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Søndagsskolen
Til høsten blir det nye vrier
på søndagsskolen når vi
trekker inn elementer fra
Norsk Søndagsskolefor-
bunds «Sprell levende»-
prosjekt. Side 2-3

Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 mil-
lioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7 

Per prost fyller 60 
Fana-prost Per Barsnes fyl-
ler seksti år 25. juni - og
kan samme dag også mar-
kere at det er 30 år siden
han ble viet til prest. 

Side 12  Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Diakon-
vigsling
23.april vigslet biskop Ole D. Hagesæther 
Linda Bårdsen til diakon i Storetveit og Bønes 
menigheter. Side 14

Diakon-
vigsling
23.april vigslet biskop Ole D. Hagesæther 
Linda Bårdsen til diakon i Storetveit og Bønes 
menigheter. Side 14
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Lenge er det sagt at pin-
se er den glemte høytid. 

AV BJARTE HOLME

Grunnene kan være mange – f.eks. våren og en
flott utfarts- og turhelg, ulike vårfestligheter
og arrangement og at pinsen har et svevende
innhold som har blitt og kan utnyttes på ulike
måter. Tross det er pinsens innhold konkret
nok så langt kirken er konkret. For i pinsen
feires kirkens fødselsdag. 

Om pinsen kan oppleves som den glemte høytid, er
det i vårt land ikke mulig å unngå å se følgene av den
første pinsen. For uansett hvor vi er i landet, vil vi
ganske fort se et kirkebygg. I Bergen og andre steder i
landet kan vi møte sterke ønsker om å få reist et nytt
kirkebygg fordi mennesker i nye boligområder ønsker
kirke ikke altfor langt unna. Hvorfor dette ønsket? Kan
det ha noe med pinsens innhold å gjøre?

Vi ønsker liv – trygghet – håp – godt miljø og felles-
skap. Helt grunnlegende behov. Men er der grunn til
liv med trygghet og håp i en verden som vår? Kirkens
oppdrag er å svare ja og peke på og gi fellesskap om
grunnlaget for det positive svaret. 

Vår kirke kritiseres for å være en ordrik kirke om et
usynlig innhold. Der kan være grunn til å spørre hvor-
dan det er mulig å tro på det kirken forkynner, når det
hele synes å bare være ord. Men så var det bare dette
med alle kirkene, ønskene om nye bygg og mennes-
kene som samles der, og som utgjør flere enn det som
samles på alle fotballstadion, kinoer, konserter og te-
atre til sammen. Det må vel uttrykke at det i kirken
handler mer enn om ord – at det i ordene som forkyn-
nes må være noe mer. Følgende sitat kan antyde noe
om hva dette mer er:

Ord inneholder bokstaver
Bokstaven gjør ikke ordet viktig
Ord har et budskap 
som bokstavene skal uttrykke
Ord rommer en ånd
som må tas imot
skal ordet gi liv
og ikke bokstaven slå i hjel.

Pinse handler om ordet som gir liv – ordet med Den
Hellige Ånd – ordet som gir tro – ordet som gir grunn
til trygghet – håp – åpent og godt fellesskap – ordet
som skaper Guds kirke på jord.  Så lenge det ordet for-
kynnes, vil kirken være til. Så lenge kirken finnes, vil
pinsen feires. For pinsen er mer enn et ord.�

God pinse!

Pinse - mer
enn et ord

Sprell levende – en smak av himme

Og noen ord om sønda
I Storetveit kirke er det
søndagsskole stort sett
hver søndag under
gudstjenestene som
starter kl 11. 

AV TURID FJOSE.

Vi befinner oss i kapellet i kirken
og har alltid plass til MANGE
flere.  Vi vil gjerne ha både «fas-
te»medlemmer og invitere dem
som av en eller annen grunn er
på ett enkelt besøk i kirka en søn-
dag. Dersom du kjenner noen
barn som ville synes dette ville
være kjekt, så si ifra til dem og in-
viter dem med i kirka. 

Trosopplæring er viktig som al-
dri før og vi i søndagsskolen hå-
per at ungene både skal kunne
lære noe og få undre seg over et-
ter en samling. Det er også lov for
voksne å følge med oss, både
som tilhørere, deltakere eller le-
dere!! Hovedtyngden av barna er
mellom 3 og 10 år, men vi lederne
forsøker alltid å tilpasse stoff og
formidling etter hvem som kom-
mer. 

