
Haiti et halvt år etter
- Hjelpen rakk ut til de

som trengte den mest,

sier Berit Bachen Dahle.

Hun er nå er hjemme i

Blomsterdalen etter å ha

jobbet for Kirkens Nød-

hjelp på Haiti. Side 8-9

Humor, spenning 
og gode verdier
– Jeg ville lage en trygg

bok for barn, bygget på

gode verdier, sier forfat-

terdebutant Bjørn Olav

Hammerstad. Side 10-11
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ÅPEN DAG
Storetveit menighets-

råd arrangerer «Åpen

Dag» lørdag 25. sep-

tember.  Alle våre ulike

grupper vil presentere

sine aktiviteter og vi hå-

per du vil sette av da-

gen. Kanskje finner noe

spesielt interessant, i et

åpent fellesskap for

små og store.  ALLE er

hjertelig velkommen!

GOD SOMMER fra 

menighetsrådet.

Flott og kreativt
ungdomsarbeid
Ten-sing på Bønes er eit miljøskapande og godt alternativ for
ungdomar i området, eit anna er «Klubben». Vi skal sjå litt nærare
både på aktivitetane og på nokre av hovudpersonane bak. Side 2-3
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Det som er felles for dei, er at dei brukar sto-
re delar av «fritida» si til fellesskapen sitt bes-
te. Vi fekk ein prat med tre av desse eldsje-
lene. I tillegg til å gjere jobben som
elev/student, trene for å halde seg litt i form,
vere sosial og «henge» med vener osv, så har
dei prioritert gratisarbeid i kyrkjelyden.

Thea Emilie Haaland Wang: 
Dirigent for ten-sing på Bønes. Ho går no i
1.klasse på Langhaugen vidaregåande skule,
musikklinja. Der har ho song som hovudin-
strument, fiolin og piano som biinstrument. 

Vi ser Thea Emilie ofte i Bønes kyrkje, for ho
har også jobb som kyrkjetenar som tilsvarar
arbeid i ca. to gudstenester per månad. Ho er
også med på leiarkurset i Klubben. Ten-sing
har fast øving ein gong kvar veke, og då diri-
gerer Thea Emilie, pluss at ho spelar piano
når dei skal øve inn dei ulike stemmene. Ho
må følgjeleg bruke mykje tid på å førebu seg
sjølv. 

Koret er no på nesten 50 medlemmer, litt
varierande, og dei øver sjølvsagt for å kunne
opptre. Ten-sing-rørsla er internasjonal med
mange store arrangement. Dei brukar å reise
på minst ein hausttur pluss vinterfestivalen
på Voss. Der kjem grupper og klubber  frå
heile kretsen, så då er dei gjerne kring 800
deltakarar.  Neste år er det Europeisk Ten-
Sing festival i Tyskland og TT på Gjøvik. 

SA: Kvifor driv du med dette, og kor lenge
ønskjer du å halde på?
TE: Jeg er på en måte født inn i dette miljøet
ettersom jeg har en familie som alle har dre-
vet med TenSing og vært engasjert i KFUK-
KFUM)  og når Marthe, min søster, skulle

reise bort for å gå på folkehøyskole, så var det
bare naturlig at jeg tok på meg dirigentrol-
len. Og det er veldig kjekt! Vi driver også med
dans, band og drama, og det er også veldig
kjekt! Planen er å fortsette til jeg er ferdig
med videregående, deretter blir det trolig
folkehøyskole på meg også.

SA: Ønkjer de fleire gutar med?
TH: Ja, vi vil svært gjerne ha med gutter også.
Vi arbeider under mottoet «ungt ansvar –
voksent nærvær», og nå mangler vi gutter
som ledere, kanskje det påvirker medlem-
mene også? Men vi arbeider med saken! En
kveld skulle for eksempel hver jente ha med
seg minst en gutt hver. . . 

SA: Er det noko du meiner er spesielt viktig å
få fram?
TE: Ja, at vi også arbeider under mottoet
med de tre k-er: kreativitet-kultur-kristne.
Vi ønsker at folk skal få oppleve kristendom-
men på en litt annen måte, kanskje på en litt
annerledes måte enn de selv hadde tenkt seg:
en trenger ikke være «teit» for å være kristen!

Thor Haakon Bakke
Er leiar for Klubben sitt eige leiarkurs og skal ta
over som hovudleiar for Klubben etter denne
sesongen. No studerer han samanliknande po-
litikk ved universitetet her i Bergen. Planen er å
ta bachelor-graden innan dette feltet på tre år.

Etter vidaregåande reiste han til La Paz i Bo-
livia. Der arbeidde han med gateborn
gjennom eit utvekslingsprogram i regi av
Strømmestiftelsen i organisasjonen Alalay,
som er lokalpartnaren i Bolivia. Etter det
fyrste året vart det sivilteneste for blant anna
Strømmestiftelsen, og det blei ein liten tur
for å halde kurs i Bolivia igjen.

SA: Kvifor valde du å bruke nesten to år av
ungdomstida di til dette arbeidet?
TH: Jeg hadde lyst å gjøre noe annet, og dette
var både spennende, utfordrende og me-
ningsfullt. 

SA: Var det hardt arbeid?
TH: Det var vel nesten like mye en livsstil
som et vanlig arbeid. Men dagene kunne bli
lange, fra 05.30 om morgenen til 22.00 om
kvelden, mandag til fredag. Litt av meningen
med arbeidet var at barna på en måte skulle
sosialiseres, få en rytme i det å stå opp, spise,
legge seg, ikke tisse på seg osv. Disse barna
var mellom fire og ni år, men når de bodde på
gata manglet de slike sosiale normer. Alle
barna på barnehjemmet hadde ikke bodd på
gaten, men de aller fleste.

SA: No har du sagt deg villeg til å overta som
hovudleiar i Klubben. Kvifor?
TH: Jeg har vært medlem i Klubben i flere år
og fått utrolig mye, så nå har jeg lyst til å gi
noe tilbake. Jeg tror Klubben er svært viktig
for mange. Her får en kamerater som holder
sammen både under Klubb-aktivitetene og
på fritiden ellers. Den er utrolig viktig som
sosialiseringsfaktor, og for opplæring og
oppleving både av kristenliv og friluftsliv.

Vi er så heldige at vi har mange frivillige som gjer svært
mykje godt gratisarbeid både i Bønes og Storetveit. Dei er
meir eller mindre synlege, dei får meir eller mindre
honnør og positive tilbakemeldingar for det dei gjer. 

Tre ungdomsleiara
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SA: Noko spesielt?
TH: Kan du tenke deg, som 14 åring blir du
tatt på alvor! For eksempel på påsketuren, ti
dager uten foreldre, du får både arbeid og
ansvar, pluss at du får seriøse samtaler med
folk på 18-19 år! Magisk!

Jenny Austrheim. 
Har vore hovudleiar i Undomsklubben i Sto-
reveit, «Klubben», i to år. Ho går no andre året
på medisinstudiet her i Bergen. Etter vidare-
gåande vart det off-piste linja på Øytun folke-
høgskule. Deretter tok ho bachelor-graden ved
Lærarakademiet innanfor emnet interkultu-
rell forståing, som blant anna innebar studie-
tur til Afrika. 

No til hausten, etter at breturar og sommar-
tur med Klubben er over, vert det fyrst kurs i
global medisin før nokre månader på Hay-
dom-sjukehuset i Tanzania. 

