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AV BJARTE HOLME

I Matteusevangeliet
20,25-28 står det skrevet: «Men Jesus
kalte dem til seg og sa: ’Dere vet at fol-
kenes fyrster er herrer over dem, og at
de mektige menn hersker over dem
med makt.Slik er det ikke blant dere.
Den som vil være stor blant dere, skal
være de andres tjener, og den som vil
være den fremste blant dere, skal være
de andres trell. Slik er heller ikke Men-
neskesønnen kommet for å la seg tjene,
men for selv å tjene og gi sitt liv som lø-
sepenge for mange’».

Ved dagens slutt går gjerne tankene på
hva dagen har blitt til. Et flott livsmotto
lyder – å leve Gud til ære og mennesket
til gavn. Er det hva vi kjenner livet går
med til ved dagens slutt? Hva driver
vårt liv? Er vi mer opptatt av å tjene
fremfor å oppnå makt, ære og posisjon?

Å være opptatt av makt og posisjon er
fort å være opptatt av å bli sett, bli hørt,
bli bekreftet, bli tatt imot. Men det å
være opptatt av å bli sett, bli hørt, bli
bekreftet, er egentlig å overlate andre
/hverandre til ensomheten, er å gjøre
andre / hverandre usynlige. For hvem
blir sett, hørt, bekreftet, tatt imot, hvis
alle er opptatt av å bli det?

Derimot - å være opptatt av å tjene er å
være opptatt av å se, høre, bekrefte, ta
imot. Det åpner for fellesskap – felles-
skapet der en gjør hverandre synlige,
hører hverandre, bekrefter hverandre,
tar imot hverandre – kjærlighetens fel-
lesskap – nådens fellesskap – fellesska-
pet mennesket lengter etter - fellesska-
pet Gud vil – fellesskapet der en sam-
men ærer den treenige Gud – fellesska-
pet der ordet fra Jesus praktiseres:
«Den som vil være stor blant dere, skal
være de andres tjener, og den som vil

være den fremste blant dere, skal være
de andres trell.»

Fra søndagens gudstjeneste er der en
umistelig forbindelse til hverdagens
tjeneste. Vi kjenner ordet søndagskris-
ten som ikke har en udelt positiv klang.
Men tro om ikke det å være en søndag-
skristen – det å ære Gud ved å søke
søndagens gudstjeneste – bevisstgjør
på å kunne være en hverdagskristen?

Mathias Orheim skrev salmen Kvar-
dagskristen vil eg vera. Barnebarnet til
Orheim fikk spørsmålet hvilken salme
av han som talte sterkest til henne. Hun
svarte nettopp Kvardagskristen vil eg
vera – bla. fordi salmen har en spesiell
bakgrunn. Bestefar til Orheim var
kommet på kåret, og han fikk vite der
skulle være tvangsauksjon på en gård
lenger ute i Nordfjord – gården til en
kvinne som var blitt enke med mange
ukonfirmerte barn. Han reiste ut til
gården, tok del i auksjonen og fikk til-
slaget. Etter det valgte han å bo i en hy-
bel på gården, og drev gården sammen
med enken og barna. Da den eldste
sønnen var blitt stor nok, kom bestefar
til Mathias Orheim med skjøtet på går-
den og sa til enkens eldste sønn: «Går-
den er din». Kvardagskristen vil eg vera.

Salmen synges ofte til tonen av Over-
måte fullt av nåde – nåden som søn-
dagsgudstjenesten konkret gir ved
nattverdbordet - nåden som frigjør til
fred for dagen og dermed til fred for
natten - til trygg søvn og hvile som gir
krefter til å møte en ny dag frigjort til
tjeneste - til å være en kvardagskristen 

Gud til ære og mennesket til gavn –
og til å kunne virkeliggjøre Storetveit
menighets visjon: Et levende og inklu-
derende fellesskap som speiler Guds
kjærlighet. ●

Søndagskristen for å kunne 
være hverdagskristen

Hovedoverskriften til bispedømmets visjon

er: «Saman skal vi æra den treeinige Gud». Storetveit menighet har som

visjon å være «et levende og

inkluderende fellesskap som

speiler Guds kjærlighet».

Menigheten har en ambisiøs

visjon som krever god dialog

med innbyggerne i dette soknet. 

PÅ VEGNE AV STYRINGSGRUPPEN I 

MENIGHETSUTVIKLINGSPROSJEKTET 

JOHN KRISTIAN ROLFSNES OG TORI SMEDAL 

Et Iedd i denne dialogen er å lytte til innbygger-
nes tanker, ønsker og følelser knyttet til Store-
tveit kirke. I samarbeid med det Teologiske Me-
nighetsfakultet i Oslo, inviterer vi derfor alle
innbyggerne til å svare på en spørreundersø-
kelse, som er vårt «øre» utad i denne sammen-
heng. I tillegg til spørreundersøkelsen vil det bli
foretatt 15 intervjuer av medlemmer av menig-
heten, for å utvide forståelsen av befolkningens
ønsker og behov overfor deres lokale kirke. Ved
at du sier din mening og opplevelse av menig-
heten til oss, tror og håper vi at vi i større grad
kan være et positivt tilknytningspunkt for den
enkelte innbygger i vår bydel.

Trenger alle innspill
Med andre ord ønsker vi gjennom dette pro-
sjektet å bevege menigheten i retning av vår vi-
sjon, og vi trenger alle innspill vi kan få. Vi har

Menighe
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Sommeråpent i 
Storetveit
Synes du det er lite som skjer om som-
meren? De faste aktivitetene i menig-
heten tar ferie, mange er bortreiste, og
tiden kan falle lang for noen og en-
hver! Men alt stopper ikke opp: For
femte år på rad holder vi åpent hus på
menighetshuset, Kirkeveien 27, i sko-
lens sommerferie – hver tirsdag fra kl.
11.30-13.30. Da kan du komme inn-
om for en kopp kaffe/te, et glass saft,
en vaffel og en prat. Dette er et åpent
tilbud til alle i – og utenfor – menighe-
ten, uansett alder. Ta med deg naboen,
et barnebarn – hvem du vil  - og kom!

Datoene i sommer: 
– 26. juni – 3. juli – 10. juli – 17. juli 
– 24. juli – 31. juli – 7. aug. –  14. aug. ●

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

lemmer fra alle disse årene til jubi-

leumsfeiring med konsert og fest-

middag mm. Sett av helgen 22. - 23.

september! Mer info senere. Hjelp

oss å få kontakt med tidligere med-

lemmer! Se også  Facebook:

www.facebook.com > Agape Gospel-

kor 40 år.  ●

Invitasjon til

medarbeiderfest 

Med dette har vi ansatte i Storetveit me-
nighet den glede å gjennom HH ønske
alle som har en eller flere oppgaver i
menigheten, hjertelig velkommen til
medarbeiderfest i Storetveit menig-
hetshus torsdag 27. september kl.19.

Dessverre ble det ikke noe av med-
arbeiderfesten i mai slik det pleier.
Men håpet er at det tross det kan bli en
fest i med glede og humor og inspire-
rende fellesskap.

Igjen: Hjertelig velkommen! Vennlig
hilsen staben i Storetveit menighet. ●

lagt inn spørreskjema i et tilfeldig utvalg Me-
nighetsblader, og skjemaet besvares anonymt.
Svarene som blir gitt, behandles konfidensielt
og all videre bearbeiding skjer i anonymisert
form. Den som tar i mot skjemaene, er under-
lagt taushetsplikt. Ingen i menigheten eller for-
skere ved MF vil i ettertid ha tilgang på opplys-
ninger som kan kople skjema og person. 