Fra høsten av håper vi å få med
oss både flere barn og voksne.
Norsk Søndagsskoleforbund, der
vi er medlem, er i gang med å ut-
vikle et nytt, spennende og flek-
sibelt undervisningsopplegg for
søndagsskoler og annet barnear-
beid. Det blir satset stort og vi har
fått god støtte til dette prosjektet
fra bl.a. trosopplæringsreformen
«Størst av alt» og andre kirkesam-
funn.

Viktige punkter
SPRELL LEVENDE uttrykker vik-
tige punkter i søndagsskolen: Je-
sus lever, levende barn, Guds le-
vende ord og søndagsskolen som
et levende og livgivende sted. Bi-

Dessverre er ikke det alltid tilfelle. Som
medlem av menighetens stab (de løn-
nede medarbeiderne i menigheten)
med god støtte fra menighetsrådet var
det glederikt å invitere til medarbei-
derfest. Den ble holdt 21. mai, og 45
medarbeidere var samlet.

Staben stod bak gjennomføringen
av festen. Målet var å si takk for inn-
satsen, og å på nytt gi syn for at med-
arbeidere i de ulike oppgavene står i
en større sammenheng – utgjør et
større medarbeiderfellesskap. Pro-
grammet skulle være blott til lyst og

Medarbeiderfest
Frivillige medarbeidere i en menighet er umistelige. 
Å kunne si dem takk for alt de gjør, burde være en
selvfølge.

Hverdag og Helg nr 3, 2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i

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

slag og gjerne også tips til reportasjer.

Lokalredaksjon: 
Bjarte Holme
Kasserer: Kjell-Erik Wiborg

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: storetveit.
menighet@bkf.no. Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 - 

906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no

Kun henvendelser angående menighets-
bladet.  Annen kontakt: se side 13

Red. råd: Hans Jørgen Morvik, Jan-Erik Lien, Frode 
Høyte og Sigmund Austrheim. 

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no 
(Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no)

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 29. august. Stoffdeadline: 14. august

storetveit 3-06.qxp  30-05-06  20:44  Side 2



3                 juni 2006

Velkommen til et
nytt konfirmantår!
Har du bestemt deg eller er du  i
tvil om du skal konfirmeres i
Bønes eller Storetveit kirke? 

Sørg for at du får vite mest mulig om vårt til-
bud før høsten og konfirmasjonsåret starter.
Det gjør du ved å lese den informasjonen du
har fått i posten eller på skolen. Har du ikke
hørt noe fra oss? TA KONTAKT SNAREST MULIG!

For noen år siden var konfirmasjonsåret lagt
opp som en forberedelse til den store konfir-
masjonsdagen mens hovedvekten nå ligger på
selve konfirmasjonsåret. Målet er nemlig at
konfirmantene ikke bare skal bli kjent med me-
nigheten sin, men  inkluderes i våre aktiviteter
og menighetsliv.  Undervisningsbegrepet er
derfor utvidet til mer enn teoretisk undervis-
ning rundt kristen tro og liv. Nå inkluderes
også all form for deltagelse og opplevelse som
gir konfirmanten innblikk i tro og liv knyttet til
menigheten. Undervisningen er stort sett lagt
til weekender og hele undervisningsdager,
mens ulike interessegrupper foregår jevnt over
hele året. Konfirmantene kan bl.a velge
mellom natur og lek (utegruppe), aktivitets-
gruppe (innegruppe), tensing, dramagruppe,
klubb, diakoni, sport og speider.  Aktivitetene
og undervisningen forøvrig, er fordelt mellom
Bønes og Storetveit.

Inge Høyland og Bodil Bredholt er ansvar-
lig for konfirmantarbeidet. Sammen med
mange gode ledere,  gjør vi alt vi kan for at du
skal få et lærerikt og minnerikt år som konfir-
mant hos oss. �

Konfirmasjonsdagene i 2007:
Storetveit: 05.05, 06.05 og 13.05 kl 11 og 13
Bønes: 06.05 og 13.06 kl 11 og 13.

Inge Høyland: 55 30 81 16 
e-post: inge.hoyland@bkf.no 
Bodil Bredholt: 55 30 81 18 
e-post: Bodil.bredholt@bkf.no 

Sommerkonserter
Fantoft stavkirke søndag 25. juni 
og søndag16. juli kl 21.00 
Ragnhild E. Akslen - sang, Ingvill Morlandstø -
saksofoner. Ruth Bakke - orgel mm.
Billetter ved inngangen, kr 100.-

– en smak av himmel 

ord om søndagsskolen!

belfortellingene og budskapet om
Jesus formidles ikke bare gjennom
ord, men også gjennom det vi ser,
hører, lukter, smaker og føler. Derfor
legger SPRELL LEVENDE vekt på to-

talformidling på barnas
premisser.