SA: Du har gått gradene i Klubben over flei-
re år. Kan du seie noko om denne Klubben?
JA: Nå er vi ca. 150 medlemmer. Disse er or-
ganisert i fire avdelinger med to eller tre
grupper i hver. I tillegg har vi lederkurset
som er en selvstendig enhet utenom avde-
lingene. Alle disse avdelingene har faste mø-
ter gjennom året utenom turaktivitetene. Al-
dersgruppen er fra 13 til noe over tjue år.
Klubben er et alternativ til konfirmantene,
men vi har også TRIA, et alternativ for yngre
ungdommer som har lyst å komme inn i
Klubben senere.

SA: Kva med økonomien?
JA: Vi har et driftsbudsjett på litt over 

600 000. Her får vi god hjelp
fra Bergen Kirkelige Felles-
råd, vi må for eksempel ha
ekstern revisor, men mye
styrer vi også selv. Det mes-
te er egenbetaling fra med-
lemmene, men vi får også
god støtte fra Bergen Kom-
mune og fra menigheten.
Uten denne støtten ville det
ikke være mulig å drive klubben slik vi gjør.

SA: Kvifor sa du ja til å bli hovudleiar?
JA: Jeg ville gjerne gjøre noe for Klubben.
Den har vært utrolig viktig for mange, og jeg
ville gjerne være med å hjelpe til slik at den
fremdeles kan være en god plass for å forstå
og oppleve samspillet mellom mennesker,
Gud og natur.

SA: Hadde du nokon spesiell visjon:
JA: Ja, og den står på www.klubbis.no:
«Klubben-Gode opplevelser med Gud og
hverandre». Jeg hadde kanskje også et ønske
om at vi skulle flytte fokus litt. Det er så lett
når en snakker om kristendom, om tro og
tvil, at det blir tvilen en fokuserer på. Jeg ville
gjerne fokusere mer troen, og det håper jeg
har fungert. 

SA: Har du positive erfaring-
ar/opplevingar?
JA: Ja, mange! I tillegg til alle de flotte turene,
så er det alltid kjekt å få positive tilbakemel-
dinger fra klubbiser, fra foreldre og fra folk i
menigheten. Jeg vil gjerne oppfordre leserne
til å gå inn på nettsidene våre for å få vite mer
om oss. Det er kjekt å treffe klubbiser og kon-

firmanter som husker
visjonen, jeg blir kjem-
peglad når jeg ser at folk
har det kjekt og at ting
fungerer. 

SA: Er det noko som du
no i ettertid meiner
kunne vore gjort betre,
eller på ein annan måte?

JA: Det er alltid et forbedringspotensiale, og
det blir feil dersom en går rundt og tror at det
en selv gjør alltid er det beste. Det kunne for
eksempel vært positivt med enda mer lang-
siktig planlegging, og informasjonsutveks-
ling er visst alltid vanskelig. Samtidig har
denne jobben tatt svært mye tid, så jeg vet
ikke helt når jeg eventuelt skulle fått tid til så
mye mer. Dette må bli en utfordring for
Thor Haakon!

TH: Folk får helt hakeslepp når de får høre
om aktivitetsnivået i Klubben. Det er helt
sinnsykt! Vet du hvor mange overnattinger, i
telt og hytter, du har hatt i Klubbregi i år?

JA: Fottur, bretur, påsketur, snøholetur ---
(Dette er eit fellesintervju, og Thea Emilie og
Thor Haakon hjelper til med å finne over-
nattingsaktivitetane) Ja, da blir det nesten 40
overnattinger siste sesong!

SA: Takk for intervjuet og lykke til vidare!
Her sit tre ungdomar som alle brukar store
deler av fritida si på andre, dei gjer det gratis
og dei gjer det med glede! Det er eigentleg
heilt fanastisk! ●

rar
TRE UNGE ILDSJELER: Helt til venstre: Brevandring

med Jenny. PRIVAT FOTO: I midten: Thea synger i Ten sing.

FOTO: STEIN RUNE RISA. Under: Thor på jobb i Bolivia. PRIVAT

FOTO: Underst: Jenny. FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM
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REFLEKSJON AV BJARTE HOLME

Sommeren er en tid hvor mange kan kjenne
på ensomhet. Det har fått meg til å skrive
noe om fellesskap og diakoni (les: tjeneste)
som forhåpentligvis kan være til ettertanke:

Da vår statsminister fylte 50 år, hørte jeg
takketalen hans på den tv-overførte delen
av feiringen. Der understreket han synet for
fellesskapet som helt grunnleggende for et
samfunn. Og med rette kan det sies at et
samfunn uten fellesskap ikke er noe sam-
funn. 

Ja, vi er individer, men vi er ikke alene.
Som individer kan vi aldri være nøytrale for
hverandre. Enten vi vil eller ikke, har vi be-
tydning for hverandre, påvirker vi hveran-
dre – enten positivt eller negativt. Enten vi
gjør noe eller ikke gjør noe, har det følger for
andre og oss selv. I så måte er det rett å si at vi
har noe av hverandres liv i hverandres hen-
der. Å være bevisst på det er grunnleggende
for å kunne være bevisst på og å oppleve at
vi er mer enn individer - at vi er fellesskap. Å
ikke bry seg om det, er å miste noe vesentlig
ved det å være menneske, og å overlate men-
nesker til ensomheten. Er det det som skjer i
vårt land, der ensomhet er veldig utbredt.

Men det er ikke nok å vite at vi er et felles-
skap. Noe må til for å oppleve vi tilhører et
fellesskap. Når vi er i utlandet, opplever vi
straks fellesskap med nordmenn selv om vi

ikke har kjent hverandre. Opplevelsen av å
være felles om noe, gir opplevelsen av felles-
skap – det gir tilhørighet.

Kirken vil gi fellesskap – fellesskapet om
troen på Gud som har skapt verden – har
skapt mennesket – gitt deg og meg liv – fel-
lesskap om troen på Jesus – Guds sønn – vår
Herre og Frelser – troen på syndenes forla-
telse – troen på legemets oppstandelse og
det evige liv. I kirken skal budskapet fra Je-
sus lyde der han utfordrer oss til å elske
hverandre slik han har elsket oss – til å elske
vår neste som oss selv. Har det betydning i
våre liv? Hvordan påvirker dette oss?

I et samfunn der meninger spriker i de
fleste retninger, i et samfunn der det kan sy-
nes være vanskeligere å være felles om for-
ståelsen av grunnleggende verdier – der vil
fort ensomhet bre seg. Nettopp der kalles
kirkens folk til å være som surdeigen som
gjennomsyrer samfunnet fra grunnen av –
gjennomsyrer det med kirkens budskap i
ord og handling.

Og her vil diakonien være helt grunnleg-
gende. 

Diakoni er både å være og å gjøre. Diakoni
er en del av det å være et troende menneske.
Diakoni er å gjøre troen virksom i handling
– troen som gjør fri til å gjøre godt i stedet
for å gjøre det godt. Som troende er vi fri til
å tjene hverandre – tjene vår medmennes-
ker.

Hvor mye Jesus betyr for oss, kommer til
uttrykk i hverdagen i hvor høyt vi elsker
våre medmennesker og særlig dem som er
utsatt og utenfor. Jesus sa jo selv: Det dere
har gjort mot en av mine minste, det har
dere gjort mot meg. Og han sa: Alt dere vil at
andre skal gjøre mot dere, det skal også dere
gjøre mot dem.

Disse Jesu ord gjelder også i dag: Den som
vil være stor blant dere, skal være de andres
tjener. Diakoni er å tjene Gud og medmen-
nesker uten tanke på å fortjene noe verken
hos Gud eller medmenneske. Dette tror jeg
er grunnleggende for å kunne bygge et sam-
funn – et fellesskap – der ensomheten er
brutt – et fellesskap der hver enkelt opplever
å ha verdi – et fellesskap en gjerne vil være
med i. 