Fyll ut og returner
Dersom du har mottatt en konvolutt med et
slikt skjema, vil vi sette stor pris på om du fyl-
ler det ut og returnerer det i vedlagte frankerte

konvolutt. Dersom du ikke har mottatt spør-
reskjema, men likevel kan tenke deg å svare, er
det flott! Du kan da enten henvende deg til
Menighetskontoret, tlf: 55308111 eller på e-
post: storetveit.menighet@bergen.kirken.no 

Vi i styringsgruppen for Menighetsutvi-
klingsprosjektet håper at du vil ta deg tid til å
svare på spørreskjemaet innen 18. juni, og på
denne måten være med å forme vår folkekirke.
Vi vil sette stor pris på ditt bidrag!

Dersom du ønsker å lese mer om prosjektet,
se:  www.mf.no/index.cfm?id=332075 ●

eten «skannes» 
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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

Guri Enger som er en av lederne
til prosjektet vår menighet støt-
ter, sender trofast brev til oss. Fra
det siste brevet tar vi med føl-
gende i Hverdag og Helg:

«Jeg har vært i Senegal siden vi

evakuerte fra Mali og nå i mor-

gen, mandag 09.04 reiser jeg til

Norge og blir der til i midten av

september. Jeg kan sitte og jobbe

videre med oversetterjobben

min der, det er mye som overset-

terne har gjort som jeg skal se

på. Vi kan ha kontakt via mail, så

det gjør det lettere for oss, selv

om vi bor på ulike kontinenter.

Situasjonen i Mali er usikker

fortsatt, selv om sanksjonene er

oppheva. Disse opprørerne i

nord Mali består av flere grup-

per som ikke er enige seg imel-

lom og andre land godkjenner

ikke denne statsdannelsen som

er gjort. Vi vet derfor ikke hva

som skjer framover. Det skal ar-

rangeres valg innen 40 dager et-

ter at presidenten i parlamentet

har overtatt styringa fra militær-

juntaen - det er ingen lett oppga-

ve. Om nabolanda går inn med

militærhjelp oppe i nord er også

mulig, så det er usikkert. Vi har

hatt kontakten med våre, jeg

snakka med en av oversetterne i

Besøker – noe for deg?
I Storetveit og Bønes jobber vi med å få en større besøkstjeneste, og vi samarbeider med de
andre menighetene i Fana om dette. 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@bergen.kirken.no ●

dag og de hadde hatt en fin

gudstjeneste, men de er prega

av det som har skjedd. Flere i

Oussoubdiagna har noen i stor-

familien der i nord som er be-

rørte, drepte eller skada, så det

er ikke lett.

Vi har prøvd å slappe av og ta

ferie når vi først måtte være her

(i Senegal). Jeg må innrømme at

det ikke har vært lett. Da vi var i

Dakar var vi en tur på Ile de Go-

rée (slaveøya). Her er jeg sam-

men med andre på det høyeste

punktet på øya. Øya har ei vond

historie, men det ser jo idyllisk

ut med blomster og masse turis-

ter nå. Vi har hatt en del sam-

linger etter som det har vært på-

ske, men tankene har vært mye

hos dem i Mali.»

Vil du vite mer om Mali, 
gå inn på www.normisjon.no
og klikk deg videre inn på
«Mali» og «prosjekter». ●

Rappport fra Mali
I Mali har som kjent

Storetveit menighet sitt

misjonsprosjekt. Og

som vi vet fra nyhetene,

er Mail rammet av

opprør og stridigheter

som har truet

tryggheten til folket. 

MaliMali

Kuppmakerne i Mali har laget 

problemer også for misjonstjenesten
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Kinn Sokneråd og Sogn og Fjordane Teater
ønskjer både gamalt og nytt publikum vel-
kommen til nye framsyningar 16. og 17.
juni 2012 ved den gamle middelalderkyr-
kja på øya Kinn vest for Florø. «Songen ved
det store djup», som spelet heiter, blir i år
vist for 28. gong på rad, og er skrive av Rolf
Losnegård. Musikken er laga av Per Janke
Jørgensen.

Mange har vorte så fengsla av opple-
vinga, at dei kjem att år etter år. Årleg
gjennomsnitt er på nær 3000 tilskodarar,
noko som i seg sjølv er imponerande når
ein tenkjer på at alle må reise med båt for å
koma til Kinn. 

– Spelestaden og Kinnakyrkja ligg ikkje

ved ein riksveg. Men det gjer også opple-
vinga så spesiell og attraktiv, seier Barsnes. 

Stykkets handling er henta frå sommaren
1537. Den danske futen kjem til øya med
bod frå Kong Christian av Danmark-No-
reg om at den katolske presten på Kinn må
vike sin plass for protestantismen. Det er
Seljumannamesse denne dagen, og bygda
har førebudd eit kyrkjespel om St. Sunniva
som dei skal framføre i det futen kjem. 

Futen i stykket blir i år spela av Bjarte Hjel-
meland, medan Agnete G. Haaland denne
gongen skal spele Margrete prestefrille. Kyr-
re Eikås Ottersen går over i rolla som prest,
og Lars Berge overtar rolla som Tarve og vi-
kinghovding Ramn. Oda Alisøy spelar Bor-
ni som i 2011. Dei spelar saman på Scena
med 155 lokale aktørar og koristar.  

Sommer med 
Sola Fide
Kammerkoret Sola Fide («troen

alene») fra Søreide ser frem til

flere arrangementer denne som-

meren.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Korets største sommerkonsert blir i
Ytrebygda nærkirke i Blomsterdalen,
der temaet både er sommerlig og an-
glofilt: Ready for the sun.

– Konsertprogrammet består av
nye, friske og fine sanger og kjente og
kjære yndlingssanger, sier korets di-
rigent, Janicke Damm Rusti.

– Det skal være fin akustikk i kirke-
rommet, og vi gleder oss veldig til å
synge der for vårt publikum. 

Før dette kan du oppleve de sang-
glade både i musikkpaviljongen i By-
parken, der de holder en formiddags-
konsert i anledning Festspillene, og i
korkonkurransen Syng for oss i Gri-
eghallen – der de deltar i popklassen
og A pluss-klassen for blandakor.

Sola Fides sommerprogram:

• Gratiskonsert i musikkpaviljongen
i Byparken, lørdag 2. juni kl. 13.

• Korkonkurransen «Syng for oss» i 
Grieghallen, helgen 8. -9. juni.

• Sommerkonserten «Ready for the 
Sun» i Ytrebygda nærkirke, søn-
dag 17. juni kl. 19. Salg av kaker og 
kaffe etter konserten. 

• Mer informasjon: www.solafide.no
og korets Facebook-side.

SOLA FIDE I SPANIA: Koret la fjorårets

høstferie til Spania, der de var på kon-

sertturne i sjømannskirker langs Costa

Blanca-kysten. FOTO: TEA SVILAND

Olsokmesse v/prost Per
Barsnes og kantor Jostein
Aarvik. Sang ved Olsok-
koret. I flukt med gudste-
nesta: Samling på Horda-
museet med kåseri, leik og
dans på vollen. Korgafest -
alle tek med ei korg med
mat og drikke til seg og

sine + litt ekstra så ein kan
dele med andre, om nokon
har gløymt seg. Om det blir
regn vert arrangementet
flytta innandørs til låven.
Olsokbål ved Fanafjorden. 

