert en enkel lunsj.

Påmelding/spørsmål/skyss:

Diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17 - 

483 02 448 -  linda.bardsen@bkf.no  

eller Målfrid Litlere -

malfrid.litlere@gmail.com  

VELKOMMEN - også om du ikke har

fått meldt deg på ●

Bønes

Lørdag 5. mai kl. 11.00: 
Blytt Martin Nilssen

Bøe Viljar 

Børsheim Camilla Frotvedt

Davanger Martin A. Vederhus

Einarsen Anna Karisdotter

Enger Anne Gelin

Hatlen Ole Martin Svendal

Kallestad Jakob Vigerust

Kråkenes Helene Romøren

Langeland Stefan Bjørvang

Ryan Gaute 

Samset Henrik 

Solberg Torkel Nikolai 

Wold Lena Fosse

Lørdag 5. mai kl. 13.00: 
Bjørkbom Lars-Kristian G.

Breck Jens-Petter 

Gangsøy Tonje Nystad

Hareide Thea Emilie Løland

Hatletvedt Nora Dortea 

Helming Hanna Nian Hufing

Johnsen Sofie Horn

Kjenes Stian Farestveit

Kleppe Peder Sebastian 

Turøy

Mogenstad Synne 

Nielsen Irmelin Helen Hauge

Ordemann Marius Georg 

Sande Ingvild Hustad

Sætre Yrja 

Vinnes Veline 

Wang Mathias Haaland 

Søndag 6. mai kl. 11.00: 
Bakhtiari Matilde-Regina 

Børstein Ida Leirnes 

Christensen Charlotte Seim 

Dingsør-Totland Sondre 

Gandrudbakken Kristoffer

Nicolay

Haanshuus Belinda Kurseth 

Lunde Helene Grøttveit 

Nesheim Celina 

Nygård Yvonne Dreyer 

Olausen Victoria 

Rugaard Silje Styrmoe 

Røstum Silje Havneraas 

Sviland Tea Skjønhaug 

Wilborn Viktoria

Søndag 6. mai kl. 13.00: 
Berg Daniel 

Berstad Vebjørn 

Brurås Victoria Alice F.

Coventry Kristoffer 

Ebeltoft Jens Christian 

Gamlemshaug Henrik Lunde

Jensen Caroline 

Klungland Kristian 

Søreide Karoline Helene

Scisly

Søndag 27. mai kl. 11.00: 
Moen Torstein Elster

Liker du å glede en annen?

Konfirmanter i Storetveit og Bønes 2012

Kontaktklubben
Kontaktklubben for utviklingshemmede holder til i 

Storetveit menighetshus, Kirkeveien 27. 

Vårens program, torsdager kl 18.30–20.30:

12. april: Kontaktkveld med familie, avslutning i kirken

15. april: Gudstjeneste i Storetveit kirke (Merk dag)

26. april: Klubb

10. mai: Klubb

24. mai: Klubb

7. juni: Sommeravslutning

Vennlig hilsen Kontaktklubben, v/diakon Linda Bårdsen, 

55 30 81 17 linda.bardsen@bkf.no ●
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REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Ein kan velje mellom ei rekkje alternative
bøner, svar frå kyrkjelyden og ulike musi-
kalske og visuelle uttrykk i gudstenesta. Ein
slik lokal fridom er allereie innarbeidd i
mange andre kyrkjesamfunn. Større rom
for lokale val betyr ikkje at det skal veljast
nytt for kvar gudsteneste. Gleda over det
kjende, og gjentakinga, er ein del av liturgi-
ens løyndom. 

Lokal grunnordning
Fram til 1. oktober i år vil det skje ei utprø-
ving av ulike alternativ for å setje oss i
stand til å velge kva vi ynskjer å ha som vår
lokale ordning. Den ordninga vi vel bli
godkjend av biskopen innan første søndag
i advent 2012. I den nye ordninga skal kyr-
kjelyden i langt større grad prege profilen
på gudstenesta, og fleire skal involverast i
arbeidet med å førebu og gjennomføre
gudstenestene. 

Det mest nyskapande er at soknerådet
skal utarbeide ei lokal grunnordning for
gudstenestelivet i soknet, i samarbeid med
prest, kyrkjemusikar, andre tilsette og fri-
villige i kyrkjelyden. 

Gudsteneste for alle
Før den lokale grunnordninga vert fastsett,
skal soknemøtet få uttale seg. Alle røystefø-
re kan delta her. I den lokale grunnord-
ninga er det kyrkjelyden som avgjer. Kyr-
kjelyden kan opprette eit gudstenesteutval
og la menneske med ulik alder, livssitua-
sjon og funksjonsevne delta som medlitur-
gar. Når fleire tek medansvar for gudste-
nesta, får ho eit meir lokalt preg. Visjonen
er ei gudsteneste for alle. Den nye ordninga
opnar også for større breidde i det musikal-
ske uttrykket til gudstenesta. Kyrkjelyden
kan velge liturgisk musikk innanfor ulike
sjangrar - eller den musikken som har vore
i bruk sidan 1977. Ulike musikkstilar kan
nyttast i same gudsteneste, eller leggjast til
dei andre hovudgudstenester  som sokne-
rådet vedtek.

Estetikk, stille og rørsle
Den nye gudstenesteordninga legg større
vekt på det estetiske, som bilete, drama og
liturgisk dans. Prosesjonar, frambering av
brød og vin, bønevandring og liknande får
større plass. Det er òg lagt større vekt på
stille i gudstenesta - til ettertanke og bøn. I
to tusen år har kristne kome saman på søn-
dagen, dagen for Jesu oppstode; i vårt eige

land i meir enn tusen år. Heile denne tida
har gudstenesta hatt ein felles grunnstruk-
tur, med Orddelen og Nattverdsdelen som
hovudelement. Den nye gudstenesteord-
ninga er prega av impulsar frå den verdsvi-
de kyrkja. Samstundes er den djupt forank-
ra i den norske allmennkulturen, gjennom
vekslinga mellom kvardag og helg, salme-
skatten og gjennom dei verdiar den kristne
gudstenesta har formidla inn i det norske
samfunnet.

Saman for Guds andlet
Vi kan ha ulike grunnar for å gå til gudste-
neste. Den djupaste grunnen ligg likevel
ikkje i oss sjølv, men i at Gud kallar oss sa-
man. Her tener Gud oss med sine gåver, og
vi tener Gud i bøn og lovsong. Alt som skjer
i gudstenesta, er prega av at vi er saman for
Guds andlet. Desse fire orda seier noko
viktig om kva gudsteneste er. Dette vert ty-
deleg når gudstenesta vert avslutta med dei
urgamle orda: «Herren velsigne deg og vare
deg. Herren la sitt andlet lysa over deg og
vere deg nådig! Herren lyfte sitt åsyn på deg
og gjeve deg fred!» (4 Mos 6, 24-26). Med
denne velsigninga vert vi sende ut til kvar-
dagens teneste for Gud, våre medmennes-
ke og alt det skapte. 