Er der grunnlag for å si at kirken kan være
et slikt fellesskap? Får Jesus være sentrum i
kirkens gjøren og laden – i din og min laden
– er kirken et slikt fellesskap – et diakonalt
fellesskap

Sommer er ferietid hvor mange kan
kjenne på ensomheten. Vi skal unne hver-
andre ferie og det å samle krefter til et nytt
arbeidsår. Likevel disse ord foran somme-
ren, som kanskje kan gi noen tanker på
hvordan vi ferierer i forhold til det å høre
til et fellesskap, og hva vi bør være bevisste
på i forhold til hverandre hele året – også
om sommeren. ●

Vi har feiret pinse – kirkens fødselsdag. Kirken vil gi fellesskap hele året – også om sommeren.
Nå står vi foran sommeren som er en stor utfordring for et hvert fellesskap – også kirkens. 

Individ – samfunn
ensomhet – fellesskap 

Besøker – noe for deg?
I Storetveit og Bønes jobber vi med å få en større besøkstjeneste. Har du noe tid du kan tenke deg å
bruke som besøker? Som besøker får du en fast person du besøker jevnlig etter avtale, og det kan
innebære å gå tur, bare prate sammen, følge til lege og liknende. Det vanlige er 1-2 timer i
uken/annenhver uke. Du vil få veiledning og kurs underveis, og treffpunkter med andre besøkere.
Liker du å glede en annen? Da kan dette være en tjeneste for deg! 
Kontakt diakon Linda Bårdsen 55 30 81 17 - linda.bardsen@bkf.no

storetveit 3-10.qxp:storetveit.qxp  03-06-10  13:27  Side 4



5                      juni 2010

«Guds menighet er
jordens største under»,
song forfattaren Ronald
Fangen på si fengsels-
celle på Møllergata 19 i
Oslo i 1942, der han sat
som tysk krigsfange.

AV PROST PER BARSNES

I Filipparbrevet
møter vi Paulus i
hans fangehol i
Roma. Samanliknar

vi Ronald Fangen og Paulusfinn
vi  skremmande fellestrekk. Dei
var begge samvitsfangar. Dei var
ikkje kriminelle. Dei sat fengsla
bak lås og slå, fordi det dei
meinte og stod for ikkje vart
tolt. Spør vi i dag, om vi i vår tid
finn menneske som har lag-
nadsfellesskap med desse to, så
blir vi konfronterte med tallau-
se samvitsfangar i ulike regime,
dei fleste i land som har eit tota-
litært styresett. Men det skumle
er, at vi i demokratiske land også
kan oppleve ufridom. Det som
skal kjenneteikne demokratiet,
er at fleirtalet skal styre, men på

ein slik  måte at mindretalet blir
teke vare på, og gitt rom til å ek-
sistere i samsvar med si overty-
ding. 

Den største fare for demokra-
tiet er sjølvsagt at fleirtalet, som
sit med makta, kan opptre dik-
tatorisk. Men i seinare tid har vi
sett ein annan snikande fare for
demokratiet, som vi lett kan bli
forførde av. Ved å definere seg
som fornærma, prøver mindre-
talet å overstyre fleirtalet sine
verdival, til dømes i livssyns-
spørsmål. Om mindretalet får
gjennomslag for dette på prin-
sippielt grunnlag, vil fleirtalet
måtte danse etter mindretalet si
pipe, same kor usamde dei er,
fordi ingen skal krenkast. Det
ligg stor makt i å gjere seg sår-
bar! Ein stad på Austlandet vart
det frå eit lite mindretal, i nøy-
tralitetens namn, stilt krav dette
året om at fedrelandssalmen
«Gud signe vårt dyre fedreland»
ikkje skulle syngjast i det offisi-
elle programmet 17. mai, slik
tradisjonen var. Mindretalet
fekk ikkje gjennomslag. Men
var det uhøvisk mot dei at dei

ikkje fekk det? Ville det ha vore
rett at eit lite mindretal skulle få
bestemme ein dagsorden for
nasjonaldagen, som fleirtalet
var djupt usamde i? Det har
lenge vore ein tendens til å defi-
nere religion som ei privatsak.
Ein må ikkje blanda orda per-
sonleg og privat. Det vi person-
leg står for må få koma til utrykk
både i det private og i det offen-
telege rom. Ein reindyrka schi-
zofren, personlegdomskløyvd,
samfunnskultur, er i sitt vesen
inhuman. Dei som gav oss
grunnlova på Eidsvoll, begynte
og avslutta arbeidet sitt med
gudsteneste i Eidsvoll kyrkje!
Deira ståstad er ein viktig del av
vår nasjonale kulturarv, slik det
også kjem til uttrykk i flagget
vårt. I erkjenning av at religiøse
uttrykk høyrer heime i det of-
fentlege rom, startar dagens
Storting i desse dagar eit utvals-
arbeid med fokus på religionens
plass i samfunnslivet. Dette er
bra. Medvitsløyse er farleg. For
meg står nøytralitet som noko
fargelaust, utnullande, minste
felles kulturelle multiplum!  ●

Birkeland kirke, lørdag 5.juni

kl.16.00. Sommerkonsert Med
KorGøyt og KorKult.

Bønes kirke, tirsdag 8.juni kl.

21.00. Tirsdagskonserten ved
Carsten Dyngeland.

Søreide kirke,13.juni kl 20.00 

Nyskrevet, norsk kormusikk
fremført av Sola Fide med diri-
gent Janicke Damm Rusti.

Fantoft stavkirke, 

onsdag 16.juni kl 18.00. 

Konsert. Ved  Ruth Bakke Haug
m/flere.

Fana kyrkje, 

onsdag 16.juni kl 20.00 

Forsommarkonsert. Fana Kyr-
kjekor m/solistar og gjester.

Fana kirke, 19. juni kl. 18.00

Konsert med Ames Children’s
choir (USA).

Birkeland kirke, 

søndag 20.juni kl.11.00

Ames Children’s choir (USA) 
deltar under gudstjenesten.

Skjold kyrkje, 

lørdag 17. juli kl. 1800

Orgel og Jazz. Med Lars Gjerde
(N), Scott Perkins (USA) og Brett
Judson (USA).

Fantoft stavkirke, 

onsdag 21.juli  kl 18.00.

Konsert v/Ruth Bakke Haug m/fl.

Fana kyrkje, 

søndag 15.august kl 19.00

Seinsommarkonsert m/orgel-
virtuos og dirigent Pierre Thimus
(Belgia).

Skjold kyrkje

søndag 12.sept. kl 19.00: 

Konsert. Dvoraks messe i D-dur
med Kor é Vi og Fana kyrkjekor.  

Kultur-
kalender

Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Bars-
nes,  kantor Jostein Aarvik.
Olsokkoret 

I flukt med gudstenesta,
på Hordamuseet:

• Kåseri v/Sverre Trætteberg
(bildet): «Perledykk i poesi og
prosa med musikkinnslag.»»

Sverre Trætteberg bind sa-
man og presenterer kjent og
ukjent poesi og prosa,  som
blir framført i alvor, med hu-
mor, og med musikkinnslag.

• Songlede.
• Leik og dans på vollen.

Om det blir regn vert arrange-
mentet flytta inn i den store lå-

ven, eit kjempekoseleg lokale.

• 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 om nokon har gløymt  seg.

• OLSOKBÅL ved Fanafjorden.