Velkomen! Fana kyrkje,

fredag 29. juli kl. 18.00. 

Olsokfest på Fana 29. juli

Historiespel med fleire lag

– Kinnaspelet har havet og himmelen som bakteppe og blir
spela i eit naturleg amfi under fjellet. Det finst finst ikkje
maken, seier prost, seier prost Per Barsnes, som i fleire år
har vore reiseleiar til det historiske spelet.

SPEL I SPELET: Den irske prinsessa Sunniva ber Gud om hjelp til å flykte frå klørne til 
vikingkongen Ramn. FOTO: AUD NORDSET ISENE

Kinnaspelet blir vist 16. og 17. juni. Laurdag 16. mai er det sett opp innleigd ekspressbåt tur/
retur Bergen- Kinn. Pris inklusiv teaterbillett: kr. 1000,-. Reiseleiarar også i år er Ragnhild
Stubhaug Barsnes og Per Barsnes. Det er lurt å melde seg på så snart som mogleg, og seinast
12. juni. Send påmelding til Kinnaspelet, pb. 111, 6901 Florø eller via epost:
kinnaspelet@gmail.com. Meir informasjon: www.kinnaspelet.no  
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR 

Det er en aktiv pensjonist som møter oss
hjemme i Helleveien, der han har bodd si-
den 1991. Han har fortsatt en liten stilling
ved universitetssykehuset, i tillegg til at han
stiller som prest på kort varsel. 
– Jeg har holdt gudstjenester både i Biskops-
havn, Storetveit, Nykirken, Indre Arna,
Eidsvåg, Åsane og Fana kirke, forteller han. 
– Ser du noen fellestrekk mellom prestetje-
neste og psykiatri?
– Ja, veldig mye. Det som en psykolog og lege
gjør minner mye om det som presten gjør. 
Mange mennesker sliter med sorg etter at de
har mistet en av sine nære. Det å komme
gjennom en slik periode kan oppleves som
stort og vanskelig. 

– Presten kan formidle både håp om at sor-
gen går over og formidle budskapet om
Guds nærvær og livet på den andre siden av
graven, sier han. 

Familieterapi
Selv har Roness mange års bakgrunn fra
Modum bads nervesanatorium, som var
blant landets første til å ta opp familieterapi

som eget tilbud. Det ble opprettet en egen
avdeling som kunne ta inn familier til opp-
hold, slik at terapien kunne foregå skjermet
fra dagliglivets stressfaktorer. 

– Da vi startet dette arbeidet for 40 år siden,
handlet samlivsproblemene ofte om store
ting som vold, alkohol og utroskap. I dag går
det mye på andre ting. Parene har gjerne ulik
bakgrunn, og sliter med kommunikasjon,
barneoppdragelse, forholdet til familien og å
få nok tid til hobbyer og aktiviteter.

Frihet og fellesskap
– Krever folk for mye av parforholdet?

– Ja, jeg tror mange har litt for store for-
ventninger. Ektefellen kan ikke gi det en har
manglet tidligere. Man skal ikke være sam-
men om alt, og begge har godt av å kunne
dyrke sine egne interesser. 

Samtidig må man kunne gi slipp på noe av
sin frihet. 

– Hvis man tenker at man skal ha like mye
tid til egne ting som før, så er det nok duket
for konflikt.  Men det er flott å kunne gi hver-
andre frihet til å «møblere sitt eget rom». Det
ligger mye kjærlighet i det, og resultatet er at
man kanskje får en blidere partner tilbake. 

Selvbiografi
– Du er 72 år. Hvordan har forholdet
mellom kjønnene endret seg de siste femti
årene?

– Veldig. I min barndom ble ekteskap
holdt sammen av ytre forhold, ikke minst av
religionen og kvinnens økonomiske av-
hengighet av mannen. I dag er det følelses-
messige klima avgjørende. Annethvert ekte-
skap går i stykker, og stadig flere velger sam-
boerskap. 

Det snakkes mye om at man må investere i
hverandre, og ikke la jobb og karriere gå på
bekostning av forholdet til ektefellen. 

– Ekteskapet er krevende, og det er nok
også de som ikke helt egner seg til å leve sam-
men med andre, mener Roness, som har gitt
ut flere bøker om sitt liv i psykiatrien.  Den
siste i rekken er selvbiografien «Å ville og
våge - psykiater og teolog», skrevet i samar-
beid med journalist Jørn-Kr. Jørgensen. 

Prøvde LSD
Atle Roness tar her et tilbakeblikk på sitt liv
som lege og teolog, i tillegg til at vi får møte
noen av pasientene hans. Han forteller også
åpenhjertig om da han prøvde LSD. Dette

– Flere kirker ringer meg når de trenger en vikar, sier professor i psykiatri Atle Roness, som

ble ordinert til å gjøre prestetjeneste etter at han i 2009 gikk av med pensjon fra stillingen som

overlege ved Haukeland universitetssykehus. 
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var i 1969, og skjedde i kontrollerte former på
Modum bads nervesanatorium. Den gangen
ble det psykoaktive stoffet brukt i behandling-
en, og leger som ønsket det fikk prøve det før
de brukte det på pasientene. 

– Dette var en viktig erfaring for meg, og jeg
kom tilbake til opplevelsen noen år senere da
jeg gikk i psykoanalyse, forteller Roness. 

– Noen sier at en time med LSD tilsvarer
hundre timer med psykoanalyse. Slik er det
ikke. LSD er ingen snarvei. Men det er et svært
potent stoff som makter å fremkalle opple-
velser det tar lang tid å komme frem til
gjennom psykoanalyse. 

– På hvilke typer pasienter ble stoffet
brukt?

– Det var mange ulike tilstander, men på
slutten var det særlig pasienter med tvangsli-
delser. De er det ofte vanskelig å nå gjennom
psykoterapi. Tvang er et forsvar mot indre
angst. Da kan LSD være nyttig for å bryte ned
det forsvaret og nå inn til det dypeste. Jeg vet
om mange pasienter som fikk et helt annet liv
etter å ha brukt LSD. Dessverre kunne stoffet
også skape avhengighet, og det kom interna-
sjonale rapporter om pasienter som hadde
blitt psykotiske. Det gjorde at vi ikke lenger
kunne bruke det i pasientbehandlingen. 

Atle Roness har opplevd mye i de mer enn 45
årene han har arbeidet som lege. Psykiatrien
har i denne perioden vært i en rivende utvik-
ling, selv om det fortsatt er stigmatiserende å få
en psykiatrisk diagnose. 

Møtte veggen
– Det hjelper at kjente personer som Kjell
Magne Bondevik har stått frem og fortalt om
hvordan de har møtt veggen, sier han. 
– Men det oppleves fortsatt flaut for mange å
snakke om sine psykiske lidelser. 

I boken forteller Roness om hvordan det var
da han selv «møtte veggen» under et foredrag
for Presteforeningen i Oslo. Midt under fore-
draget ble han nødt til å avbryte, gikk ned fra
talerstolen og fortalte de fremmøtte åpent om
presset han stod i.

– Jeg skulle like etter disputere for en medi-
sinsk doktorgrad, og var ganske utslitt. Så jeg
burde nok takket nei til å holde det foredraget. 