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND 

Bergen er en oversiktlig by. Mange arran-
gementer skjer i menighetene i bydelene,
men kanskje påsketiden også er tiden hvor
vi kan krysse litt grenser, og gå på oppda-
gelsesferd i andre kirker? Det er mange lo-
kale menigheter som forbereder ekstra
innslag i påsketiden, både når det gjelder
tekstlesere, musikere og andre innslag.

Den lokale gudstjenesten danner pulsen i
kirkens påskeprogram. Men påskens bud-
skap møter oss enda sterkere når det blir et
samspill mellom konsertene og gudstje-
nestene. En ekstra takk går til Bergen kom-
mune, som også i år er en viktig støttespil-
ler og bidragsyter til Påskefest. Med dette
vil vi ønske alle en god påske, rik på gode
kulturopplevelser! 

Hele programmet for Påskefest 2012 
presenteres på side 6 og 7. 

Mer informasjon: www.paskefest.no. 

Velkommen til Påskefest!
Det er nok en gang med stolthet og glede vi kan presentere Påskefestprogrammet i Bergen. Nå
gjenstår bare at alle som er i Bergen i påsken kjenner sin besøkelsestid og oppsøker de mange
kulturprogrammene i kirkene våre.

Kirkeverge Kjell Bertel Nyland.
ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Saman om gudstenesta
Ny ordning for hovud-gudsteneste vart innført i Den norske kyrkja frå 1. søndag i advents-

tida 2011. Kyrkjelydane fekk med dette meir fridom til å prege det lokale gudstenestelivet.

Dette tyder meir variasjon. 
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ONSDAG 28. MARS

«SOMMERFUGLENS PÅSKEDANS»:
Figurteater for barn fra 0-5 år. Fortelling-
en handler om sommerfugllarvene
Åmelise og Larveliten. Sommerfuglenes
oppstandelse/gjenfødelse kan brukes
som bilde på Jesu oppstandelse. Mer in-
formasjon: www.kulturskolesekken.no.
Nykirken (i kapellet/Barnas katedral),
26.-30. mars kl. 10 og kl. 12. Inngang:
Gratis. Spilles til samme tid hver dag til
og med palmesøndag 1. april. 

KVELDSTONE: Barbro Husdal, sang 
og Carsten Dyngeland, orgel og klaver.
Storetveit kirke kl. 19.00.

REQUIEM AV BRAHMS: Opera Ber-
gen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, diri-
gent. Johanneskirken kl. 21.00.

SØNDAG 1. APRIL, 
PALMESØNDAG

UTSTILLINGSÅPNING: «Andre land-
skap» i Slettebakken kirke. Billedkunst-
ner Linda Øgaard viser malerier og teg-
ninger fra prosjektet «Andre landskap»,
som har sitt utgangspunkt i farens syk-
dom og død, og hennes første møte med
Lofoten i mørketiden. Les mer på
www.logaard.no. Etter musikkgudstje-
nesten skjærtorsdag gir kunstneren en
omvisning.Utstillingen åpner etter guds-
tjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig
i forbindelse med gudstjenester og andre
arrangementer i kirken i frem til pinse. 

NORGESPREMIÉRE: Eriks Esenvalds:
Passion and Resurrection (første gang i
Norge). Nystedt: O Crux. Morales: An-
dreas Christi Famulus. Pärt: Fratres.
Bergen domkor. Bergen kammersolis-
ter. Ditte Højgaard Andersen, sopran.
Kjetil Almenning, dirigent. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,-

MUSIKALSKE REFLEKSJONER: Car-
sten Dyngeland, flygel. Bønes kirke kl.
21.00.
REQUIEM AV BRAHMS: Opera Ber-

gen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, diri-
gent. Johanneskirken kl. 21.00.

TIRSDAG 3. APRIL

ORGELKONSERT 1: Orgelresitasjon
ved Tor Grønn. Kristi T. Søvik, liturg. Ny-
kirken kl. 11.00.

ORGELKONSERT 2: Orgelres. ved Ot-
tar E. Arnestad. Johanneskirken kl. 12.00.

PASJONSKONSERT: Folketoner og im-
provisasjoner. Chris André Lund, sang.
Øivind Stømer, saksofoner. Ruth Bakke,
orgel og keyboards. Storetveit kirke kl.
20.00. Bill. kr. 100,-/60,-

TIRSDAGSKONSERT «PETER»: Nys-
krevet orgelmusikk og lesning av påske-
beretningen. Carsten Dyngeland, orgel.
Bønes kirke kl. 21.00.

ONSDAG 4. APRIL

KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Ruth Bakke, orgelmeditasjoner. Store-
tveit kirke kl. 19.00.

TORSDAG 5. APRIL,
SKJÆRTORSDAG

ORGELKONSERT: Orgelres. ved Gerd
Vågsholm. Fyllingsdalen kirke kl. 17.30. 

KONSERT: Loddefjord kirke kl. 18.00.

PASJONSMUSIKK: Rune Johnsen
Klevberg, orgel. Olsvik kirke kl. 18.30.

«SORGEN OG GLEDEN DE VAN-
DRER TIL HOPE»: Meditativ kvelds-
stund med kjente salmer. Rikke W.  Berg-
flødt, sang. Jon F. Blichfeldt, cello. Øy-
vind Kvamme, klaver. Eli-Johanne Røn-
nekleiv, orgel.Søreide kirke kl. 18.30.

MEDITASJONSMUSIKK: Barbro Hus-
dal, sang. Carsten Dyngeland, orgel og
klaver. Bønes kirke kl. 19.00.
PASJONSKONSERT: Marius Dale

Romslo, sang. Jostein Aarvik, orgel. Fana
kirke kl. 19.00.

RESPONSORIER FOR SKJÆRTORS-
DAG: Musikk av Carlo Gesualdo di Ve-
nosa og Francis Poulenc. KorVest. Kjetil
Almenning, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 200,-/100,-

FREDAG 6. APRIL,
LANGFREDAG

STABAT MATER AV PERGOLESI:
Hilde V. Hagen, sopran. Åsne Kvamme,
mezzosopran. Strykekvartett. Kristin
Sævik Litlere, liturg. Knut Chr. Jansson,
orgel og klaver. Fridalen kirke kl. 11.00.