Arr: Fana prosti

Olsokfest på Fana torsdag 29.juli

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sen-
tralbordtjeneste for menig-
hetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 
per.barsnes@bkf.no

Prostileder 
Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
55 59 71 82 
kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Åndsfrihet og religion
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TEKST: ODDVAR ISENE

FOTO: AUD NORDSET ISENE

«Songen ved det store djup», som spelet he-
ter, er et samarbeid mellom Kinn sokneråd
og Sogn og Fjordane teater, og spilles i år for
26. gang på rad. 

Jubileum i fjor
Spelet blir fremført ytterst ute mot havet, på
øya Kinn, vest for Florø. Ved den gamle
middelalderkirken fra først på 1100-talet er
det et naturlig amfi med plass til flere tusen
tilskuere. Her hadde spelet urpremiere i
1985. Siden har det vært fire årlige forestil-
linger her ute, i all slags vind og vær. Ingen
forestillinger har så langt vært avlyst, og
under fjorårets 25-årsjubileum passerte pu-
blikumstallet 2600 på de fire oppsetningene. 

Sankt Sunniva
Sokneprest Odd Stubhaug hadde ideen til
spelet, og etter oppdrag fra Kinn sokneråd,
skrev forfatter Rolf Losnegård spelet i 1984.
For å komme i rette stemning bodde han da
noen sommeruker der ute på øya Kinn for å
oppleve naturen og miljøet. Spelet handler
om dramatikken da kongens representant
fra København i 1537 kom til Kinn for å av-
sette den katolske presten, og innsette en
med den rette lutherske tro. Som et spel i

spelet er dramaet også spunnet rundt den
gamle steinkirken og sagnet om prinsessa
Sunniva på Irland, som flyktet fra viking-
kongen Ramn «i båtar utan segl og årar» og
drev i land på kysten her vest. 

Landskapet spiller med
Spelet er bygget opp delvis som en musikal
med kor og orkester, og spiller på mange
strenger - fra vakker og vemodig kjærlig-
hetssang, til vikingenes brutale krigsdans.
Det handler om menneskers tvil og tro, håp
og kjærlighet, men også om svik, opprør og
undertrykking. Det hele foregår i et samspill
med naturen og middelalderkirken. Natur-
kreftenes spill kan være en utfordring, men
værets raske omskiftning her ute er samtidig
med på å tydeliggjøre dramaets nerve og
mangfoldighet. 

Folkekultur
Hvert år settes det opp over 70 historiske
spel rundt i Norge. På historiske steder gjen-
skapes dramaer både fra virkelige hendelser,
sagn og fortellinger fra århundrer og tusen-
år tilbake. Totalt finnes det nå nærmere 150
aktive spel. Noen spilles hvert år, andre har
en pause på et år eller to mellom oppset-
ningene. Aktiviteten er helt avhengig av stor
frivillig innsats, mye dugnad og entusiasme,
og sponsormidler fra lokalsamfunnet.

Dessverre har mange spel også måttet gi opp
på grunn av manglende ressurser. Men nye
dukker stadig opp, gjerne tuftet mer på opti-
misme enn fornuft, slik nyskapningens me-
kanisme ofte er. Det er på bygdene og i små-
byene vi finner de fleste, og de blir til i et om-
fattende samarbeid med etablerte lokale te-
atermiljø og regionteatre, og med profesjo-
nelle skuespillere i hovedrollene. 

Suksess
De historiske spelene representerer et rela-
tivt nytt og betydelig kulturuttrykk i Norge.
Det hele begynte med Stiklestadspelet,
«Spelet om Heilag Olav», i 1954. Men det er
først de siste 20 årene dette har vokst seg til å
bli en så stor del av den norske folkekultu-
ren. Anne Gullestad hadde den opprinneli-
ge regien på Kinnaspelet, men det har siden
blitt regissert av instruktørene Trond Lie,
Mette Brantzeg, Agnete Haaland og Trond
Birkedal. Årets regissør er Bodil Kvamme,
med skuespillerne Agnete Haaland, Katrine
Dale, Roger Hillern, Åsmund Brede Eike og
Morten Røhrt i bærende roller. Musikken er
skrevet av Per Janke Jørgensen, som også i år
leder et ensemble på ti musikere. Kinnaspe-
let blir fremført i samarbeid med Sogn og
Fjordane teater og 160 amatører. Over
80.000 personer vil ha sett spelet etter som-
merens oppsetning. ●

SOMMERLEIR PÅ
WALLEMTUNET 
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye moro
sammen, og opplever mye sosialt og ånde-
lig gjennom ulike samvær og bibeltimer. 

Vi vet at sommerleirene på Wallemtunet
for mange er et av årets store høydepunk-
ter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturom-
givelser på Kvamskogen.

I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1: 25.-29.juni 12-16 år
Leir 2: 29.juni-02.juli. 9-12   år
Leir 3: 02.–04.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Ta kontakt med
Bergens Søndagsskolekrets på tlf.
55530120,  eller send en e-post til
bergen@sondagsskole.no

Så sees vi i sommer?

Med vennlig hilsen

Søndagsskolen Bergen krets. 

Kinnaspelet i Florø:

Levende 
historietime
– Det er en stor opplevelse å dra på dagstur til Kinnaspelet, 
sier prost Per Barsnes, som i flere år har vært reiseleder for
historieinteresserte bergensere.
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• Lørdag 19. juni arrangeres Kinna-

spelet på 26. året. «Songen ved det

store djup», spilles i det naturlige

amfiet ved den gamle steinkirken.

Teater og natur spiller på lag i et

sammenvevd drama fra reforma-

sjonens virkelighet i 1537, og fra

middelalderlegendene om «hei-

lagmennene» fra vest.

• Uansett vær, vil du få en kultur-

opplevelse av de sjeldne, innram-

met av en særegen kystnatur. 

• Kanskje dette er noe for deg, eller

din menighet, som en fellestur? Er

dere mange nok kan det tilbys spe-

sialpris. Dette vil avhenge noe av

antall påmeldte og båtkapasitet.

Utgangspunktet er kr. 950,- (båt og

teater, tur/retur Bergen).

• Ta gjerne kontakt med Kinnaspe-

let for nærmere avtale. Påmelding

direkte for enkeltpersoner er selv-

sagt også mulig, da til ordinær pris. 

• Påmelding eller mer infomasjon:

kinnaspelet@gmail.com - telefon

57752530/mobil 91886264. Se også

www.kinnaspelet.no  
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Sitatet er hentet fra boken
«Jeg skal vitne til siste
stund», som gjennom
over 800 dagboksider gir
oss et sjeldent innblikk i
hvordan det var å leve
som jøde i Hitler-Tysk-
land i perioden 1933-
1945. 

Daglige fornedrelser
Klemperer meldte seg fri-
villig som soldat i 1919,
var gift med en «arisk»
kvinne og så seg i ett og alt
som tysker. 

Etter at Hitler kommer
til makten, blir han likevel
fratatt stillingen sin ved
den tekniske høyskolen i
Dresden. Ekteparet må
finne seg i stadig flere for-
nedrelser, alle kun be-
grunnet i det enkle fak-
tum at han er jøde. De blir
forbudt å ha katt. De får
ikke kjøpt asparges, da det
regnes som en tysk
grønnsak. De
fratas telefon og
bil. 

Håpet næres
kun gjennom
små hendelser,

som at en ukjent tysk
kvinne gir ham et ordløst
håndtrykk på gaten. 

Å leve med frykt
Stadig hører de om jøder
som blir deportert, aldri
om noen som kommer
tilbake. I oktober 1942
nevner Klemperer
Auschwitz, «hvor det la-
ter til å være et hurtigar-
beidende slaktehus». Li-
kevel ble ekteparet væ-
rende i Dresden helt frem
til februar 1945. Da flyk-
ter de - dagen før byen
legges i grus av allierte
bomber. 