Hendelsen endte i en sykemelding, og en er-
kjennelse av hvor viktig det er å kunne sette
grenser og lytte til kroppens signaler. 

Redsel for angst
– De fleste vil før eller siden oppleve lignende
episoder. Jeg var med på en undersøkelse, der
21 prosent av den voksne befolkningen i et
norsk fylke svarte at de hadde hatt enten angst,
depresjon eller begge deler. Mange av disse
hadde aldri søkt hjelp. 

Roness mener at dette sier noe både om
holdningene til å søke hjelp og manglende tillit
til norsk helsevesen. 

– Mange angstpasienter tror at det er noe galt
med kroppen. Bare det å høre at det er angst
kan være en hjelp. Dessverre søker folk lite
hjelp for slike symptomer, kanskje fordi de tid-
ligere har følt seg sviktet av helsevesenet.

Tro er helsefremmende
Som psykiater har Roness følt et ansvar for å
spre opplysning om psykiske lidelser, spesielt
det som går på angst, depresjon og utbrenthet.
En annen ting han er opptatt av, er sammen-
hengen mellom kristen tro og psykisk helse. 

– Det er en utbredt forestilling at en kristen
tro skaper psykiske lidelser. Nyere forskning
viser det motsatte. Det å ha en personlig tro er
forbundet med bedre psykisk helse. 
– Hvordan vil du forklare det?

– Du har det glade budskapet om at vi men-
nesker er elsket og akseptert av Gud. Som
kristne føler vi oss omgitt av Han. Vi kan møte
Gud ved å lese i Bibelen, eller ved å delta i kir-
kens fellesskap. 

– Det siste er vel også en viktig faktor?
– Ja, det er godt for mennesker å være sam-

men. Men den kristne menighet er mer enn et
menneskelig fellesskap. Gud har lovet oss å
være til stede. Dessuten har vi budskapet om
den tilgivende kjærlighet. Dette er viktig både i
vår lutherske kirke og enda mer den katolske.
Folk kan sette ord på sine nederlag, og få syn-
denes forlatelse. 

– I dag har vel psykologen erstattet skrifte-
stolen?

– Til en viss grad. Jeg tror vi trenger begge.
Undersøkelser tyder på at det er færre selv-
mord i katolske land, antageligvis fordi de
skrifter regelmessig. Det er viktig å ha en an-
nen person en kan være åpen overfor.

Skyldfølelse
– Er det skyldfølelsen folk sliter mest med?

– De fleste mennesker går rundt med adskil-
lig skyld. Mange vil si at det ikke er farlig å fjus-
ke, lyve og stjele litt. Men ved å leve i usannhet
får man problemer med andre mennesker, og
vil ofte bli plaget av skyldfølelse. Derfor er det
en utrolig befrielse å kunne få lagt ting bak seg,
og bli oppreist gjennom vissheten om at Gud
har tilgitt. Hvem av oss er det som ikke har be-
hov for nåde?
– Har du brukt dette i terapien?

– Ja, og i aller høyeste grad etter at jeg ble or-
dinert prest. Men en sjelesørger kan gå mye
lenger med dette budskapet enn det en psyko-
log eller psykiater kan. En annen sak er at vi
mennesker ofte har vanskelig for å tilgi oss
selv. 

Bok & Media Vestbok

Tilgivelse
Av og til er det heller ikke mulig å få
gjort opp gammel urett. Den man har
såret kan være død, eller vil ikke snak-
ke om det. «Dere kristne kan bare gjøre
opp med Gud, mens vi andre må gå til
den det gjelder» sa en kollega av Ro-
ness. 
– Hva svarte du da?

– Jeg var helt enig. «Gå først og bli
forlikt med din bror» (Matt. 5:24) står
det i Bibelen. Du kan ikke bare ta snar-
veien til Gud dersom du har en kon-
flikt med et annet menneske. Men det
hender at folk ikke vil ta imot bekla-
gelsen. 
– Du er opptatt av forsoning?

– Det er jeg. Gjennom årene har jeg
møtt mange mennesker som bærer på
gammel skyldfølelse. Det er en gave å
få muligheten til å gjøre opp og få tilgi-
velse.  

STORT BEHOV: - Det har vært bevilget for lite stillinger til psykiatrien, selv om vi har fått et løft i senere behov. Behovet er enormt, og

ettervernet er for dårlig, sier Atle Roness. I fjor ga han ut selvbiografien «Å ville og våge - psykiater og teolog» på Commentum forlag.

Boken er tilgjengelig i alle bokhandlere.  
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Ifølge organisasjonen Åpne

dører vert meir enn 100

millioner menneske i verda i

dag forfulgt fordi dei trur på

Jesus. Alt frå trakassering og

tap av arbeidsplass, til

fengsling og tortur er

kvardagen for mange. 

TEKST: HELEN TOPPE

Åpne dører har sidan 1955 spreidd informa-
sjon om livsvilkåra til kristne i slike land,
samt reist med oppmuntring og hjelp til dei
forfulgte. Ofte har fokuset vore på prestar og
pastorar, menn med leiaransvar som vert
hardt ramma. Men dette er ikkje heile bile-
tet. 

Kvinne til kvinne
Tusenvis av kvinner må bere ei tung bør for-
di mannen deira er drept eller i fengsel. Dei
sit igjen med ansvar for borna og nokre
gongar ein heil kyrkjelyd, ofte utan inntekts-
grunnlag. Mange er traumatisert. Kvarda-
gen er ein kamp mot familie og myndighei-
ter som vil bryte ned trua deira. Ønsket om å
gje trua vidare til borna sine vert sett på som
den verste kriminelle handling. I lys av dette
har organisasjonen Åpne dører starta eit ar-
beid kalla Women to Women (W2W).
Grupper av kvinner i mange land kjem sa-
man for å be for sine forfulgte søstre. Dei
sender postkort med oppmuntringar på, og
tilbakemeldingar viser at denne trøysta har
hjulpe mange kvinner til å halde motet
oppe.

I Guds hender
Nasjonal leiar i W2W, Eva Flå, er ei smilande
sørlandsjente som finn meining i å bry seg. I
2004 blei ho alvorleg sjuk. Dei neste fem åra
vart den viktigaste læretida i livet hennar. 

– Det å uthalda liding gjer noko med eit

menneske. Eg lærte først og fremst å stole på
Gud i alle ting, fortel Flå. 

– Å vente på Han og halde fast på Ordet
Hans var det som heldt meg oppe.

Mange av tankane og kjenslene frå denne
tida vart til to diktsamlingar som i dag vert
seld til inntekt for W2W. I 2008 fekk man-
nen hennar, Eivind Flå, jobb som informa-

Sterkt 
møte  
i Kairo

ÅPNE DØRER I EGYPT: Nina M. Fotland og Torill Sommerfeldt framom pyramidane. FOTO: PRIVAT
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sjonsleiar i Åpne dører. Eva Flå fekk då før-
stehands kjennskap til kva kristne i andre
land måtte tåle for trua si. 

– Eg bestemte meg for å seie ja til Guds kall

om heiltidsteneste for Han dersom eg vart
frisk att, avslører ho. Då ho i 2009 vart utfor-
dra til å starte opp W2W i Norge, var ho
både frisk og klar for oppgåva. 

Tur til Egypt
– Mi eiga erfaring med liding og smerte på
fleire plan har førebudd meg til denne job-
ben, seier den kloke sørlandsjenta. 