SPRELL LEVENDE 
har «5 fokus»
� Fokus på visjonen 

JESUS TIL BARNA
� Fokus på barnet
� Fokus på bibel-

fortellingen
� Fokus på vekst
� Fokus på opplevelse 

Mer om SPRELL LE-
VENDE kan du finne på
Norsk Søndagsskolefor-
bund sin hjemmeside
www.nssf.no eller
www.sprell-levende.no 

Vil du være med å formid-
le SPRELL LEVENDE til
barna i Storetveit, er du

hjertelig velkommen til å ta kontakt
med noen av de ansatte i menighe-
ten eller ta kontakt med Turid Fjose:

e-post: rakfjos@online.no  
eller telefon 55 27 11 72  �

glede, og tjene til at medarbeiderne kun-
ne senke skuldrene og kose seg sammen.

Å oppleve at medarbeidere fra de
ulike aktivitetene kom, var veldig
gledelig. Gledelig var det også å få re-
aksjoner fra medarbeidere at de synes
det var leit å ikke kunne komme fordi
de så gjerne ville. 

Men medarbeiderfester er det me-
ningen å ha med jevne mellomrom.

Så sjansen vil komme igjen.  �

Herre

Takk for alle englene

Ikke bare de i himmelen,

for de ser jeg ikke,

men alle på jorden.

Jeg ser at det fortsatt er mange av dem

Takk for hver eneste

Amen

JAN KRISTIAN HØYDEN

Staben klar til innsats.
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AV BJARTE HOLME

Når det gjelder gudstjenestelivet i Sto-
retveit er en høst og en vår, tilbakelagt
med en ny rytme i gudstjenestetyper.
Familiegudstjenestene har vært fast
første søndag i måneden, mens nest
siste søndag har vært en G2-gudstje-
neste lagt til søndagskveld. De andre
søndagene er det høymesser til vanlig
gudstjenestetid. Hele tiden skal dette
vurderes, og ulike reaksjoner er regis-
trert. 

Forandringer kan føre til forbedring-
er. Men i alle forandringer er der også
en smerte: En vet hva en har, men ikke
hva en får, eller i denne sammenhen-
gen hva forandringen kan føre til. Erfa-
ringene fra det sist høst og vår tilsier li-
kevel at rytmen i gudstjenestetyper vil
bli den samme kommende vår og høst.
Det skjer for å høste ytterligere erfa-
ringer som grunnlag for hvordan
fremme gudstjenestelivet i menighe-
ten vår. Derfor er det bra og viktig å få
reaksjoner på hvordan denne gudstje-
nesteordningen fungerer. 

Takk til alle dere som kommer med
reaksjoner enten muntlig eller brevs
form! Fortsett med det!

Sommerens gudstjenesteordning  ... 
... blir slik den har vært de siste som-
rene. Dette er ikke en ønskelig ord-
ning, men skyldes mangelen på øko-
nomiske ressurser. Derfor blir det
gudstjenester annenhver søndag i
Storetveit kirke, og gudstjeneste i Bø-
nes kirke de mellomliggende sønda-
gene. Det ønskelige hadde vært guds-
tjenester hver søndag i begge kirkene.
Med ordningen som har vært de siste
årene, kan det likevel sies at der er en

gudstjeneste i prestegjeldet hver søn-
dag.

Så er håpet at vi kan finne veien til
kirken også i sommermånedene. Vel
møtt!

Behovet for flere kirkeverter ...
... er meldt. Derfor tas denne utfor-
dringen inn i menighetsbladet. Kirke-
vertenes oppgave er å lage til kirkekaf-
fe og dele ut salmebøker ved inngang-
en til kirkerommet. Alt skjer for å hjel-
pe til at mennesker kjenner seg vel
møtt og inkludert i menigheten. Der-
for har kirkeverten en viktig og me-
ningsfull oppgave. Hvis du kan tenke
deg, denne oppgaven, er menighets-
rådet svært takknemlig. Det kan gjøre
det letter å fordele oppgavene. Det kan
være med på å styrke vi – følelsen i me-
nigheten.