MARKUSPASJONEN AV BACH: Mal-
colm Brunos bearbeidelse av Bachs del-
vis tapte Markuspasjon. Barokksolis-
tene. Ann Helen Moen, sopran. Clare
McCaldin, mezzosopran. Derek Ches-
ter, tenor. Håvard Stensvold, bass. An-
drea Bræin Hovig, resitasjon. Aslak
Moe, regi. Bjarte Eike, leder. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,-

LØRDAG 7. APRIL,
PÅSKEAFTEN

ORGELKONSERT1: Orgelres. ved Kar-
stein Askeland. Brahms, Böhm, Bach,
Martin. Bergen domkirke kl. 12.00.

ORGELKONSERT 2: Orgelresitasjon
ved Ottar E. Arnestad. Johanneskirken
kl. 15.00.

SØNDAG 8. APRIL,
FØRSTE PÅSKEDAG

KLASSISKE PERLER: Bach, Bizet,
Händel, Haydn, Mendelssohn, Puccini,
Schubert og Vivaldi. Åse Solvi, sopran.
Jan Erik Endresen, tenor. Jackie Palmer,
mezzosopran. Wensleigh Palmer, orgel
og piano. Storetveit kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,-. Barn gratis.

Program Påskefest 2012
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MANDAG 9. APRIL, 
ANDRE PÅSKEDAG

ORGELKONSERT: Knut Helbekkmo,
orgel. Sandvikskirken kl. 19.00.

OPPSTANDELSESMESSE AV EGIL
HOVLAND: Lars Petter Eide og Gunn
Kongsvik. Slettebakken motettkor. Blå-
sergruppe. Kristen Øgaard, orgel. Olav
Øgaard, dirigent. Slettebakken kirke kl.
19.30.

ONSDAG 11. APRIL

KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Barbro Husdal, sang og Carsten Dynge-
land, orgel og klaver. Storetveit kirke 
kl. 19.00.

AFTENSANG: Åsane kirke kl. 20.30. 

LØRDAG 14. APRIL

PÅSKEMATINÉ: Forestilling/konsert.
Berit Eggen Solstad, skuespiller og sang-
er. Ole Amund Gjersvik, kontrabass.
Kristian Wedberg, klaver. Mannskoret
Fremad. Solheim barneteater. Mariko
Takei, orgel. St. Markus kirke kl. 15.00.

SØNDAG 15. APRIL

BARNAS PÅSKEFEST: Barnegospel. Å.
K. Aagaard, liturg. Radiogudstjeneste.
Nykirken kl.11.00.

GUDSTJENESTE MED BARNEKOR:
Påskesangfest med kirkens barnekor:
Englebarn, Solstrålene, Soul Children.
Eidsvåg kirke kl. 11.00.

FAMILIENS PÅSKEGUDSTJENESTE:
Korskolens kor. Åsane kirke kl. 11.00.

PÅSKEKONSERT: Brith Barsnes Bjor-
dal, sang. Dagfinn Bøe, sang. Per Lennart

Knutsen, trompet. Rune Johnsen Klev-
berg, orgel. Olsvik kirke kl. 19.00.

MESSE AV SCHUBERT: Variert påske-
musikk. Magnificat og Accord, dir. Jan
Røshol. Concord, dir. Ann-Camilla
Misje. Prima Vista, dir. Lenamaria
Gravdal. Strykekvartett. Ingrid Mostad
Bråten og Lars Erik Haga, klaver. Jan
Røshol, orgel. Åsane kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,-

HIMMELEN SKAL GLEDE SEG: Odd
Johan Overøye: Vesper. Rihards Dubra:
Laetentur Caeli. Sankta Sunniva Kam-
merkor. Stord Con Spirito. Kjersti Vin-
dal og Johannes Wik, harper. Sofya Du-
dayeva, fløyte. Kai Hansen, akkordeon.
Tore Kloster, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 150,-/80,-

Les helt oppdatert informasjon om 
disse arrangementene og eventuelle 
supplerende arrangementer på 
www.paskefest.no

«ANDRE LANDSKAP I»: Billedkunstner Linda Øgaards påskefestutstilling er knyttet til farens sykdom og død, og hennes første
møte med Lofoten i mørketiden. – Det handler om sårbarhet, sier hun selv, blant annet med henvisning til dette spennende bildet.
Er det Jesus på påskemorgenen, eller er det en person som i nødens stund opplever at himmelen åpner seg? Tolkningene kan
være mange. Utstillingen åpner i Slettebakken kirke etter gudstjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig i forbindelse med guds-
tjenester og andre arrangementer i kirken frem til pinse.
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Etter å ha understreket kirkens frihet og
forpliktelse på Guds ord, pekte biskopenes
budskap på foreldrenes og kirkens rett og
plikt i barneoppdragelsen, og sluttet med å
redegjøre for de kristne og kirkens forhold
til øvrigheten. Biskopene hadde alt trukket
seg fra sine embeter, og påskedagen 5. april
avsluttet vel 750 prester sin opplesing av
budskapet med å fortelle sine menigheter
at også de nå hadde trukket seg fra sine
embeter. 

12.000 protestbrev
Før denne dramatiske påskedagen i 1942
hadde svært mye skjedd i Norge. 25. sep-
tember 1940 var alle politiske partier blitt
oppløst og ny kirkestatsråd utnevnt. Se-
nere hadde landets lærere sendt 12.000
protestbrev mot å endre skolens mål og
innhold, og 20. mars var 1100 lærere blitt
arrestert, og 650 av dem sendt til tvangsar-
beid ved Kirkenes. 

Mye av det som skjedde hadde bakgrunn
i to «lover» av 3. og 5. februar fra landets
nye makthavere, om en nasjonal plikttje-
neste for all ungdom i alderen 10-18 år og
plikt for alle lærere om medlemskap i en ny
organisasjon, som skulle «skape forståelse
for et nytt samfunnssystem».

Et trygt møtested
Folk flest holdt seg noenlunde orientert
om alt det «nye» som skjedde, ikke minst i
forhold til skole og kirke. Informasjonen
ellers var ofte mangelfull, da alle radioap-
parater var samlet inn og lagret, og aviser
og blad bare fortalte det som de nye makt-
haverne ønsket. En lang rekke organisa-
sjoner var blitt forbudt og nedlagt, og kir-
ken var nærmest blitt det eneste trygge
møtestedet, der en kunne oppleve sosial
kontakt og støtte. 

Utover i krigsårene hadde oppslutning-
en om kirkens gudstjenester økt kraftig,
og 5. april 1942, påskedagen, var de fleste
kirker fylt til siste benkerad. 