– Når ein får innblikk i det livet våre for-
fulgte søstre lever mange stader i verda, grip
det tak i hjarta og slepp aldri taket igjen. 

Det som har gjort størst inntrykk på Eva er
å få oppleve desse kvinnene sitt mot, si tru
og vilje til å halde ut. Det er også sterkt å
møte alle norske kvinner som tek dette bø-
nearbeidet på alvor og bryr seg. Ei av dei,
Nina M. Fotland frå Bergen, var ei av elleve
«brysame damer» som fekk ein uforgløy-
meleg tur med W2W til Egypt i fjor vår. Seks
norske og fem danske damer fekk då opple-
ve både revolusjon og levekåra til dei kristne
i Egypt. Dei sterke inntrykka skapte eit fan-
tastisk samhald og fellesskap i gruppa. Fot-
land fekk sjå arbeidet egyptiske Åpne dører-
arbeidarar gjer for dei kristne i Egypt. Dei
jobbar mot diskriminering og syter for hel-
setilbod, skulegang, mat og klær. Fotland
fekk sjå at både pengar og oppmuntrings-
kort frå Noreg når fram og betyr ein skilnad.

Revolusjon og brubygging
At det nyttar å bry seg viste også ein gjeng
egyptiske ungdommar dei besøkte. Dei driv
eit arbeid liknande KRIK (Kristen idretts-
kontakt), der kristne og muslimske ung-
dommar treffest. Målet er å bygge bru, skape
respekt og venskap og å vise kva den kristne
bodskapen eigentleg handlar om. 

Revolusjonen i Egypt sette nesten ein
stoppar for turen. 

– Plutseleg var vi der sjølv, på Tahrir-plas-
sen, blant fredelege demonstrantar etter fre-
dagsbøna, fortel Fotland. 

– Stemninga var roleg og forventningsfull.
Glade ungdommar selde flagg, vimplar og t-
skjorter med dei egyptiske fargane på. 

Under dei store demonstrasjonane hadde
kristne og muslimar gått side om side og vist
respekt. Åpne dører sine kontaktar i Egypt
er no svært spente på framtida. Vil kristne;
både koptiske kristne og muslimar som har
konvertert; få like rettar som andre egypta-
rar under den nye regjeringa? 

Svar skuldig
Områdeleiar for Åpne dører i Hordaland,
Merethe Kjelby, er ei anna dame som ikkje
klarar å la vere å bry seg. Då ho var 12 år ga-
mal fekk ho sjå ein film frå omskuleringslei-
rar for kristne i Sovjet. Dette gjorde eit uut-
sletteleg inntrykk på den unge jenta. Takk-
semd for eiga trusfridom fekk Merethe til å
be og bry seg. For ti år sidan var tida komen
for å gjere kallet til fulltidsjobb. Ho jobba
som frivillig i Norsk misjon i øst ei tid, før ho
starta som områdeleiar for Åpne dører i
Hordaland. Merethe bryr seg for mykje til å
snu seg vekk frå ubehagelege spørsmål. 

– Eg har møtt konvertittar i Kairo som
gjentatte gongar har opplevd tortur og feng-
sel fordi dei trur på Jesus. Dei har kostnads-
berekna trua si, og spør oss kva kross vi må
bere. Eg vert svar skuldig, fortel ho. 

Meir informasjon: www.opendoors.no,
www.opendoors.etp4.etp.no og 
www.opendoors.org. 

• Fisk: Dei første kristne bruk-
te fisken som eit hemmeleg
symbol for å bli gjenkjent av
andre trossøsken. Denne en-
kle figuren kunne bli teikna i
sanden med foten, og den er
også funnen meisla inn på
veggen i katakomber i Roma. 

• Piggtråd (på fiskens rygg):
Dette er eit symbol for for-
fulgte kristne i vår tid. Fleire
millionar menneske er blitt
drept på grunn av si kristne

tro gjennom dei siste hundre
åra. Piggtråden er ein dagleg
røyndom for titusenvis av
kristne, blant anna i Nord-
Korea.

• Stein: Jesus blir omtala som
frelsens klippe (5. Mos. 32:15,
1. Sam. 2:2, 2. Sam. 22:3 og 1.
Kor. 10:4). På same måte som
Jesus er ein støytestein (Rom
9:33), er dei kristne i mange
land til anstøt for dei som for-
nektar Jesus.

• Tålsemd: Det faktum at
det er vanskeleg å meisla
symbolet inn i stein repre-
senterar det problemfylte li-
vet kristne i mange land opp-
lever. Åpne dører gir hjelp og
støtte til forfulgte kristne i
Nord-Korea, Kina, Sudan og
omlag 40 andre land. «For vi
veit at lidinga gjer oss uthal-
dande, og den som held ut,
får eit prøvd sinn, og den som
er prøvd, får håp». (Rom.
5:3b-4). 

TILFELDIG MØTE I KAIRO: – Eg veit ikkje navnet på dei som er på biletet over. Dei var blide og

imøtekomande, men det var sterkt å oppleve blikkontakt med ho som er tildekka. Ein gjer

seg alltid nokre tankar i møtet med ei burkakledd kvinne, seier Nina M. Fotland. FOTO: PRIVAT

Åpne dørers logo
Åpne dørers logo er satt saman av dei fire
storleikane fisk, stein, piggtråd og tålsemd.

TAHRIR-PLASSEN, APRIL 2011: – Stem-

ninga var roleg og forventningsfull. Glade

ungdommar selde flagg, vimplar og t-skjor-

ter med dei egyptiske fargane på, seier Nina

M. Fotland, som blei augevitne til demon-

strasjonane i fjor vår. FOTO: NINA M. FOTLAND
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Like før flyet treffer bakken, kikker jeg ut av
vinduet for å få et gjensyn med hovedstaden
Bucuresti. Jeg kan ikke la være å legge merke
til at solen skinner fra en blå himmel. Vi for-
lot Flesland i tradisjonelt regnvær, og jeg må
ærlig si at etter vinterens regnfulle stormer
med både «Dagmar» og «Berit», så var dette
balsam for sjelen. 

«Ungdom i langdrag»
Dette var likevel ikke en ferietur, men en
Ungdom i oppdrag-reise. Siden både min
mann Eivind og jeg begge er godt over 50,
hadde det kanskje vært mer passende å kalle
oss for «ungdom i langdrag». Men man er så
ung som man føler seg, og dessuten trenger
de unge noen med litt erfaring. Ungdom i
oppdrag (UIO) er en tverrkirkelig og inter-
nasjonal misjonsbevegelse med over 18.000
arbeidere rundt om i verden. Som navnet
sier er visjonen å trene ungdom for misjon
enten det er for en kort periode eller et helt
liv. Arbeidet favner vidt fra evangelisering til
barmhjertighetsarbeid. Målet er å utbre
Guds rike på jorden. 

Risikabel biltur
Vel ute av flyet trekker jeg dypt inn den klare
luften med lukten av Romania. Siden 2005
har vi reist hit flere ganger hvert år, og vi blir
mer og mer glad i dette vakre landet med de
latinske røttene. Mens jeg står i egne tanker,
har Eivind ordnet med leiebil, og like etter er
vi på vei mot vårt første stopp; byen Medias,
som ligger nokså midt i landet. Det å kjøre bil
er ganske utfordrende. Rumenere har en
tendens til å lage sine egne regler. Er veien
brei nok, lager noen gjerne et ekstra felt i en
eller begge retninger. Dessverre medfører

dette mange ulykker, så her gjelder det å
være særdeles observant. Jeg får øye på en
hund som ligger urørlig i veikanten. Jeg vet at
dette ikke er den eneste vi vil se før vi er frem-
me seinere i kveld. 