«Klemperer stiller alle
sine menneskelige svak-
heter til skue», sa Jo Ben-
kow da boken kom på
norsk høsten 1999.
«Med ham opplever vi
den margstjelende fryk-
ten de levde under. Det
er alle de små tingene
som gjør denne fortel-
lingen stor». ●

Kulturtipset: 

Dagbok fra Dresden 
«Jødenes holdning
til nasjonal-
sosialismen gjør
meg til antisemitt»,
siterer tysk-jødiske
Victor Klemperer
(1881-1960)  sin kone
Eva i et frustrert dag-
boknotat fra 1933. 

GRIPENDE 

DOKUMENT:

«Klemperer stiller

alle sine mennes-

kelige svakheter til

skue», sa Jo Ben-

kow da boken kom

på norsk høsten

1999.

ST. SUNNIVA: Den irske

prinsessen Sunniva ber Gud

om hjelp til å flykte fra klør-

ne til vikingkongen Ramn.

FOLKEKRAV: Den danske futen gjør om på sitt vedtak om å gi prestekappen

og kirkens nøkkel til Tarve, slik at den gamle katolske presten får beholde

sitt kall slik folket krever. Men han må love å følge kongens og Luthers lære.

Bli med til Kinnaspelet selv!
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BERIT BACHEN DAHLE

Den sammenraste kirken med Jesus-figuren
i front er sannsynligvis det mest fotograferte
motivet i Port-au-Prince etter jordskjelvet.
Det er ellers langt mellom miraklene i den
jordskjelvrammede øynasjonen. – Men det
føltes godt å få delta i arbeidet etter jord-
skjelvet, og å få se at hjelpen rakk ut til de
som trengte den mest, sier Dahle, nylig tilba-
ke i Blomsterdalen etter et oppdrag på Haiti
for Kirkens nødhjelp.

Ruingater
I vår forrige utgave skrev vi om årets fasteak-
sjon i regi av Kirkens nødhjelp. I Fana prosti
innbrakte aksjonen i år hele 107.600. Disse
pengene går blant annet til ofrene etter jord-
skjelvet på Haiti. Berit Bachen Dahle forsik-
rer oss om at hver eneste krone blir brukt til
å hjelpe de som trenger det mest. Oppdraget
hennes på Haiti gikk ut på å være med i et
team som jobbet ute i leirene sammen med
lokale partnere, og hun var allerede godt i
gang med dette arbeidet da bøssebærerne
gikk fra dør til dør i Fana. 

– Vi kunne på ingen måte hjelpe alle, men
vårt arbeid utgjorde definitivt en forskjell
for noen, forteller nødhjelpsarbeideren.

200.000 døde
Over 200.000 mennesker omkom i jord-
skjelvet på Haiti 12. januar i år. De delene av
hovedstaden Port-au-Prince som ligger
nærmest sjøen ble hardest rammet.

– Jordskjelvområdene gikk som «gater»
gjennom hovedstaden, forteller hun.

– Vi så sammenraste bygninger med tak og
vegger i alle vinkler, og steinhauger der vi
bare kunne gjette at det hadde stått et hus. 

Bygningsrester lå spredt overalt, og mange
tusen mennesker ligger fortsatt begravet
under ruinene. Overlevende har slått seg

ned alle steder der de har funnet en ledig
plass. Mange gater er sperret av teltleirer,
opprettet av folk i stor nød.

Lokale partnere
– Noen har klart å komme seg inn i leirer
drevet av hjelpeorganisasjoner, andre har
skaffet seg tak over hodet for seg og sine med
det de hadde til rådighet, forteller Dahle.

– 75 prosent av de bestående husene er så
skadet at de kan falle sammen ved neste stør-
re skjelv.  

Kirkens nødhjelp samarbeider tett med
lokale kirkelige organisasjoner på Haiti. Dis-
se partnerne er som alle andre også hardt
rammet av det store jordskjelvet 12. januar,
og de har stort behov for støtte til sine akti-
viteter i slumområdene i Port-au-Prince. 

Rent vann
– Teamet som jeg reiste ned sammen med
arbeidet både med WASH-aktiviteter (bi-
stand til vann/sanitær og hygiene) og psyko-
sosialt arbeid, forklarer hun.

– Rent vann er en livsnødvendighet i det
varme klimaet.

Latriner ble satt opp i rekordfart, og folk
fikk opplæring i renhold og håndvask. Det
siste er spesielt viktig for å hindre spredning
av sykdommer. Den psykososiale bistanden
gikk stort sett ut på å støtte og trene de loka-
le partnerne. I tillegg ble det gitt opplæring
til de som jobbet ute i leirene, blant annet
med å lage aktivitetstilbud til barna. 

– Dette var gjerne dans, sang og musikk. Vi

skaffet da det nødvendige utstyret de treng-
te. Det var godt å se barn som utfoldet seg,
midt i den vanskelige hverdagen.

Døde etter voldtekt
En ekstra belastning for de jordskjelvram-
mede er utbredelsen av seksuelle overgrep.
En FN-rapport fra 2006 viser at kjønnsba-
sert vold er systematisk og utbredt på Haiti.
Nesten halvparten av kvinnene i Port-au-
Prince har vært utsatt for en eller annen
form for seksuelt overgrep. En tredjedel av
ofrene er under 13 år, mange under 10 år. 

– Mens jeg var der fikk vi høre om en tre år
gammel jente som døde etter en voldtekt,
forteller Dahle.

– Når en naturkatastrofe inntreffer, blir
disse problemene forsterket. Folk kan ikke
lenger bo i sine tidligere hjem, og har derfor
ikke den smule av beskyttelse de hadde
mens de bodde blant folk de kjente. 

Tabubelagt
Kvinner som bor alene er ekstra utsatte.
Plassering av vannposter og latriner gjøres
derfor i samarbeid med gruppene som
trenger beskyttelse. Det er tabubelagt å dis-
kutere problemet med seksuelle overgrep i
den lokale kulturen. 

– Alle vet om at det foregår. Det er på en
måte akseptert som noe man ikke kan gjøre
noe med. Jeg forsøkte å bevisstgjøre våre
partnere på disse problemstillingene ved å gi
dem konkrete forslag til hvordan de kunne
jobbe ute i leirene. 

Miraklet 
på Haiti
– Ingen kan forklare hvordan det er mulig at
kirken raste sammen, mens Jesus på korset
utenfor fremdeles står, sier Berit Bachen Dahle.

MIRAKEL: Hele denne

kirken raste sammen

under jordskjelvet 12.

januar - bortsett fra

Jesus-figuren ved inn-

gangen. Den ble stå-

ende oppreist som før.

FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS
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Dette kunne være bedre vakthold om nat-
ten, oppfølging av ofrene og å gi informasjon
både om medisin som forhindrer at HIV får
utvikle seg og tabletter som hindrer uønsket
graviditet.

Fanger på flukt
– Slike medisiner finnes ved flere sykehus på
Haiti, og den deles ut gratis, sier hun.

– Jeg snakket med flere kvinnegrupper om
dette. De fortalte meg åpent om en hverdag
der vold og seksuelle overgrep skjer i stor stil.
Tilliten til politiet er nærmest fraværende. 

7000 av de farligste fangene rømte da lan-
dets største fengsel raste sammen under
jordskjelvet. Bare få av dem er pågrepet i
ettertid. Disse forbryterne skaper stor frykt
overalt i samfunnet. Det har vært mange
gjengoppgjør, flere med fatale følger for lo-
kalbefolkningen. 

Berit Bachen Dahle har selv bakgrunn som
politioverbetjent ved Bergen politidistrikt,
og fikk god bruk for denne kompetansen
under oppholdet.