«Gud signe Norigs land»
Påskedagen var det svært naturlig å søke
til kirken, men denne påsken hadde ryk-
tet gått om at noe helt spesielt skulle skje.
Johanneskirken i Bergen, med 1250 sitte-
plasser, var min kirke den gang, og kirken
var mer enn overfylt da klokkeren steg
frem og leste kirkebønnen på vegne av
hele menigheten.

Ingen brannforskrifter hindret den
gang kirkegjengere i hundretall å ta til
takke med ståplass i kirken, og både klok-
ker og prest måtte klare seg uten hjelp fra
et høyttaleranlegg. Organisten hadde
vært innom flere religiøse folketoner da

han avrundet sitt preludium med Johan
Halvorsens melodi til Arne Garborgs fe-
drelandssang «Gud signe Norigs land»
fra 17. mai 1878. 

Fredsbudskap fra kirkeklokkene
Fedrelandssangen «Ja, vi elsker» og sal-
men «Gud signe vårt dyre fedreland» var
det forbudt å fremføre, men etter sokne-
prestens meget alvorlige kunngjøring fra
prekestolen gjorde «Fagert er landet» fyl-
dest for dem begge. 

Nærmere 1500 kirkegjengere reiste seg
spontant og markerte gjennom salme-
sangen sin holdning og tilslutning til det
som nå var på gang.

Biskopene ble forsøkt kneblet ved å
samle og isolere dem på Helgøya i Mjøsa,
og ved en slags «våpenstillstand» med
myndighetene fortsatte de fleste prestene
å arbeide i sine menigheter, men nå løn-
net ved innsamlinger og bidrag fra ulike
kanter. Inntil freden kom tirsdag 8. mai
1945! Da ble alle landets kirkeklokker satt
til å ringe på samme tid, og kirkene åpnet
for takkegudstjenester. 

Nå måtte folk også nøye seg med stå-
plass utenfor Johanneskirkens åpne dø-
rer, mens organisten igjen kunne stemme
i for fullt med så vel «Gud signe vårt dyre
fedreland» som «Ja, vi elsker dette lan-
det». 

70 år siden kirkens «påskeopprør»:

Kirken under solkorset

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

������� � �� �� �� ��

Påsken har stått svært sentralt i kristendommen i hundrevis av år, og kirken markerer hver vår
denne høytiden på bredt grunnlag. Slik vil det også bli i år, når påsken melder seg i første uke av
april. Da kan det være grunn til å minnes påsken 70 år tilbake i tid, da alle landets menigheter
under gudstjenesten fikk opplest et budskap fra landets biskoper om «Kirkens Grunn». 
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• Oslo-biskopen Eivind Berggrav (1884-

1959) innså at kirken måtte ta et oppgjør

med naziregimet, og i oktober 1940 sam-

let han kirkeledere til en felles front,

Kristent Samråd.

• Dette forente liberale og konservative

teologer, geistlighet og frikirkelige for-

kynnere i kampen mot fienden. 

• I januar/februar 1941 sendte biskopene

ut et hyrdebrev til menighetene med

skarp fordømmelse av hirdens voldelige

opptreden. Senere fulgte protester mot

ungdomstjenesten, jødeforfølgelsen og

mot tvungen arbeidsmobilisering. 

• I februar 1942 ble kirkekampen ytterli-

gere tilspisset, etter at NS-regimet ar-

rangerte en festgudstjeneste til ære for

Vidkun Quisling i Nidarosdomen. Dom-

prosten, Arne Fjellbu, ble nektet å holde

sin ordinære høymesse, og ble avsatt to

uker senere. 

• Etter initiativ fra Berggrav sendte bis-

kopene da brev til Kirkedepartementet

om at de la ned sine statlige embeter. To

dager senere, 26. februar 1942, ble Ei-

vind Berggrav meddelt avskjed som bis-

kop, og i et rundskriv til presteskapet ret-

tet Quisling meget sterke angrep på

Berggrav.

• 92 prosent av prestene fulgte etter bi-

skopenes protest, og la ned den statlige

delen av sine embeter. Kirkelige hand-

linger som dåp og begravelser ble opp-

rettholdt, sakramentet utdelt. Ofte fort-

satte presten å disponere kirkebygget,

noen ganger sammen med en NS-prest -

om enn ikke samtidig. 

• NS-myndighetene drev imidlertid ut-

strakt kontroll av gudstjenestenes inn-

hold og overvåket prestenes holdning og

handlinger. 127 prester ble forvist fra sine

menigheter, 93 ble fengslet. Mange ble

internert på Helgøya i Mjøsa. 

• Berggrav var også hovedmannen bak

bekjennelsesskriftet Kirkens Grunn,

som ble lest opp i de fleste av landets kir-

ker 5. april 1942 (1. påskedag). Straks et-

ter ble han arrestert av Statspolitiet og

ført til Bredtvet fengsel, for så å bli inter-

nert på sin hytte i Asker. Her tilbrakte han

de tre siste år av okkupasjonen. 

KILDE: «NORGESLEXI - NORSK POLITISK 

DOKUMENTASJON PÅ INTERNETT»

MEDIABASE1.UIB.NO

LANGFREDAG, 3. APRIL 1942: Et tusentalls mennesker hadde møtt opp utenfor domkirken i Oslo for å høre gudstjenesten til den avsatte
biskop Eivind Berggrav. Imidlertid var biskopen nektet å forrette og arrestert av myndighetene. I protest sang folk «Gud signe vårt dyre fe-
dreland» og «Ja vi elsker» utenfor kirken. Hird og politi forsøkte forgjeves å spre mengden. FOTO: NTBS KRIGSARKIV

Kirkens motstandskamp

BISKOP OG MOTSTANDSMANN: Biskop Ei-
vind Berggrav i samtale med grev Folke
Bernadotte, mannen bak «De hvite bus-
sene». FOTO: NTB, 17.MAI 1945
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Bok & Media Vestbok

Rikskirkesangfest
Norges kirkesangforbund inviterer
til Rikskirkesangfest  i Bergen 
20. - 22. april 2012

Hovedtemaet er: Skaperverket i
bønn og lovsang. Det vil bli konser-
ter, seminarer, korverksted, fest-
gudstjeneste og sangerfest. Fra Fana
prosti deltar Slettebakken Motett-
kor, Cantus og Birkeland Kantori.

Her er de mest aktuelle arrangemen-
tene som er åpne for alle:

Fredag 20.4 
13.00:  Åpningsgudstjeneste i Jo-
hanneskirken
20.30: Konsert i Johanneskirken

Lørdag 21.4:
16.30 -19.00: Konsert i Korskirken
19.30: Urfremføring «Du fornyer
jordens ansikt» i Domkirken

Søndag 22.4:
11.00: Festgudstjeneste i Dom-
kirken (Radiogudstjeneste)

– Alle kan lære å spille trommer.