Stor familie
Oppdraget vårt i Romania er å koordinere
etableringen av UIO sitt familiearbeid i na-
sjonen. Da vi fikk utfordringen i 2006, føltes
det som et altfor stort og uoverkommelig
oppdrag. Men med Guds hjelp og ledelse har
vi erfart at ingen ting er umulig for den som
tror. Utfordringen kom fra våre europeiske
(og nå internasjonale) ledere for familiear-
beidet, som bor i Tyskland. «Guds menighet
er jordens største under» står det i en sang. Ja
sannelig, det må være sant. Gjennom dette
arbeidet har vi fått «familie» over alt. I Medi-
as har Helga, en av landets nasjonale ledere i
UIO, også denne gangen stilt sin leilighet til
disposisjon for oss. Selv er hun bortreist

noen dager. Eivind finner nøkkelen og låser
opp. Vi tenner på gasskomfyren og steker oss
deilig bacon og egg til kvelds før vi kryper til
køys under teppene.

Store variasjoner
Dagene går fort. Helgen går med til seminar
om samliv og barneoppdragelse på UIO sin
base i byen. Flere par fra nærområdet deltar.
Vi snakker også varmt om sommerens kom-
mende familieleir, og inviterer samtlige.
«Kan vi ta med barna våre?» spør de. Dette
konseptet er ukjent for rumenere, og vi for-
klarer tålmodig, at «ja, det er liksom me-
ningen det da». 

– Romania er et sammensatt land, med
store variasjoner og kontraster, forklarer to-
barnsmoren Laura. 

Folket her er rike og fattige, moderne og
gammeldagse. Utviklingen går sakte, og
Laura mener at en av grunnene til det er
mangel på tillit til ledere. Under kommunis-

Oppdrag: R
Vi blir mer og mer glad i dette

vakre landet med de latinske

røttene, og folket som bor her.

De majestetiske fjellene i Kar-

patene, vakre åser og slette-

landskap, ørner som svever

over skoger som skjuler en

mengde bjørner, for ikke å

glemme de nydelige sand-

strendene ved Svartehavet.

TEKST OG FOTO: WENCHE BYE

R
ei
se
b
re
v

KONTRASTENES LAND: Hesten blir fortsatt mye brukt i Romania, spesielt av sigøynere. Til høyre:        

Boiu. Her vil de starte en barnehage, og menigheten trenger sårt til et større lokale.
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men var det vanskelig å vite hvem du kunne
stole på, og fremdeles vet man ikke hvem
som ga opplysninger til politiet. Mange av
angiverne vil ikke stå frem, likevel blir stadig
noen avslørt.

Romfolket i Romania
En morgen har Kong Vinter lagt fra seg et
vakkert lite snøteppe. Det er søndag og vi
skal delta på en gudstjeneste i landsbyen
Boiu. Her bor både rumenere, ungarere og
sigøynere i hver sine områder. Romania har
ikke noen middelklasse. Majoriteten strever
med å få endene til å møtes. Særlig gjelder
dette romfolket, og de er det mange av i Ro-
mania. Ekteparet Stelica og Cristina Barabas
Savu tar vennlig imot oss. Stelica er sigøyner
og oppvokst her. Nå leder han, sammen med
sin kone, arbeidet i menigheten. Rundt 30
mennesker trykker seg sammen i det lille
kirkerommet. Gleden og sangen er det ing-
en ting å si på.

Eksempel for andre
Etter gudstjenesten blir vi invitert på lunsj
hos Stelicas foreldre. De har kokt spaghetti
på vedkomfyren , og det smaker fortreffelig.
Cristina er nyutdannet pedagog, og forteller
at hun nå jobber i en barnehage der hun er
alene om ansvaret for 30 småbarn. «Hvor-
dan er det mulig?» tenker jeg. Månedsløn-
nen hennes er 1500 kroner. Jeg kjenner at
jeg blir helt stum. Cristina har en drøm: Å
bidra til å endre undervisningssystemet i
landet. Stelica på sin side er snart ferdig med
sine studier innen politikk og ledelse. Han
ønsker å «bli til noe her i verden», selv om
han er sigøyner; og slik være et eksempel for
sitt folk. Han er blitt lovet en stilling i kom-
munen når han er ferdig til sommeren.

Verdens viktigste arbeid
Sammen jobber ekteparet mye med plane-
ne om å bygge et nytt forsamlingshus i Boiu.
Her vil de starte en barnehage, og menighe-

ten trenger sårt til et større lokale. Stadig
flere søker til menighetsfellesskapet. Et par
familier herfra har også deltatt på våre leirer.
Vi i UIO ser det som viktig å nå ut til alle fol-
kegruppene, både fattige og rike, for å bidra
til at de kan leve sammen i gode familierela-
sjoner. 

Det nærmer seg slutten på vårt opphold
for denne gangen. Vi kjører over fjellene og
blir noen dager hos de to familiene som har
sagt ja til å lede familieleiren til sommeren.
Ved å oppmuntre de og støtte alle våre med-
arbeidere, håper vi en dag å se mange ledere
som går brennende videre med «verdens
viktigste arbeid». Gud blir synlig i våre rela-
sjoner dersom de er sunne og gode. Det er
dette vi ble skapt til. 

Du kan støtte Ungdom i oppdrags familie-
arbeid i Romania ved å gi et bidrag til konto-
nummer 9710.46.23259. Mer informasjon:
www.ywam.no og www.ungdomioppdrag.no 

Romania

e:         Eivind Bye. Th.: Barna i Boiu gleder seg over snøen. Helt t.h: Ekteparet Stelica og Cristina Barabas Savu ønsker å få bygget et nytt forsamlingshus i

GUDSTJENESTE I BOIU: Små og store gjør seg klare til gudstjenesten i det trange kirkerommet.
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5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50
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Første laurdag i juni

blir musikkspelet

«Matias Orheim - med

ord, felespel og glas-

musikk» satt opp i

Fana kyrkje.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Stykket, som er skrive av Mette
Brantzeg og Norvald Tveit, har
fått gode mottakingar overalt
der det har vore synt, like sida
urpremièren på Sogn og Fjor-
dane teater i 2010. Medver-
kande er blant andre Liv-Jorun
Bergset og Randi-Merethe Ro-
set (Draup), Frode Rasmussen
(Matias Orheim) og Linda Øv-
rebø (Marie Orheim). Musik-
ken er ved Per Janke Jørgensen.

Braut med pietismen
Det var som salmediktar at Ma-
tias Orheim (1884-1958) frå
Stårheim i Nordfjord fann ve-
gen til hjarta på ein heil genera-
sjon. Han vart blind i ung-
domsåra, men reiste likevel
rundt i landet og forkynte. På
møta spelte Orheim på fele og

på glas. Salmane til Orheim
står sentralt i stykket. Du får sjå
glimt frå livet hans, som predi-
kant og privatmenneske. Or-
heim braut med den rådande
pietismen og forkynte ein gla-
dare og meir praktisk kristen-
dom. Kona hans, Marie, var
med han på reisene. I stykket

stig også ho fram og blir le-
vande for oss. Ho stod ikkje bak
han,   men ved sida av han, og
samlivet med henne var nok eit
vilkår for Orheims kolossale
skapartrong og utstrekte reise-
verksemd. 