Kidnapper utlendinger
– I tillegg til det psykososiale arbeidet, hadde
jeg også ansvaret for sikkerhetsarbeidet i tea-
met. Det var greit å få brukt politikompetan-
sen min, selv om utfordringene var mange. 

Kidnappinger av utlendinger er «big busi-
ness» på Haiti, og en kilde til stadig frykt.

– Opplevde du selv dramatiske situasjo-
ner?

– Det skjedde flere kidnappinger mens jeg

var der, men heldigvis ble vi fra Kirkens nød-
hjelp forskånet for dette. 

En natt ble derimot nabohuset angrepet.
Inntrengerne kastet da forgiftet kjøtt over
muren for å uskadeliggjøre vakthundene,
noe de også klarte. 

Etterskjelv og regntid
– Dermed måtte vi forsterke sikkerheten
med vakthold, portforbud etter kl. 18 (når
det blir mørkt) og montering av elektrisk
gjerde på toppen av muren som omgav huset
vi bodde i.

Det var også flere etterskjelv i perioden i ti-
den etter det store jordskjelvet 12. januar.

– En natt hadde vi et skjelv som målte 4,7
på Richters skala. Det ristet godt. Slike opple-
velser gjorde oss ekstra påpasselige. Vi sov
påkledd, og hadde alltid en bag med det nød-

vendigste av dokumenter, penger, vann og
mat ved siden av oss. 

Teamet bodde i et greit hus, men det ble
bare brukt på dagtid. Faren for nye skjelv gjor-
de at det ble regnet som tryggere å sove ute.

– Vi lå under myggnett, med hodelykter
som leselys. Når det regnet om natten, rømte
vi inn i et stort telt. Da tenkte jeg på de stakka-
rene som sov ute i leirene, kun med dårlige
telt eller presenninger som beskyttelse. ●

Du kan støtte Kirkens nødhjelps arbeid på
Haiti enten ved å sette et beløp inn på kon-
tonr. 1602.40.26535 - eller bruke betalings-
tjenesten (Visa/MasterCard/EuroCard) du
finner på www.kirkensnodhjelp.no. Her
kan du også finne mer informasjon om Kir-
kens nødhjelp sitt hjelpearbeid. 

T.v. : Tid var det eneste mø-

drene hadde nok av, og mange

av jentene hadde derfor fått

flotte fletter og hårpynt.

Under: Ledige plasser under

rester av bygninger ble tatt i

bruk som boliger og små bu-

tikker. – Det skjedde stadig at

slike bygninger raste sam-

men, med katastrofale følger

for de som oppholdt seg der,

forteller Berit Bachen Dahle.

Under, t.v: Familieliv i en av

leirene.

REGNTID: – Jeg tenker ofte på de som bor i

disse leirene, nå når regntiden har satt inn

for fullt, sier Berit Bachen Dahle.

CAPOEIRA: I en av leirene fikk barna lære ca-

poeira. Dette er en ikke-voldelig aktivitet, der

barna får lære smidighet, styrke og respekt.
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– Jeg ville lage en trygg bok for
barn, bygget på gode verdier, sier
Bjørn Olav Hammerstad (35),
som nå debuterer med «Maja Mill
- helt tilfeldigvis meg».

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hammerstad har drevet med søndagsskole-
virksomhet i Nordhordland like siden han
var 20 år, og fikk gjennom det arbeidet tidlig
en forkjærlighet for historier skrevet for
barn. Han har tidligere skrevet manus til tre
familiefilmer, som alle er utgitt på dvd. Men
den nye boken er hans debut som forfatter.

Familie og medier
– Jeg bestemte meg allerede i 1996 for å skri-
ve en barnebok, husker han. 

– På den tiden hadde jeg en liten notatbok,
der jeg skrev ned mine tanker og ønsker.
«Skrive barnebok» står det et sted der. 

Noen år senere kom den første Harry Pot-
ter-boken ut. Inspirert av denne begynte det
å forme seg en jentekarakter i forfatterens
hode. Julen 2008 begynte han på skrivingen. 

– Dette ble innledningen til en intensiv pe-
riode på fire måneder, der det meste av bo-
ken ble skrevet, forteller han.

Hammerstad bor nå i Bergen, der han inn-
til utgangen av april var generalsekretær for
den kristne sammenslutningen Familie og
medier.  

– Jeg gikk ut av Familie og medier fordi jeg
ønsket mer tid og energi til å jobbe med skri-
vingen, forklarer han.

– Akkurat nå bruker jeg mye tid på å skrive
oppfølgeren til «Maja Mill».

– Hvem er Maja Mill?
– Hun er en reflektert, kreativ og morsom

jente som elsker gode historier og har en vel-
dig åpenhet for spenning og ideer. 

Maja Mill er litt guttejente, og Hammer-
stad håper at boken kan appellere like mye til
gutter som til jenter. Her skulle uansett være
nok av både spenning, fantasi og ting å kjen-
ne seg igjen i for barn av begge kjønn.

Kvinnelig Sherlock
Fortellingens hovedperson skriver selv på en
historie. Denne handler om superdetekti-
ven Chelsea Holmes, en slags kvinnelig
Sherlock Holmes. Uten å røpe for mye kan vi

fortelle at det handler mye om verdivalg.
Løgn eller ærlighet, skyldfølelse og tilgivelse.
Dette oppsummeres i et Ibsen-sitat mot
slutten av boken: «Lykke, det er først og fremst
den stille, glade, trygge følelsen av skyldfri-
het». I tillegg har han gitt hvert kapittel et
moralsk visdomsord fra Maja Mill, i en slik
slentrende stil som mange kjenner igjen fra
bøkene (og filmene) om Bridget Jones.

Moralske tanker
«Noen ganger er det best å være helt uvi-
tende» heter et kapittel, «Det er greit å lure,
men ikke å jukse» et annet. «Sannheten kom-
mer alltid for dagen - alltid» åpner et tredje.

– Ideen med titlene har jeg hentet fra Lud-
vig Holberg. På 1700-tallet ga han ut essay-
samlingen Moralske tanker, der hver tittel på
kapitlene var et slikt visdomsord. 

Forfatteren har ellers latt seg inspirere
både av Roald Dahl og Lauren Child, begge
kjente britiske barnebokforfattere. 

– Hva kjennetegner en god barnefortel-
ling?

Han ser opp i luften. 
– Det er et stort spørsmål. En enkel defini-

sjon går på at det begynner med noe som er
harmonisk. Så oppstår det en disharmoni,
før det mot slutten blir en ny harmoni. 

Barn og bøker
Nylig spurte han sin sønn Lukas på seks år
hvorfor han liker bøker. 

– Svaret jeg fikk var faktisk litt overras-
kende.

– Hva svarte han?
– Min sønn brukte beskrivelser som «å få

fred», «å hvile» og «å ligge der og høre». Det
var altså ikke fortellingen i seg selv, men lese-
stunden han først tenkte på. Jeg vil påstå at
lesestunden er avhengig av en god historie
som er godt skrevet. Men som pappa bør jeg
absolutt ikke undervurdere selve leseøye-
blikket.

Å drømme seg bort
I 1984 publiserte den amerikanske forskeren
Janice Radway en undersøkelse om leseva-

Humor, spenning - og gode verdier:

Bridget Jones for ba
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arn

Rundt 50 store og små «pilegrimer» la nylig ut på
kirkevandring over Smøråsfjellet.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Anledningen var den årlige blomstergudstjenesten i Fana Amfi, som i år ble
holdt søndag 30. mai. Fana historielag stod som arrangør av kirkevandring-
en, og hadde rekvirert egen veteranbuss til å frakte de fremmøtte vandrerne
fra Fana kirke til startstedet på Nøttveit. 