Gudstjenesten og 
menighetsrådets strategiarbeid 
Det nye menighetsrådet har denne vå-
ren brukt tid på å legge planen for sitt
fireårige virke, med andre ord strategi-
arbeid. Ett av utslagene av dette arbei-
det var medarbeiderfesten som det
kan lese om andre steder i HH. Andre
utslag vil menigheten få merke i tiden
som kommer.

På menighetsrådsmøtet ble gudstje-
nesten behandlet som et hovedsat-
singsområde. I tidligere utgaver av HH
dette året har det blitt skrevet om de
ansatte i menigheten sin tre dagers tur
til Marsteinen hvor tiden ble brukt til å
tenke menighet og utvikling av menig-
heten. Der kom også gudstjenesten
fort i fokus som svært sentral.

På menighetsrådsmøtet ble det en
flott og engasjert samtale. Det er et
sentralt mål å få menighetens ulike al-

dersgrupper til å oppleve der er rom
for dem i samme gudstjeneste. For det
er inspirerende å oppleve at vi kan
være sammen på tvers av generasjo-
nene til gudstjeneste. At det er mulig,
håper vi kan bli en realitet. En grunn-
leggende forutsetning er da at vi har
syn for hverandre og hverandres yt-
ringsformer. Kan vi tolerere det? Iallfall
er det ikke sjelden å høre at en ønsker å
oppleve mer ungdom på gudstjenes-
tene? Men kan det være mulig hvis alt
skal gå på de voksnes premisser?
Spørsmålene er ment til ettertanke.

Blant alt som det ble snakket om på
nevnte menighetsrådsmøte, var der
ett konkret tiltak som ble nevnt, som
kan styrke opplevelsen at vi ikke bare
er individer i en gudstjeneste, men et
også et fellesskap. Det var å kunne gi
frimodighet til å kunne sitte lenger
fram i kirken enn det som kan være til-
felle. Kan vi hjelpe hverandre til det?
Hvis vi kan lykkes med det, vil opple-
velsen av fellesskap under gudstjenes-
ten bli sterkere, og svært sannsynlig vil
det hjelpe på salmesangen også slik at
den kan bli enda bedre. Det siste vil så
avgjort styrke fellesskapsopplevelsen
om ord og sakrament. 

Dette betyr ikke at det er forbudt sitte
bakerst i kirken. For noen kan det kjen-
nes som best, og de er like velkommen
som alle oss andre. Men likevel – ulike
forslag til hvordan vi på naturlig måte
kan får mennesker til å søke lenger
fram i kirken, ble luftet. Følg med! Til
høsten kan vi trolig få oppleve ulike
innspill. �

En utfordringsinvitasjon:
Vel møtt til engasjement for å 

fremme gudstjenestelivet i 
Storetveit menighet!

Guds-
tjenestene
videre

Sommeren står for døren. Vi håper det blir en flott sommer med gode og rekreasjons-givende
dager for oss alle. Tiden før sommeren er samtidig planlegging av og fordelingen av sommerens
og høstens gudstjenester.

storetveit 3-06.qxp  30-05-06  20:44  Side 4



5                 juni 2006

AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store ar-
beidskapasitet og ukuelige pågangs-
mot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med or-
dene «Dette skal vi få til!».

Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitil-
tak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dan-
net Kirkens bymisjon i Bergen, og vi-
dere som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indi-
rekte både kulturprest og gateprest.

I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menig-
hetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighe-
tenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.

Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodel-
len, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to ar-
beidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorien-
tert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.

Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politiker-
nes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst di-
alog med sentrale folkevalgte.

Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt na-
turlig at Barsnes sin store dag blir fei-
ret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.

Vi ønsker til lykke med den store da-
gen, og vil samtidig ønske alle velkom-
men til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbe-
hør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilan-
ten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sok-
neråds konto er 3411.30.76803 �

KONSERT I SKJOLD KIRKE 
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»

Sola Fide ønsker deg velkommen til som-
merens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med

Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her

er noe for enhver smak!
Billett kr 150, barn kr 75

Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Halve livet 
som prest

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.
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Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirke-
vergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.

AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirke-
vergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke. 

- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det. 

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre mid-
delalderkirkene, Mariakirken, Dom-
kirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Ski-
feren ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulyk-
ker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside. 

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lis-
beth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser. 

- Ikke bare er det til hinder ved be-
gravelse. Det er også visuelt skjem-
mende. Denne tunnelen må vi få fjer-
net, sier Thorsheim. 