Det handler om oppmerksomhet

og kommunikasjon, sier pastor

Felix Ndoyama fra Kamerun. Nå

håper han å finne noen han kan

spille sammen med under sitt

studieopphold i Bergen. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Ndoyama er utdannet ved den evangelisk-lut-
herske presteskolen i Meiganga (Nord-Kame-
run), og har vært ansatt som prest i kirken der
siden 2004. Han tar nå en mastergrad i teologi
ved NLA Lærerskolen, og blir derfor i Norge
frem til august måned. 

– Jeg kjenner ikke så mange her, og har mye
fritid. Så det hadde vært moro å treffe noen å
spille med. For meg vil det bety at jeg kommer
i kontakt med folket her. Når vi spiller sam-
men blir vi mer åpne for hverandre. 

Ndoyamas morsmål er gbaya, et av rundt
200 språk i Kamerun. Vår nynorskdebatt blir
for ingenting å regne i et land med så stor
språklig rikdom. Samtidig skaper dette pro-
blemer for kommunikasjonen mellom landets
innbyggere. Musikken blir da en brobygger, et
språk som alle kan forstå. «Lukk munnen og
spill på trommen din, slik at vi forstår hva du
mener» heter det i et kamerunsk ordtak. 

Kraftige verktøy
Musikken finnes overalt i Kamerun, og instru-
menter kan være alt fra en uthulet trestokk og
tørkede frukter til hjemmelagde marracas, ba-
lafoner og tommelpianoer.

– Jeg hadde aldri sett et kirkeorgel før jeg
kom til Norge i fjor, forteller han. 

– Hjemme bruker vi det vi har for hånden. 
Det kan bli ganske varierte orkestre, med

mye energifylt sang og rytmer.
– Hjemme danser vi i kirken. Rytmene vi

bruker kommer fra tradisjonell musikk, men
vi kontekstualiserer dem inn i en kirkelig
sammenheng med tekster fra Bibelen. Sang og
musikk er kraftige verktøy i våre gudstjenester. 

Forskjellen mellom gudstjenester i Nord-
Kamerun og Norge er likevel ikke så stor. Det-
te skyldes for en stor del norske misjonærers
arbeid. 

– Kirken ble etablert av norske misjonærer,
og vi har mange norske lærere og sykepleiere.
De største forskjellene er nok utvendige. Våre
kirker er mer spartansk innredet enn de nor-

ske. Norge bruker mye penger på å holde kir-
kene fine, og med godt utstyr. Kirkene hjem-
me har ikke en gang en mikrofon tilgjengelig. 

Hjalp rømte slaver
Den første rektoren ved presteskolen der
Ndoyama tok utdanning, var Einar Follesøy
fra Askøy. Ndoyama kjenner også godt til
Halfdan Endresen, som ledet Det norske mi-
sjonsselskaps arbeid i Kamerun i 1932-1963.

– De norske misjonærene var svært enga-
sjert i kampen mot slaveri i Nord-Kamerun,
der jeg kommer fra. Mange rømte slaver søkte
hjelp på den norske misjonsstasjonen i Nga-
oundere, der de fikk mat og klær. Noen ganger
kjøpte misjonærene fri slaver fra de fulanske
eierne, andre ganger klarte de å smugle dem ut
gjennom smarte påskudd,  forteller han. 

Lurte høvdingen
Det siste var tilfellet da norske misjonærer

–Trommene h
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hjalp en kvinne i landsbyen Tibati. Kvinnen,
som het Numjdal, var slave ved palasset til
den lokale «lamido» (høvding). En kvinne-
lig norsk misjonær, sammen med en gruppe
kamerunske kristne kvinner, overvar en
forestilling i palasset. Mens de var der, kled-
de de Numjdal opp i finklær, og tok henne
med seg ut igjen. Vakten skjønte ikke at
Numjdal var en av slavene, siden det ikke var
tillatt for slaver å bruke finklær.  

– Jeg var ikke født den gangen, men jeg så
Numjdal en gang i 1982, forteller Ndoyama. 

– Hun var da svært engasjert i det kristne
arbeidet. 

Tradisjonell medisin
Kristendommen er i dag den største religio-
nen i Kamerun, med rundt 55 prosent av
landets befolkning. Islam står for rundt 35
prosent, mens resten av befolkningen slutter
seg til ulike tradisjonelle stammereligioner.

Et problem med sistnevnte er at det innenfor
disse også praktiseres tradisjonell medisin. 

– Det er to sider av dette, mener Ndoyama.
– Mangel på hygiene og ingen diagnostikk

er negativt. Men det finnes også en del virk-
somme røtter, urter og blader innenfor den
tradisjonelle medisinen som moderne lege-
vitenskap ikke er kjent med. Dette er viktig
kunnskap som ikke bør gå tapt. 

De gamles visdom
En annen ting er alle de gamle historiene og
legendene som fortsatt er levende innenfor
den tradisjonelle religionen. Ndoyama sy-
nes det er trist dersom dette skal forsvinne i
takt med at Kamerun vender seg mot kristen
tro og verdier. 

– Vår identitet som mennesker er knyttet
til en kulturell kontekst. Det er viktig å lære
om evangeliene, men dette må ikke gå på be-
kostning av vår egen kulturelle bakgrunn.

De gamle historiene våre har mye visdom i
seg om helse, økonomi og hvordan vi skal
leve sammen med andre. 

Jesus er «sore»
– Bruker du denne kunnskapen i gudstje-
nestene?

– Jeg prøver på det. I min stamme har vi en
fortelling om «nevøen», som er en heltefigur
som setter andre mennesker fri ved å ta de-
res plass. Det er et godt bilde på Jesus. 

Et annet eksempel er «sore», som er nav-
net på et spesielt løv som i gammel tid ble
brukt til å rense sår. 

– I dag bruker vi dette løvet i gudstjenesten
som et symbol på hvordan Jesus renser oss
for våre synder. Vi sier at Jesus er «sore».

Dersom du ønsker å spille med Felix, kan du
sende en epost til eyecu@online.no. Oppgi
navn, alder og mobilnummer! 

Misjons-
mannen
Halfdan 
Endresen

• Det norske misjonsselskap (NMS)

etablerte seg i Nord-Kamerun i 1925.

I perioden 1932-63 ble arbeidet ledet

av Halfdan Endresen (1896-1973).

Han var også sentral i arbeidet som

førte frem til at Den evangelisk-lut-

herske kirken i Kamerun ble grunn-

lagt 1960, og han ble valgt som kir-

kens første president.