Derfra fulgte de den gamle pilegrimsleden. Underveis var det lagt inn flere
stopp, der Oddvar Skre informerte om ferdselsveien i gammel tid. Ferden
endte opp i Fana kulturpark, der kulturvandrerne ankom like etter tekstle-
singen. Her ble de tatt imot med håndtrykk, smil, sitteunderlag og gudstje-
nesteprogram. Prost Per Barsnes ønsket velkommen, og delte noen tanker
med oss om misjonsbefalingen og at de gode krefter må få forkjørsrett.
Etterpå var det kirkekaffe og hjemmebakte kaker på de 120 fremmøtte. At
solen velsignet gudstjenestens deltagere satte en ekstra spiss på det hele. ●

BOK OM SKOLEJENTE:

– Jeg jobber nå med

oppfølgeren, sier Bjørn

Olav Hammerstad, som

også planlegger en bok i

fantasy-sjangeren

- med en gutt i hoved-

rollen. 

FOTO: SIMON BERGGREN

ner blant
kvinner.
Ingen av
kvinnene
hun intervjuet pratet noe særlig om historiene.
Derimot var det lesestunden de så frem til. Det
var det å sette seg ned, koble ut hverdagens hus-
lige gjøremål og drømme seg bort i en annen
verden som var viktig for dem. 

– Deres svar var altså ikke så annerledes enn
det seksåringen min gav meg, mener han.

– Så snart Lukas er stor nok til å lese på egen-
hånd, vil han begi seg ut i litteraturens verden
alene. Det blir en helt ny og spennende tid for
ham. Men inntil den tid griper jeg hverdagens
muligheter til å dele disse magiske øyeblikkene
sammen med ham, i bøkenes verden. ●

Boken passer best for jenter og gutter i alde-
ren 8-12 år. Den er tilgjengelig i alle bokhand-
ler, og er også innkjøpt av bibliotekene. Mer
informasjon: www.majamill.no - og egen 
Facebook-gruppe (søk på Maja Mill).

Forkjørsrett for gode tanker

KJENTMANN: Oddvar Skre var entusiastisk

kjentmann på veien, og delte villig av sine kunn-

skaper om den gamle pilegrimsleden. Her er

han sammen med vandrerne Noah Jonathan

Hatlevik Kleiveland og Harald Hatlevik.

FREMME: Vandrerne ble tatt vel i mot da de ankom blomstergudstjenesten.

FJELLETS VENN: Johan Krohn-

Hansen er aktiv i Smøråsfjel-

lets venner, og satte stor pris

på den flotte vandringen langs

den gamle kirkeveien.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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kSTABEN,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

Sogneprest Gunn Kongsvik
telefon  . . . . . . . . . . . . 55308103
e-post  . . . . gunn.kongsvik@bkf.no

Kapellan Gunn Frøydis Unneland
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 06
e-post . . .gunn.f.unneland@bkf.no

Menighetskonsulent Karin B.Grodås
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post  . . . karin.b.grodaas@bkf.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
e-post  . . . . bodil.bredholt@bkf.no

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

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

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

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

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Solveig Kongsvik 
telefon . . . . . . . . . . . . 938 64 108 
e-post .solveigkongsvik@gmail.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 . . . . 55 91 21 42

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

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

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

13                      juni 2010
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Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Uke 24
Vi takker for misjonens arbeid i
inn og utland. Vi ber for vårt mi-
sjonsprosjekt i Mali – for bibel-
oversettelsesarbeidet og for dem
som leder arbeidet. Vi ber for
våre menigheter at de må være
opptatt av å bringe det glade
budskap videre. 

Uke 25
Vi ber for skolene og deres siste
skoledager før ferien. Vi ber for
lærere, for elever og foreldre.Vi
ber for Ungdomsklubben sin
fottur og lederkurset sin bretur. 

Uke 26
Vi takker og ber for alle medar-
beidere som er villige til å yte av
sin tid til arbeid for andre også
gjennom sommeren. Vi takker
for ferie og mulighet til å hente
nye krefter i gode feriedager.Vi
ber for alle som blir alene mens
deres nærmeste er på ferie. Vi ber
for dem som føler seg ensomme.

Uke 27 
Vi takker for dem som arbeider
på pleie-og sykehjem i sommer. 

Uke 28
Vi ber for dem som ferdes i tra-
fikken på land og sjø. Bevar dem
fra ulykker.

Uke 29
Vi takker for menighetsrådene
og arbeidet de gjør, og ber om at
vår menighet for må oppleves
åpen og inkluderende for alle
som søker Kristus.

Uke 30 
Vi takker for sommeren, for alt

som spirer og gror. Vi ber om at
vår jord må bære mat nok til
alle.Vi ber for dem som lider av
sykdom. Vi ber for dem som sør-
ger, og vi ber for dem som sliter.

Uke 31
Vi takker for vår kirke og for vår
kristne tro.Vi ber om at den
kristne tro fortsatt må være le-
vende i vårt samfunn. Vi ber for
menigheter og enkeltmennes-
ker. 

Uke 32 
Vi takker for menneskeverd og
menneskerettigheter.Vi ber om
at menneskeverdet må holdes
høyt i ære og at menneskerettig-
hetene må bli respektert i vårt
samfunn. Vi ber om at ingen må
føle seg krenket av andre.

Uke 33. 
Vi takker for våre familier.Vi ber
for våre familier og for dem som
har stiftet familie. Vi ber for alle
som er blitt foreldre.

Uke 34. 
Vi ber skoler og barnehager som
nå kommet igang igjen etter
sommerferien. Vi ber for barne-
kor, speidere og alle andre akti-
viteter for unge og eldre som
starter et nytt aktivitetsår." 

Uke 35
Vi takker for nye og «gamle»
medarbeidere. Vi takker for an-
satte og frivillige. Vi ber for med-
arbeiderne, for planlegging og
arbeid i gruppene. Vi ber om vis-
dom til å satse på de riktige tiltak,
slik at mennesker kan finne et
hjem i sin kirke og menighet.

Vi takker og ber

AV BODIL BREDHOLT

Men man kan
godt være sam-
men i en mengde
uten å bli sett,
møtt eller for-
stått. Det er nok
fullt mulig å
kjenne seg uten-
for eller ensom
sammen med
mange og guds-
tjenestefelles-
skapet åpner
ikke alltid for
den gode sam-
talen eller det
gode møtet.

Vi trenger
derfor mindre felles-
skap der det er større rom
for dialog og respons. Vi
trenger de små og livsnære
gruppene der vi møtes noen
få, troende og søkende, ven-
ner og naboer, i en trygg og
uformell ramme. Der vi kan
våge å snakke åpent og sant
om viktige ting i livet, der
ingen spørsmål er dumme å
stille og vi kan trygt komme
med livserfaringene våre. Og
vekselvirkningen mellom
det store og det lille felles-
skapet, er god for enkelt-
menneske og for menighe-
ten.

«Vågespillet»
Livsnærgrupper tar ut-
gangspunkt i et spill: «Våge-
spillet». Spillet består av kort
med påstander rundt livets
små og store spørsmål, ut-
fordringer og dilemmaer.
Vågespillet utfordrer oss til å
lytte til og snakke om hver-
andres hverdagserfaringer.
Ingen av oss er eksperter på

andre enn oss selv. Men vi
kan lære av hverandre, støtte
hverandre, komme noen
hakk nærmere hverandre og
gi hverandre trivsel, livsap-
petitt og arbeidslyst. Vi er
ofte ikke så forskjellig som vi
tror. 