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kir-
ken er plassert en beskyttelsestunnel,

Ber om 12 mill.

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt grav-
følge. ALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
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er den andre siden stengt. Det be-
tyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den si-
den. I stedet gror gress og busker
til. 

- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å be-
vilge de tiltrengte midlene til opp-
rustningen av Fana kirke. 

- Kostnadsoverslaget for total ut-
bedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkomme-
lig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet be-
vilger ekstra midler til rehabilite-
ring av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kul-
turarven som Fana kirke represen-
terer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov 
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse fir-
maet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgra-
deringer. 

� Fana kirke er bygget med 
kleberstein. En del av denne 
steinen må repareres og skiftes.

� Det er behov for utbedring av 
skadet puss på de innvendige 
veggene. I tillegg må veggene 
kalkes. 

� Mye av inventaret i kirken har 
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med 
glassmalerier trenger repara-
sjoner.

� Dreneringen rundt bygget 
blir beskrevet som meget 
dårlig, og det er tegn til fukt-
inntrenging i muren. Det er 
derfor nødvendig med ny 
drenering rundt kirken.

� Det elektriske anlegget er av 
eldre type og bør skiftes ut. �

7                 juni 2006

mill. ... men vil trenge 140 millioner
Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om 
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.

På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et of-
fentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. �

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
w
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Alle vil komme 
til å oppleve 

sorg i livet. Sorg 
er ingen sykdom.

AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, sokne-
diakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prosti-
prosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti. 

De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Grup-
pene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.

Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sor-
gen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Grup-
pelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen. 

Gruppelederne tar ikke dette initiati-
vet. Hvis dette kommer opp er grup-
pelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i grup-
pen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer. 

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:

- Jeg vet hvordan det er å miste en ek-
tefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorg-
gruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.

- Vi begynner med å spise rundstyk-
ker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om

Sorggrupper: –Kan være e

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold 
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i

Birkeland menighet Tone T. Totland.
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Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutte-
res fra de ulike menighetene. 

Også diakoner er med som gruppele-
dere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på for-
middagstid og ettermiddag/kveld. 

Hvert halvår arrangeres det sorgsemi-
nar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorg-
grupper på egen hånd. 

Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro. 

Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på se-
minaret.

Ønsker du å vite mer, 
kan du kontakte:
� Diakon Tone Totland, 

Birkeland menighet 55 36 22 85 
� Diakon Lene M. Gunnarson, 

Skjold menighet 55 59 71 15
� Diakon Linda Bårdsen, 

Bønes menighet 55 30 81 17

hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.

Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hver-
andre. Erfaringen er at de er svært ær-
lige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass. 

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:

- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understre-
ker Gerd Dale.

Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men et-
ter hvert blir det lettere.

En nabo sa til meg: Du har din av-
døde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. �

n være en god hjelp

Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i 
gruppene beskriver sorg på en fin måte: 

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet

med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt og det bare

er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte

vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet, når du vet

at du aldri ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over at du en gang

kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser

avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
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AV KJETIL GILLESVIK 

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyl-
lingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kom-
munal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt. 

- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var. 

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabi-
literingen nå stod for tur. 
� Utbedring av tak. 
� Fasade. Utskiftning av vinduer. 

Nye plater på veggene. 
� Flislegging utendørs.
� Rullestolrampe.
� Endringer i inngangspartiet.
� Nytt ventilasjonsanlegg.
� Nye stoler i kirkerommet.
� Kontor er ombygd. Lydisolert. 
� Skapt to lydtette rom i kirken. 

Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
� Opprustning av toalettene. 
� Forbedret belysning i menighetssal

og peisestue. 
� Nytt kjøkken.
� Nytt lydanlegg. 

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert. 

- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Ber-
gen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvan-
lig prosjekt. 

- Det er ikke ofte at en må rehabili-
tere en kirke etter 30 år. 

Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70-
tallet. 

Like kritisk er han ikke til sluttresul-
tatet nå. 

- Nå får vi helt andre arbeidsmulig-
heter i kirken. Bygget er langt mer eg-
net til aktivitet, sier han, og legger til.

- Dette har vi ventet på. �

-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabilite-
ringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opp-
rustningen har kostet 
15 millioner kroner. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem 
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på. 

Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompe-
tanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke. 
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.�

Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs 
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og 
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele 
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik

(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang peri-
ode med ombygging.
15. mai ble Søreide

kirke gjenåpnet
(over).
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

Åpnet gjen-
bruksbutikk
Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) 15. mai åpnet Gjen-
bruksstasjon i Hollendergaten. 