Fana kyrkje, laurdag 2. juni kl.
19.00. Billettar frå Billettservice,
www.billettservice.no 

Kulturtipset: Møte med Matias

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

������� � �� �� �� ��

DØYDDE SAMAN: Matias og

kona Maria hadde eit svært

nært forhold. Dei ba til Gud om å

få døy saman, og blei bønhøyrt:

Matias døydde kvelden 20. april

1958, og Maria seinare same

natt. Dei blei gravlagde saman i

Stårheim kyrkje. Biletet er frå

teaterstykket, med Frode Ras-

mussen og Linda Øvrebø i ho-

vudrollene. FOTO: OLAV REIKVAM
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STABEN,
STORETVEIT MENIGHET

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

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

Sogneprest Gunn Kongsvik
telefon  . . . . . . . . . . . . 55308103
gunn.kongsvik@bergen.kirken.no 

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

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

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

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

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

Kirketjener Geir Møller
telefon  . . . . . . . . . . . 454 76 996
geir.moller@bergen.kirken.no

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

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

ANDRE KONTAKTER

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

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

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

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

AGAPE Gospelkor
øver hver mandag i kirken kl.1900-
2030. Kontakt Hege mob. 988 00 387
E-post:  . . . hege.w.@hotmail.com
Nettside:  . . . .www.agapegospel.no

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

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

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

Kjøring
Guri Westfal-Larsen . . . . 995 66 017

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben 
Thor Haakon Bakke  . . . . .95771349

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

13                      mai 2012

Uke 22: - Vi takker for alle som
inngår ekteskap og stifter fami-
lier. - Vi ber for alle brudepar,
at de må få kjenne styrken og
verdien i løftet de har gitt hver-
andre om å holde sammen i
gode og onde dager.

Uke 23: - Vi takker for at vi le-
ver i et land hvor vi kan samles
i en kirke i åpenhet. - Vi ber for
gudstjenestene at de må få
være samlinger om ord og sa-
krament. - Vi ber for arbeidet
som gjøres for å fornye gudstje-
nesten. - Vi ber for den nye li-
turgien som skal gjennomfø-
res.

Uke 24 - Vi takker for misjo-
nens arbeid i inn og utland.
- Vi ber for Mali - at rettferdig-
het og fred måtte bli virkelighet
i den spente situasjonen. 
- Vi ber for vårt misjonspro-
sjekt i Mali – for bibeloverset-
telsesarbeidet til kassonké 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 feri-
en. - Vi ber for lærere, for 
elever og foreldre. - Vi ber for
Ungdomsklubben sin fottur og
for breturen til lederkurset. 

Uke 26. - Vi takker og ber for
alle medarbeidere som er villi-
ge til å yte av sin tid til arbeid
for andre også gjennom som-
meren.   -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 en-
somme.

Uke 27: -Vi takker for dem
som er på arbeid i våre pleie-og
sykehjem i sommer. 

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

Uke 29: - Vi takker for våre
menighetsråd og det arbeidet
de gjør, og ber om at vår me-
nighet må oppleves åpen og in-
kluderende for alle som søker
Kristus.

Uke 30: -Vi takker for somme-
ren, 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 sørger, og vi ber
for dem som sliter.

Uke 31: -Vi takker for vår kir-
ke og for vår kristne tro. -Vi ber
om at den kristne tro fortsatt
må være levende i vårt sam-
funn. 

Uke 32: -Vi takker for men-
neskeverd og menneskerettig-
heter. -Vi ber om at menneske-
verdet må holdes høyt i ære og
at menneskerettighetene 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 famili-
er og for dem som har stiftet fa-
milie.  -Vi ber for alle som 
er blitt foreldre. 

Uke 34. -Vi takker for skoler,
barnehager og aktiviteter som
nå kommer i gang igjen. 
-Vi ber for skoler, søndagsko-
ler, barnekor, speidere og alle
andre aktiviteter for unge og 
eldre som starter nytt arbeids-
år. 

Uke 35: -Vi takker for nye og
«gamle» medarbeidere i me-
nigheten og for de ansatte. 
-Vi ber for medarbeiderne, for
planlegging og arbeid i de ulike
gruppene.  - Vi ber om visdom
til å satse på de riktige tiltak,
slik at menighetens visjon om å
være et levende og inklude-
rende fellesskap som speiler
Guds kjærlighet, mer og mer
kan realiseres. - Vi ber for ut-
viklingsprosjektet vår menig-
het er med på. ●

Vi takker og ber
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Følgende oppfordring og utfordring har vi
fått fra leder i Menighetsrådet, Agnethe
Mohn på vegne av menighetsrådet:

Menighetshuset vårt er stort og vakkert og
heldigvis mye i bruk.  Til driften trenger vi
flere nye midler til flere prosjekt som lenge
har vært på ønskelisten. Vårt første mål er
HANDICAPTOALETT i kroken til ven-
stre for hovedinngangen. Tegningene lig-
ger klare, og anbud skal innhentes. Men
fremdeles venter vi på svaret fra byantikvar
og kommunen.

Storetveit menighetsråd ønsker derfor å

minne om vår faste givertjeneste til konto-
nummer: 95240503493 

Vi vil herved oppmuntre til å melde deg
som fast giver, helst via Autogiro. Da har
menighetsrådet tryggere ramme for å nå
sine mål. For egen betalingsmåte kontakt
menighetskontoret, telefon 55 30 81 11

Husk at gaver over kr 500 gir skattefradrag.

Når dette første målet er nådd, vil vi
presentere nye prosjekt i prioritert rekke-
følge, og vi håper det blir mange som vil
hjelpe oss å nå våre mål:

1. Handicaptoalett + bøttekott 
2. Elektrisk anlegg
3. Projector og datautstyr
4. Ytterdør til kjøkken

TAKK TIL DEG SOM NÅ VIL GI OSS EN
TRYGGERE ØKONOMI!
Hilsen menighetsrådet

(se også vedlagte giroblankett. Red.) ●

14 mai 2012                         
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AV BJARTE HOLME

Hun har ytt en stor og flott innsats til
beste for det diakonale arbeidet i menig-
hetene. Hennes arbeidsdager har vært
lange og oppgavene mange. Oppgavene
har hun løst på en strålende måte, og
hun har gått inn i dem med et varmt
hjerte.

Omsorgens tjeneste
Diakoni er omsorgens tjeneste – kjærlig-
hetens tjeneste – en tjeneste kirken ikke
kan være uten skal kirken kunne være tro-
verdig. Linda Bårdsen har i sin gjerning og
måte å være på vist hva det betyr. Hun har
forkynt evangeliet også i handling.

Hjertelig takk til Linda for alt du
har betydd og for alt du har
gjort i Bønes og Storetveit
menigheter. Og Guds vel-
signelse over din fortsatte
diakonale gjerning som
nå fortsetter i Birke-
land menighet!

NB! Søndag 3.juni
blir der fellesguds-
tjeneste for Storetveit
og Bønes i Bønes kirke
nettopp for der å markere
og takke Linda Bårdsen for
hennes tjeneste i våre menig-
heter. ●

Kontaktklubben på torsdager 
• Sommeravslutningen blir på Langegården torsdag 7/6 
kl 18.30-20.30. Vi ser på dyrene, synger og spiller sammen og
koser oss med kaffe, saft og lapper. Pris kr. 75,- pr pers. 
Vi møtes på gården. Ring hvis det er noe du lurer på.