• På 1940- og 1950-tallet var Endre-

sen ofte i konflikt med den lokale sul-

tanen og den franske koloniadminis-

trasjonen om dokumenterte overgrep

mot slaver. NMS var villige til å risi-

kere åpen konflikt med koloniadmi-

nistrasjonen på dette spørsmålet.

Stadig flere slaver rømte til misjons-

stasjonen, og Endresen brakte for-

holdene inn for FNs menneskeretts-

kommisjon.

• I 1960 ble Endresen utnevnt til rid-

der av den kamerunske ordenen L'-

Ordre de la Valeur du Cameroun.

KILDER: STORE NORSKE LEKSIKON (SNL.NO)
DET NORSKE MISJONSSELSKAP (NMS.NO)

har sitt eget språk
TROMMENS SPRÅK: – Trommen

gir deg mulighet til å uttrykke åpent
det som du ikke kan si med ord, sier

Felix Ndoyama, her foran stavkir-
ken på Fantoft - som ligger like ved
leiligheten hans i studentblokkene.
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

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

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

nde som ønskereørreårrøpforr 
ak alt det prraerr tførre- vi u  
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genogomegn.nowww.ber

, 53Sartorr,
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

Tlf: 55 21 44 50
gen5010 Ber

eatergt. 20T
AVD. BERGEN

PoldenPolden
Espen HelgeKnut 

 

    
    

 

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.no

, 5353 Straume 
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

PoldenilsonW
HeineomT

Catarina Ramirez er
takknemlig for grønn-
sakene som vokser i
drivhuset. Støtten fra
Kirkens nødhjelp er
grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat
og viktig skolegang. 

TEKST: KIRKENS NØDHJELP

I det karrige landskapet 2500
meter over havet er det begren-
set hva som vil gro. Tørke to år
på rad har ført til at store avling-
er har gått tapt og prisen på
matvarer som selges på marke-
det har skutt i været.

Utdannelse gir rettigheter
– Jeg er ofte bekymret for hvor
jeg skal få penger til mat fra. Det
er øyeblikk hvor jeg ikke har
noen ting. Da ber jeg til Gud,
forteller Catarina. 

Hennes høyeste ønske er å gi
døtrene Anabella (14) og Marta
(11) skolegang og utdannelse. 

– Underernæring er en stor
utfordring blant mayabefolk-
ningen, forteller Hugo Garrido,
leder i CIEDEG. Organisasjo-
nen har gjennomført undersø-
kelser som viser at mange barn
lider av mangelsykdommer og

har svak helse på grunn av ensi-
dig kost og for lite mat. 

Kvinnene ble igjen
CIEDEG har derfor startet
kvinnegrupper hvor det gis

opplæring i bærekraftig jord-
bruk og støtte til å bygge driv-
hus. Grunntanken er at grønn-
sakene skal inngå i familiens
kosthold. Et eventuelt over-
skudd kan selges videre og gi

inntekt. Catarina har lært at
bønner og mais ikke er tilstrek-
kelig kost for tenåringsdøtrene.

– De trenger vitaminer, sier
hun og holder frem kurven
med paprika. 

De livsviktige grønnsakene

FIKK STARTHJELP FRA KIRKENS NØDHJELP: – Det gir meg en god
følelse å kunne ta vare på barna mine. Nå støtter jeg meg selv, sier
Catarina Ramirez, her sammen med datteren Anabella (14).

FOTO: LAURIE MACGREGOR/KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2012

• Menigheter landet
rundt står for gjennomfø-
ringen av Kirkens nød-
hjelps fasteaksjon, som i
år foregår i tidsrommet
25-27. mars. 

• Pengene går til KNs 
arbeid over hele verden. 

•Støtt aksjonen direkte
ved å benytte kontonum-
mer 1594.22.87493, ring
givertelefonen, 820 44 088
(200 kroner) eller send
KN200 på tekstmelding til
2090 (200 kroner).

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.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@
bergen.kirken.no 

Sogneprest Bjarte Holme
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 12
telefon, privat  . . . . . . 55 28 36 58
bjarte.holme@bergen.kirken.no 
Sogneprest Gunn Kongsvik
telefon  . . . . . . . . . . . . 55308103
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no 

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

Menighetskonsulent Karin B.Grodås
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
karin.b.grodaas@bergen.kirken.no 

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

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

Diakon Linda Bårdsen 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17 
linda.bardsen@bergen.kirken.no 

Kirketjener Geir Møller
telefon  . . . . . . . . . . . 454 76 996

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

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

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

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

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

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

AGAPE Gospelkor
øver hver mandag i kirken kl.1900-
2030. Kontakt Hege mob. 988 00 387
E-post:  . . . hege.w.@hotmail.com
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 . . . . 995 66 017

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben 
Thor Haakon Bakke  . . . . .95771349

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                      mars 2012

Uke 14. 
- Vi ber for påsken, for alle
gudstjenestene og kirke-
konsertene. 
- Vi ber for alle som skal på
påsketur. 
- Vi ber for Klubben sine
påsketurer.

Uke 15. 
- Vi takker for samfunnet
vårt og for kommunen vår. 
- Vi ber for kommunen og
kommunens politiske og
administrative ledelse. 
- Vi ber for arbeidstakere og
arbeidsledere. 

Uke 16:
- Vi ber for vårt lokalsam-
funn, at alle må være med å
bygge et godt miljø og ska-
pe trivsel for hverandre. 
- Vi ber for biskopen og
hans tjeneste.

Uke 17: 
- Vi takker for babysang,
minising og tria og for le-
derne og medlemmene der. 

- Vi ber for arbeidet med
trosopplæringsplanen i
menigheten vår og om god
oppslutning om de forskjel-
lige tilbudene vi gir. 
- Vi ber om nok frivillige til
at trosopplæringsarbeidet
kan lykkes til beste for våre
barn og unge.

Uke 18:
- Vi takker for konfirman-
ter og for deres hjem og fa-
milie.
- Vi ber for konfirmantene,
for konfirmasjonsgudstje-
nestene og for konfirma-
sjonsfestene i familiene. 

Uke 19:
- Vi takker for diakonen
vår, og for det arbeidet som
diakoniutvalget driver.
- Vi ber for diakon og det
diakonale arbeidet. Lær oss
alle å se hverandre, hjelpe
og støtte hverandre. 
- Vi ber spesielt for de syke,
sørgende og ensomme i alle
aldre.

Uke 20:
- Vi takker for våren og 
lysere dager. 
- Vi takker for speiderne 
og deres arbeid.
- Vi ber for utflukter og 
turer som foretas i de for-
skjellige gruppene.
- Vi ber også for alt plan-
leggingsarbeid for høstens
aktiviteter.