Inntektene går til misjonsarbeid, ho-
vedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som ek-
sisterer her hjemme. Butikken blir li-
kevel ikke noen konkurrent til Fretex. 

– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store mø-
bler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, ut-
stillingsansvarlig for den nye butik-
ken til Bergens Tidende. 

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Ro-
galand i 1998.

Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. �

Det er ledig stilling som 

journalist 
i de felles menighets-
bladene for Fana prosti

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen 
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter

Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer. 

Lønn etter avtale.

Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien. 
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen 
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36
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STABEN, STORETVEIT MENIGHET
Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . .55 30 81 19
 . . . . storetveit.menighet@bkf .no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGAPE Gospelkor
Øver hver tirsdag i kirken kl. 19.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

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

13                 juni 2006

AV JENS Z. MEYER

Dirigent blir Per Erling
Eriksen, mannen bak de
tidligere kor-suksessene
Jubilate og Sola Fide.

– Flere har spurt meg
om å starte opp et nytt
kor, og jeg synes selv det
er meningsfullt å bruke
tid og krefter på dette.
Derfor forsøker vi å få i
gang et nytt kor, sier
Eriksen. 

Han drev ungdomsko-
ret Jubilate i Søreide kirke
så lenge det eksisterte,
fra 1974-1990. Etter hvert
startet han også opp Sola
Fide for eldre Jubilate-
medlemmer, et kor av

høy kvalitet som nå dri-
ves videre av andre. 

Åpent for alle
Eriksen regner med at
en del tidligere Jubilate-
medlemmer blir med i
det nye koret, men koret
blir åpent for alle. Sang-
ere fra Jubilate har i den
senere tid hatt opptre-
dener, og har fått fore-
spørsel om å synge også
i høst.

– Det betyr at vi har noe
å øve til med det nye ko-

ret, sier Eriksen. Han ser
for seg at koret skal øve
annenhver uke. 

– Blir det stemmeprø-
ver eller andre opptaks-
krav?

– Nei, vi synger for gle-
dens skyld, sier Per Erling
Eriksen.

Det er ennå ikke helt
klart når det blir oppstart
for det nye koret. Følg
med på www.soreide-
menighet.no  -  eller se
etter eget oppslag i kir-
ken. �

Planlegger nytt kor: 

-Gjør det for gledens skyld
Til høsten kan alle sangglade voksne
få bli med i et nytt kor knyttet til
Søreide menighet.  

Per Eriksen vil samle
gamle Jubilate-sang-

ere (bildet) og alle
andre som ønsker å bli
med i nytt voksenkor.
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Vil du være med i  

Storetveit 
menighets 
givertjeneste?
Storetveit menighet har tidligere hatt gi-
vertjeneste, slik de aller fleste menigheter
har. Men dessverre har ikke givertjenesten
vært i drift de siste årene, dette ønsker vi
å gjøre noe med nå.

HVORFOR: Vi ønsker å ha en givertjeneste
hvor pengene som kommer inn går til me-
nighetshuset. Det første prosjektet vi vil
satse på er å tilrettelegge menighetshuset
for fysisk funksjonshemmete. Vi har aller-
ede tegninger klare fra arkitekt. Nå treng-
er vi penger til å få arbeidet utført.

HVORDAN: Du velger selv hvor mye du øn-
sker å gi, hvor hyppig du ønsker i bidra og
på hvilken måte du vil å betale på. Penge-
gaver (over kr. 500,- pr. år) til menigheten
gir fradrag på skatten.

Klipp ut og sendt til Storetveit menighet, 
Kirkeveien 27, 5072 BERGEN

Jeg vil bli fast giver til 
Storetveit menighet:

Navn .........................................................

Adresse......................................................

Poststed ………… postnummer ...................

E-post .......................................................

Fødselsnummer: 11 siffer ..............................
(Må oppgis for å kunne få fradrag på skatten)

Jeg vil gi et fast beløp (kryss av)

Hver måned …. Kvartalsvis  ……..

Hvert halvår ..... Årlig  .....…………

Jeg vil gjerne betale med:

... Med autogiro    

...Vanlig giro (ønsker giro tilsendt)

Beløp pr gang: kr …………,-

Underskrift: ………………………………….

Avtalen løper til giver selv endrer 
eller avslutter giveravtalen. 