Vågespillet passer for ven-
ner, parforhold, foreldre
med små og voksne barn - så
er dere en gjeng eller et par
eller en enkelperson som
ønsker å være med i en slik
gruppe: Ta kontakt - så dan-
ner vi grupper som passer i
forhold til ditt/deres behov!

Den som intet våger ...
Har du lyst å være med i en
slik gruppe eller har du
spørsmål rundt dette? 

Ta kontakt med Bodil 
Bredholt:
bodil.bredholt@bkf.no
55308118
eller Kari Bakke 55308115
Kari.bakke@bkf.no 

Livsnærgruppe - 
noe for deg?
I Storetveit menighet ønsker vi å danne
«Livsnærgrupper». Vi er mange som tilhører
Storetveit menighet og som møtes til ulike
aktiviteter og gudstjenester, og det er bra! 
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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
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Menighetskalender

Mathias Bugjerde Fimland
Kevin Vaksdal-Ramsøy
Josefine Rødland Mjelde
Phillip Alexander Grønhaug
Noah Markussen Sulen
Tuva Lie Thorkildsen Krabberød
Hermine Brudvik Sørensen
Annemarie Buck Ørgersen
Ole Gabriel Odfjell
Trym Christoffer Eide
Nora Dalmo Strømmen
Noah Algerøy
Tor Løseth Westgaard
Tobias Seim Kristoffersen
Emilie Hamarsland Hope
Oscar Reed Skagen
Maria Gavlen
Isabella Susana Larsen Araneda
Thea Sundt
Herman Irminger Haanes
William André Wollertsen
Celine Marie Bjørgaas
Hendrik Iversen Helland-Hansen
Nora Nilsen Korseth
Mathias Rogge
Louise Todal Topland
Theodor Bernt Heimset
Marius Hatland

Linda Helle og
Espen Tyse Gubberud
Marianne Ose Askvik og 
Carl Olav Foss Wickmann
Camilla Wisnes og 
Bjørn Kåre Valland
Åse Lundetræ og Olav Hausvik
Charlotte Christensen og 
Otto-Henning James-Olsen
Sigrid Flo Jensen og 
Espen Eriksen
May Brit Falkanger og 
Jan Erik Hammerstad

Thor Gramstad f. 1921
Solveig Ulvøen f. 1922
Margit Signora Horpedal f. 1922
Inger Røen f. 1926
Per Langhelle f. 1945
Lillian Larsen f. 1934
Gerd Sæbøe f. 1915
Gunnar Forthun f. 1921
Ingjerd Marie Myklebust f. 1915
Gunnar Johan Bøe f. 1944
Guttorm Rivelsrud f. 1923
Tore Geir Stønjum f. 1927
Aslaug Laskemoen f. 1923

Gudstjenester
Storetveit kirke
3. s. e. pinse, 13. juni kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarb. Kirkekaffe. Luk 19,1-10
5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31

4. s. e. pinse, 20. juni kl.1100

Høymesse v/kap. Gunn Frøydis
Unneland. Nattverd.Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Luk 15,11-32
Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11 

6. s. e. pinse (Aposteldagen),

4. juli kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Matt 16,13-20 Jer
1,4-10; 1 Pet 2,4-10 

8. s. e. pinse, 18. juli kl.1100 

Høymesse v/kap.Gunn-Frøydis
Unneland. Nattverd. Dåp. Offer til
Bjørgvin Bispedømmeråd. *Jes
49,13-16 2 Tess 3,6-12; Matt
10,28-31 

10. s. e. pinse, 1. august kl.1100

Høymesse v/kap.Gunn-Frøydis
Unneland. Nattverd. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Luk 12,42-48
Jes 10,1-3; Apg 20,17-24 

12. s. e. pinse, 15. august kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. *Sal 32,1-5 1 Joh
1,8-2,2; Matt 21,28-31 

13. s. e. pinse, 22. august kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Presentasjon av ungdomsledere
Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe. Matt 12,33-37
Sal 40,2-6; Jak 3,8-12 

14. s. e. pinse, 29. august kl.1100

Høymesse v/s.pr.Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe. *Matt
5,38-42 5 Mos 10,17-21; Rom
13,8-10 

Gudstjenester
Bønes kirke 

Søndag 13. juni

3. søndag etter pinse  
Luk. 19,1-10
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   

Søndag 27. juni

5. søndag etter pinse  
Joh. 8,2-11 v/ sokneprest 
Gunn Kongsvik
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   

Søndag 11. juli

7. søndag etter pinse  
Matt. 16,24-27 
v/sokneprest Gunn Kongsvik
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   

Søndag 25. juli

9. søndag etter pinse  
Matt. 7,21-29 
v/ kap. Gunn-Frøydis Unneland.
Bønes kirke kl. 11:00 
Dåp og nattverd   

Søndag 08. august 

11. søndag etter pinse  
Joh. 6,66-69 v/ sokneprest 
Bjarte Holme.
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   

Søndag 15. august 

12. søndag etter pinse  
Sal. 32,1-5
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   
v/ seniorprest Per-Arne 
Mehren.

Søndag 22. august  

13. søndag etter pinse  
Matt. 12,33-37 
v sokneprest Gunn Kongsvik.
Bønes kirke kl. 11:00  
Dåp og nattverd   

Sommeråpent i Storetveit
Synes du det er lite som skjer om
sommeren? De faste aktivitetene
i menigheten tar ferie, mange er
bortreiste, og tiden kan falle lang
for noen og enhver! Men alt stop-
per ikke opp:

For tredje år på rad holder vi
åpent hus på menighetshuset,
Kirkeveien 27, i skolens som-
merferie – hver tirsdag fra kl.
11.30-13.30. Da kan du komme
innom for en kopp kaffe, et glass
saft, en vaffel og en prat. Dette er
et åpent tilbud til alle i - og uten-
for - menigheten. 
Datoene i sommer: 

22. juni – 29. juni – 6. juli – 13. juli
– 20. juli – 27. juli – 3. august – 10.
august. Hilsen diakoni-
utvalget  i Storetveit

Konserter i Fantoft stavkirke 
Onsdag 16.juni og onsdag 21.juli
kl.18. Ruth Bakke Haug m/flere

Konfirmantfamilie 2010/11?
Velkommen til innskrivning av
nye konfirmanter i Storetveit me-
nighetshus torsdag 17 juni
kl.16.30. Ta med deg innmel-
dingsskjema - kopi av dåpsat-
test. Vi setter av tid til informa-
sjon om de ulike alternativene og
til eventuelle spørsmål rundt
konfirmasjonstiden.
VELKOMMEN!
Hilsen Bodil Bredholt, kateket

Menigheten trenger 
faste givere!
Husk at gaver over kr 500 pr.år
gir skattefradrag. Ta kontakt
med menighetskontoret

Hvor er du ?
Jeg har ansvar for babysang i
Storetveit kirke. Til høsten treng-
er jeg en medhjelper eller to som
kan stille kl. 11 00 i menighets-
huset. Oppgaven er å lage kaffe
og te, og skjære opp frukt og set-
te dette inn i biblioteket før kl. 11
30.og opprydding etter lunsj.
Opplæring vil bli gitt. En enkel -
men betydningsfull oppgave.
Fint om du/ dere tar kontakt med
Kari Bakke, telefon
55 30 81 15,  mobil 480 52 064
eller e-post kari.bakke@bkf.no 

Høstens aktiviteter
Les alt om høstens aktiviteter i
neste nummer, som kommer
rundt 20. august:

• Hyggetreff i Storetveit 
menighetshus

• Kontaktklubben høsten ’10
• Åpen dag (se også side 1)
• Aktiv fritid 

døde

 vigde

             kalender

gudstjenesterdøpte
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