Uke 21
-Vi takker for vår kirke, 
og kirkens valgte råd og ut-
valg. 
- Vi takker for alle som er
med i menighetsrådet og
andre utvalg og komiteer i
menigheten vår. 
- Vi ber om at kirken må
være et sted der mennesker
finner samfunn med andre,
og med Gud. 
- Vi ber for arbeide med å
fornye gudstjenestelivet. 
At gudstjenesten kan være
et sted vi er sammen for
Guds ansikt.

Vi takker og ber

Pasjonskonsert
Storetveit kirke tirsdag 3. april kl 20:

Folketoner og improvisasjoner over 
pasjonstema mm. Chris André Lund -
sang, Øivind Stømer - saksofoner, Ruth
Bakke - orgel/keyboards. Bill v/inngang
kr 100.-  (Stud/honnør kr 60.-). Konser-
ten er  støttet av Bergen kommune ●

Klassiske perler
Storetveit kirke 1. påskedag 8. april kl 19

Musikk av Bach, Bizet, Händel, Haydn, 
Mendelssohn, Puccini, Schubert og Vi-
valdi. Åse Solvi - sopran,  Jan Erik Endre-
sen - tenor,  Jackie Palmer - mezzosopran
Wensleigh Palmer - orgel/piano

Bill. v/inngang kr 150.- (Stud/honnør 
kr 100.-) Barn gratis ●
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Velkommen til vårens

hyggetreff i Storetveit

menighetshus. Vi samles

til fellesskap med godt

program, enkel serve-

ring, andakt og allsang +

en liten utlodning. Pris kr.

30,. Tidsrammen er

11.30-13.30. 

Tirsdag 17/4: «Alle fugler

små de er». V/Bjarne B.L.

Andersen, aktiv fugletit-

ter

Tirsdag 22/5: «Et møte

med Japan og japanske

kristne» V/Gunhild Hage-

sæther

Ønskes skyss, ta kontakt

med diakon Linda Bård-

sen på 55 30 81 17

Hjertelig velkommen! ●

Program våren 2012

27. mars: Gruppemøter

10. april: Gruppemøter

24. april: Gruppemøter

8. mai: Gruppemøter

22. mai: Fellesmøte/

hyggetreff: «Et møte 

med Japan og japanske

kristne»  v/Gunhild Hage-

sæther

5. juni: Gruppemøter

12. juni: TUR  ●

Hyggetreff i Storetveit 

Aktiv Fritid 
Dette er for deg som er en aktiv pensjonist, og ser et-

ter et fellesskap å være med i.  Vi samles i Storetveit

menighetshus annenhver tirsdag kl. 11.00-13.30.

Påskevandring 
for klimaet

Lørdag 14. april kl. 13 på Torgalmenningen, ved den Blå Steinen. Etter appell

går vi med plakater via Torgalmenningen til Bryggen og ut til Håkonshallen, og

tilbake via Øvregaten, med avslutning og ny appell på Torgalmenningen.

Besteforeldrenes Klimaaksjon krever at politikerne tar miljø- og klimatrus-

selen på større alvor. Klimaendringene skremmer oss med tanke på kom-

mende slekter.

Forvalteransvaret av skaperverket utfordrer også Kirken, så vi vil gå sammen

med Kirken og flest mulige organisasjoner, grupper og enkeltmennesker. Vi

har alle ansvar for vår jord!

Målet er ren luft, rent vann og ren jord for våre etterkommere. Vi har ikke bare

arvet jorden av våre foreldre, vi har også lånt den av våre barn. Klimamel-

dingen blir stadig utsatt. Det haster med klimatiltak i Norge. Valget 2013 må

bli et klimavalg! Vi ønsker å få med ALLE som er opptatt av klimautfordring-

ene. Å gå sammen gir inspirasjon og styrke.

Vi GÅR for HÅPET. 

Hilsen Besteforeldrenes Klimaaksjon Bergen og Hordaland

(tilknyttet Framtiden i Våre Hender) www.besteforeldre.framtiden.no

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
  
 
 
 

Familiekveld  
Onsdag 9.mai kl. 18.15 blir det familie-

kveld med Storetveit Barnegospel og

Agape gospel. 

Etter konserten blir det kafé i menighetshuset.  Store-

tveit barnegospel ble startet i 1993 av småbarnsforel-

dre fra Agape for barn i alderen 5-12 år. Agape gospel

(under) består av 15 voksne glade gospelsangere med

Carsten Dyngeland som musikalsk leder. Koret ble stif-

tet av Ruth Bakke og Rune Larsen for 40 år siden og fei-

rer jubileum i høst.Velkommen til store og små! ●
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

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

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

474 59 926

 Tlf. 55 27 28 29

BERGEN FYSIOTERAPIKLINIKK 
FYSIOTERAPIVAKTEN

Fysioterapeut Åse Birkhaug

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

firmapost@fysioterapivakten.no

www.fysioterapivakten.no

WERGELAND
Fageråsveien 2 - tlf. 55 36 02 51

Mesterhagen Fantoft
Telefon: 55 91 80 30 

E-post: fantoft@mesterhagen.no

LEDIG 
denne plassen kan bli din.

Kontakt 
Kjell-Erik Wiborg  - kje-wi@online.no
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Sander Nikolai Bjorøy Solberg
Pia Galtung Døsvig Hofstad
Jørgen Nilsen Korseth
Phillipa Nilsen Korseth
Håvard Eikemo Meyer
Kasper Vibe Lindgaard
Ellinor Hauge Klemsdal
Oscar Jordheim
Ingeborg Røynstrand Matland
Nikolai Margetts Grimsrud
Isak Bettum
Eva Felicia Torsvik Skogbrott

Pia Soltveit og Kristian Auli Mork
Hari Mather og Egil Valvik

Åse Reidun Marit Aase f. 1930
Carl Ove Takle f. 1972
Kåre Ernst Andersen f. 1928
Marta Odland f. 1920
Johnny Einar Olsen f. 1949
Gulborg Bergflødt f. 1915

Storetveit kirke

Søndag 01.04. Palmesøndag 
Matt 26,6 13 
11.00: Høymesse. Kapellan G.F.
Unneland. Dåp og nattverd. Of-
fer til Areopagos. 

Torsdag 05.04. Skjærtorsdag 
Luk 22,14 23 
18.00: Høymesse. S.pr. Bjarte
Holme. Nattverd. Offer til Me-
nighetsarbeidet. 

Fredag 06.04. Langfredag 
Mark 15, 20 39 
11.00: Høymesse. S.pr. Bjarte
Holme. Offer til menighetsarb.