�

AV BJARTE HOLME

Biskop Ole D. Hagesæther kom og
foretok vigslingen. Denne søndagen
feiret Bønes og Storetveit menighe-
ter gudstjenesten sammen i Store-
tveit kirke. Det ble en glad og inspi-
rerende begivenhet.

Spennende var det å kombinere
vigsling og familiegudstjeneste. Men
det fungerte, så langt som vi har kun-
net høste erfaringer og reaksjoner, på
en virkelig god måte. Takk til barne-
gospelkoret og til de ansatte som
foreberedte gudstjenesten! Der var
enighet om at denne kombinasjonen
er egnet for andre vigslinger også. 

Takk til biskopen som gjorde den-
ne kombinasjonen mulig og for tje-
nesten han utførte til glede og inspi-
rasjon for Bønes og Storetveit! 

Sist men ikke minst går takken til
Linda Bårdsen som ønsket vigsling-
en i menighetene hvor hun er an-
satt. Det satte fokus på hvor viktig
diakonalt arbeid er for en menighet.
Gjennom diakonalt arbeid kan
Guds kjærlighet blir mer enn ord.
Diakoni er Guds kjærlighet omsatt i
handling og dermed en synliggjø-
ring av hans kjærlighet. 

Mange ganger er det sagt at Guds
kjærlighet gjelder alle mennesker.
Derfor angår diakoni mennesker i
alle aldre, og mennesker i alle aldre
kan fremme det diakonale arbeidet i
menigheten – gjøre menigheten til
en åpen, inkluderende og omsorgs-
full menighet. 

Hverdag og Helg ønsker Linda
Bårdsen Guds velsignelse til den vik-
tige tjeneste. �

En stor dag for
Bønes og Storetveit 
Som omtalt i forrige utgave av HH skulle Linda Bårdsen
vigsles til diakon 23.april. 

Fra vigslingsgudstjenesten.
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15                 juni 2006

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

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

www.wergelandjernvare.no
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02.04.2006
Sofie Thorgersen Veland
Elsa Margethe F.  Grinde
Hanne Grimstad
Thea-Marie Fjell
Nikolaj Skalle T. Leversen

09.04.2006
Linus Alsos Aarø
Michelle E. Willumsen
Nathalie Kvalheim

16.04.2006
Storm Mørk Saggau Holm
Åse Johanne  Hjønnevåg 
Saggau-Holm

22.04.2006
Johannes Omsted Toft
June Marie Sætra
Aleksander Nesvik Løvaas

23.04.2006
Heine A.  Austgulen

30.04.2006
Martine Bye-Hammer
Kjetil Breivik
Ada Ellertsen
Alexander Bruvik Lie
Tirill Aga-Aarbakke

14.05.2006
Johanna Maria B. Einarsen

25.05.2006
Caroline  Odfjell Titland
Emilie Nicoline Heggenes 
Korneliussen
Maja Ingrid Moldenes
Linea Benedikte Moldenes

28.05.2006
Alexander Harris
Henrik Legarnes Brinch
Live Q. Grønnevet

04.06.2006
Emil Foss
Agathe Vindedal Roald 
Leonora Vibe Fersum
Mathias Sjøstrøm Hagen

01.04.2006
Hege Susanne Birkeland 
og  Lars Kristian Blåsternes

22.04.2006
Kristin Lygre og 
Øystein Helland

06.05.2006
Gry Øystese og 
Hans Chr. Stormoen

20.05.2006
Camilla Hopsdal og 
Thomas Nævdal

20.05.2006
Jennifer Fagan og 
Lars Frihagen

03.06.2006
Bente Elin Henjesand og 
Øyvind Avløp

03.06.2006
Margrethe Midtbø og
Bent Are Fikse

03.06.2006
Eva Johanne Tøssebro og 
Dagfinn Skogsrud Eriksen

Perry Brandal
Kåre Utaaker
Monrad Ervik
Sigurd Zander Sivertsen
Walborg Lund
Brita Aase
Johan Løtvedt
Jan Kalleklev
Olga Sigvarda Brandshaug
Hilda Lovise Nygaard
Thor Onarheim
Harm Fritz Tolden
Elsa Tonning
Reidun Helene Skavlem
Agnes Lohne
Jon Noralv Rasmussen Sylta
Sigurd Gran Blytt

Storetveit  

Søndag 11.juni treenighets.
1100 Familiegudstjeneste v/
kap. Inge Høyland. Dåp, offer:
menighetsarbeidet. Tekster:
Matt.28,16-20; 1Tim 6,6-
12;Luk.12,13-21

Søndag 18.juni 2.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokne-
prest B.Holme. Dåp, nattverd,
Offer: menighetsarbeidet.
Tekster: Fork.12,1-7; 1Tim.6,6-
12; Luk.12,13-21

Søndag 25.juni 3.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokne-
prest Kari Vatne. Nattverd, dåp,
offer: menighetsarb.Tekster:
Luk.19,1-10; 5Mos.7,6-8;
1Kor.1,26-31

Søndag 09.juli 5.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokne-
prest Bjarte Holme. Nattverd,
dåp, offer: menighetsarbeidet
Tekster: Joh.8,2-11; Sak.7,8-
12a; Rom.2,1-4

Søndag 23.juli 7.s.e.pinse
1100 Høymesse v/sokne-
prest Kari Vatne. Nattverd, dåp,
offer: menighetsarbeidet
Tekster: Matt.16, 24-27;
Joh.24,19-24; 1Pet.1,15-21.

Lørdag 29.juli, Olsok
1100 Prostigudstj.,  Fana 

Søndag 06.august 9.s.e.pinse
1100 Høymesse v/kap. Inge
Høyland. Nattverd, dåp, of-
fer:menighetsarb. Tekster:
Matt.7,21-29; Jer.23,16-24;
1Joh.4,1-6.

Søndag 20.august 11.s.e.pinse
1100 Høymesse v/sokne-
prest Bjarte Holme. Nattverd,
dåp, offer: menighetsarbeid
Tekster: Joh.6,66-69; Jes.5,1-7;
Rom.11,25-32

Søndag 27.august 12.s.e.pinse
1100 Høymesse v/ sokne-
prest Bjarte Holme. Nattverd,
offer: menighetsarbeidet,
Søndagsskole. Tekster: Luk.
9,57-62; Sal.32,1-5; 1Joh.1,8-2,2

Søndag 03.september
13.s.e.pinse
1100 Familiegudstjeneste v/
sokneprest Kari Vatne og kate-
ket Bodil Bredholt. Offer: me-
nighetsarbeidet. Tekster:
Matt.12,33-37; Sal.40,2-6;
Jak.3,8-12. Middagstreff

Bønes 

Søndag 11.juni treenighetss.
1100 Gudstjeneste v/kap. 
I Høyland. Nattv, offer:  Bønes
menighet. Tekster: Matt.28,16-
20; 1Tim 6,6-12;Luk.12,13-21

Søndag 18.juni 2.s.e.pinse
1100 Familiegudstj. v/sokne-
prest K.Vatne. Dåp, offer: Bønes
menighet. Tekster: Fork. 12,1-7;
1Tim.6,6-12; Luk.12,13-21

Søndag 02.juli 4.s.e.pinse
1100 Gudstj. v/sokneprest B.
Holme. Nattv., dåp, offer: Bønes
menighet. Tekster: Luk. 15,11-
32; Jes.65,1-2; 1Pet.5,5b-11

Søndag 16.juli 6.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/sokne-
prest K. Vatne. Nattverd, dåp,
offer: Bønes menighet. Tekster:
1Kor.12,27-31; Jer.1,4-10;
Matt.16,13-20

Lørdag 29.juli,Olsok
1900 Prostigudstj.,  Fana 

Søndag 30.juli 8.s.e.pinse
1100 Gudstj.v/sokneprest
K.Vatne. Nattverd, offer: Bønes
menighet. Tekster: Matt.10,28-
31; Jes.49,13-16; 2Tess.3,6-12.

Søndag 13.august 10.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/kap. I
Høyland. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarb.Tekster: Luk.12-
42-48; Jes.10,1-3;Apg.20,17-24.

Søndag 20.august 11.s.e.pinse
1100 Gudstjeneste v/kap. I
Høyland. Nattverd, offer: me-
nighetsarb. Tekster: Joh.6,66-
69; Jes.5,1-7; Rom.11,25-32

Søndag 27.august 12.s.e.pinse
1100 Familiegudst. v/K. Vat-
ne. Dåp, offer: menighetsarb.
1.klassinger inviteres. Luk.9,57-
62; Sal.32,1-5; 1Joh.1,8-2,2

Søndag 03.sept.13.s.e.pinse
1100 G2 v/kap. I Høyland.
Nattverd, offer: menighetsar-
beidet. Tekster: Matt.12,33-37;
Sal.40,2-6; Jak.3,8-12

          gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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