Søndag 08.04. Påskedag 
Matt 28,1 10 
11.00: Høymesse. S.pr.Bjarte
Holme. Dåp og nattverd. Offer til
Kirkens Bymisjon i Bergen. 

Torsdag 12.04.
20.00: Kort kveldsgudstjeneste
med kontaktklubben. Diakon
Linda Bårdsen

Søndag 15.04. 
2. søndag i påsketiden.
Joh 21,15 19 
11.00: Familiegudstjeneste og
oppstandelsesfest. Kap. G.F.
Unneland. Offer til Kirkens SOS i
Bjørgvin. Kirkeskyss. Smøre-
lunch.

Søndag 22.04. 
3. søndag i påsketiden.
Joh 10,1 10 
19.00: Ung Messe, Samtale-
gudstjeneste. S.pr.Bjarte Hol-
me, Ungdomsklubben. Natt-
verd. Offer til menighetens ung-
domsarbeid.

Søndag 29.04. 
4. søndag i påsketiden.
Joh 13,30 35 
11.00: Høymesse, Samtale-
gudstj. Kap. G.F.Unneland. Dåp
og nattverd. Offer til menighets-
arbeidet. Kirkeskyss. Kirkekaffe 

Lørdag 05.05.
11.00: Konfirmasjon. Kap. G.F.
Unneland. Offer til menighetens
ungdomsarbeid.
13.00: Konfirmasjon. Kap. G.F.
Unneland. Offer til menighetens
ungdomsarbeid 

Søndag 06.05. 
5. søndag i påsketiden.
Luk 13,18 21
11.00: Konfirmasjon. Kap. G.F.
Unneland. Offer til menighetens
ungdomsarbeid
13.00: Konfirmasjon. Kap. G.F.
Unneland. Offer til menighetens
ungdomsarbeid

Søndag 13.05. 
6. søndag i påsketiden.
Matt 7,7 12 
11.00: Høymesse. S.pr. Bjarte
Holme. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet 

Søndag 20.05. Søndag før pinse 
Joh 3,16 21 
11.00: Høymesse. S.pr. Bjarte
Holme. Nattverd. Offer til Ama-
tea. Kirkeskyss. Kirkekaffe

Søndag 27.05. Pinsedag 
Joh 14,15 21 
11.00: Høymesse. S.pr. Gunn
Kongsvik. Dåp og nattverd. Offer
til Sjømannskirken.

Kveldstoner i Åpen kirke
Hver onsdag kl.19.00. 
1.onsdag i mnd v/Ruth Bakke,
orgel. Øvrige onsdager v/Car-
sten Dyngeland, orgel, Barbro
Husdal, sang. Kveldsmat i me-
nighetshuset etterpå. 

Bønes kirke

Søndag 01.04. Palmesøndag.
21.00: «Musikalske refleksjoner
i en Påskehøytid». Carsten
Dyngeland, flygel

Torsdag 05.04. Skjærtorsdag 
Luk 22,14-23
20.00: Nattverdsgudstj. Nattverd.
Sokneprest Bjarte Holme.

Fredag 06.04. Langfredag.
Mark 15, 20-39
11.00: Gudstjeneste på langfre-
dag. Nattverd. Sokneprest Gunn
Kongsvik. 

Søndag 08.04. Påskedag.
Matt 28,1-10
11.00: Høymesse. Dåp og nattv.
Sokneprest Gunn Kongsvik. 

Søndag 15.04. 
2. søndag i påsketiden.
Joh 21,15-19
11.00: Familiegudstjeneste. 
Oppstandelsesfest. Nattverd.
Sokneprest Gunn Kongsvik. 

Søndag 22.04. 
3. søndag i påsketiden. 
Joh 10,1-10
11.00: Høymesse. Dåp, nattverd,
søndagsskole. Sokneprest Gunn
Kongsvik. 

Søndag 29.04. 
4. søndag i påsketiden.
Joh 13,30-35
11.00: Høymesse. Samtale-
gudstjeneste. Nattverd. Sokne-
prest Bjarte Holme.

Lørdag 05.05. 
11.00. Konfirmasjonsgudstjen.
Sokneprest Gunn Kongsvik.
13.00: Konfirmasjonsgudstjen.
Sokneprest Gunn Kongsvik.

Søndag 06.05. 
5. søndag i påsketiden.
Luk 13,18-21
11.00: Konfirmasjonsgudstjen.
Sokneprest Gunn Kongsvik.

13.00: Konfirmasjonsgudstj.
Sokneprest Gunn Kongsvik.

Søndag 13.05. 
6. søndag i påsketiden. 
Matt 7,7-12
11.00: Høymesse Dåp, nattverd,
søndagssk. Kap. G. F. Unneland 

Søndag 20.05. Søndag før pinse 
Joh 3,16-21
11.00: Høymesse. Nattverd, 
søndagsskole. Sokneprest Gunn
Kongsvik.

Kirkeskyss 
«Storetveit menighet: Et levende
og inkluderende felleskap som
speiler Guds kjærlighet» – dette
er menighetens visjon. Og skal vi
være et fellesskap for alle, må vi
også sørge for at alle har mulig-
het for å være med! Som et ledd i
dette, begynte vi med kirkeskyss
fem søndager i høst – for at flere
skulle kunne være med i gudstje-
nestefeiringen og gudstjeneste-
fellesskapet. I vår utvider vi, og
setter opp kirkeskyss 10 ganger.

Under ser dere hvilke datoer det
er kirkeskyss, og hvem som er
sjåfør den aktuelle dagen. Dere
som ønsker skyss ringer selv til
sjåføren en dag eller to på for-
hånd, og avtaler direkte med den-
ne. Det kan være en terskel å gjø-
re det første gangen, men vi opp-
fordrer deg til å stige over den, så
får vi alle glede av fellesskapet.

Vel møtt i kirken!
På vegne av diakoniutvalget:
Linda Bårdsen (diakon)

Sjåfører kirkeskyss våren 2012

25/3 kl 11: Familiegudstj. Bjørn
Kongsvik. 55 27 15 15 - 970 70 138
Smørelunsj

15/4 kl 11: Høymesse. Agnethe
Mohn. 55 12 42 99 - 948 59 503

29/4 kl 11: Høymesse. Turid 
Flotve: 55 01 38 15 / 916 33 350
Samtalegudstj. konfirmanter

20/5 kl 11: Høym. Guri Westfal-
Larsen. 55 31 99 93 - 995 66 017

10/6 kl 11: Familiegudstj. Bjørn
Kongsvik. 55 27 15 15 / 970 70 138
Sommeravslutning/grillfest

Menighetskalender
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