• Første møte til høsten blir torsdag 23. august kl 18. – 20.
(NB! merk tiden!) i Storetveit menighetshus, Kirkevn. 27.
Pris kr 20,-. Klubben mottar støtte av Bergen kommune.

Ta med noen venner til en hyggelig kveld ! 

Vennlig hilsen Kontaktklubben v/diakon Linda Bårdsen, 
55 30 81 17 - linda.bardsen@bergen.kirken.no 

Aktiv Fritid for aktive pensjonister
Dette er for deg som er en aktiv pensjonist, og ser etter et fel-
lesskap å være med i. Vi samles i Storetveit menighetshus an-
nenhver tirsdag kl. 11.00-13.30: Først en halvtime med ryt-
misk trim for dem som ønsker å starte med det, så spiser vi
medbrakt lunsj, får servert kaffe og te, og har felles program
fram til 12.30. Den siste timen kan du velge en interessegrup-
pe. 

Resten av vårens program 2012:
5. juni: Gruppemøter
12. juni: TUR til Tysnes (påmelding 1/6 – kontakt 

menighetskontoret for evt. restplass) 
Første møte etter ferien blir 28/8. Vel møtt!

Takk til Linda Bårdsen!
I Bønes og Storetveit har vi siden 2005 kunnet glede oss 

over at Linda Bårdsen har tjenestegjort som soknediakon. 

«Givergløden» (på Autogiro)
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15                      mai 2012

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

LEDIG 
denne plassen kan bli din.

Kontakt 
Kjell-Erik Wiborg - kje-wi@online.no
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Maia Laastad
Mariell Christensen Einarsen
Christoffer Marthinussen
Herman Edvardsdal
Eskil Vadøy Furu
Martin Drejer Vareberg
Colin Carlsen
Amalia Mork Pathirana
Cornelia SundTakkoffer til 
Fredrik Sebastian Blomquist
Kristian Lian Ims
Helle Fredrikke Wadel-Andersen
Linea Zoitca Dod Wiborg
Tale Lie Thorkildsen Krabberød
Aline Valderhaug Arntsen

Janet Korneliussen og Thomas
Sund

Pierre Gunnar I. Rakvaag f. 1925
Johan Jacob Horn f. 1943
Birthe Nordø f. 1906
Bergljot Vilkensen f. 1915
Jan Fredrik H. Waage f. 1930
Harry Emil Holm f. 1947

Storetveit menighet

Søndag 27.05. Pinsedag 
Joh 14,15-21. Fantoft stavkirke kl.
09.00.  Morgensang. Gunn
Kongsvik. Storetveit kirke kl.
11.00:  Høymesse. Dåp og natt-
verd Gunn Kongsvik. Offer: Sjø-
mannskirken. 

Mandag 28.05. 2.pinsedag. 
Søreide kl.19.30. Prostigudstje-
neste. Lars Martin Hol

Søndag 03.06. Treenighetssøn.
Luk 10,21-24. Bønes  kl. 11.00:
Høymesse. Ikke gudstjeneste i
Storetveit. Avskjed med diakon
Linda Bårdsen 

Søndag 10.06. 2. søndag i 
treenighetstiden  
Joh 3,26-30. Storetveit kl. 11.00:
Familiegudstjeneste. Dåp. Bjarte
Holme.  Sommerfest m/grilling.
Salg av grillmat. Leker.
Offer: Menighetsarbeidet.

Søndag 17.06. 3. søndag i
treenighetstiden 
Joh 1,35-51.  Storetveit kl. 11.00:
Høymesse. Dåp og nattverd

G.F.Unneland. Offer: Menighets-
arbeidet. 

Søndag 01.07. 5. søndag i 
treenighetstiden  
Matt 7,21-29. Storetveit kl. 11.00:
Høymesse. Dåp og nattverd. G.-F.
Unneland. Offer: Fana prosti. 

Søndag 15.07. 7. søndag i 
treenighetstiden  
Luk 19,1-10. Storetveit kl. 11:00
Høymesse. Dåp og nattverd. G.F.
Unneland. Offer: Bjørgvin bispe-
dømmeråd. 

Søndag 29.07.  Olsok
Luk 9,23-26. Storetveit kl. 11.00:
Høymesse. Dåp og nattverd. G.F.
Unneland. Offer: Menighetsar-
beidet. 

Søndag 12.08. 11. søndag i 
treenighetstiden  
Mark 2,23-28. Storetveit kl. 11.00:
Høymesse. Dåp og nattverd. G.
Kongsvik. Offer: Menighetsarbei-
det. 

Søndag 19.08. 12. søndag 
i treenighetstiden  
Luk 8,1-3. Storetveit kl. 11.00:
Høymesse. Offer: Menighetsar-
beidet. 

Søndag 26.08. 13. søndag i 
treenighetstiden  
Luk 12,41-48. Storetveit kl.11.00:
Høymesse. Nattverd. G.Konggs-
vik. Offer: Menighetsarbeidet. 

Onsdager kl.19.00:
Kveldstoner i Åpen kirke.
30.mai: Ruth Bakke, orgel
6. og 13.juni, 22.august: Carsten
Dyngeland, orgel, Barbro Husdal,
sang. Kveldsmat i menighetshu-
set etterpå

Bønes menighet

Søndag 27. mai, pinsedag 
11.00:  Gudstjeneste v/ kap.
Gunn-Frøydis Unneland Natt-
verd, offer, dåp.1 Mos 1,1-5. Apg
2,1-11 eller 1 Kor 12,12-13. Joh
14,15-21. Fortellingstekst: Apg
2,1-18 Kirkekaffe

Mandag 28. mai 2. pinsedag 
kl.1930 felles prostigudstjeneste i
Søreide kirke v/ kap. Lars Martin
Hol.

Søndag 3. juni, treenighetssøn. 
11.00:  Avskjedsgudstjeneste
med diakon Linda Bårdsen v/
s.pr. Bjarte Holme Dåp, nattverd,

offer. Tekster:1 Mos 18,1-8.Rom
11,33-36 .Luk 10,21-24 
Fortellingstekst: Apg 9,1-19 Søn-
dagsskole, kirkekaffe

Søndag 10. juni, 2. søndag i
treenighetstiden 
11.00:  Familiegudstjeneste v/
s.pr. Gunn Kongsvik, Tria deltar
Grillfest etter gudstjeneste, husk
penger til grillingen. Hvis fint vær
setter vi opp vannsklie til barna
(ta med håndkle/badetøy). Salme
67,2-6. Gal 3,23-29. Joh 3,26-
30.Fortellingstekst: Apg 8,26-40

Søndag 17. juni 
Ingen gudstjeneste i Bønes kirke,
se Storetveit.

Søndag 24. juni, 4. søndag i tre-
enighetstiden 
11.00:  Gudstjeneste v/ s-pr. Bjar-
te Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Jos 24,19-
24. Ef 2,1-10. Matt 16,24-27. For-
tellingstekst: Mark 12,37b-44

Søndag 1. juli 
Ingen gudstjeneste i Bønes kirke,
se Storetveit

Søndag 8. juli, Aposteldagen / 6.
søndag i treenighetstiden 
11.00:  Gudstjeneste v/ s.pr Bjarte
Holme Nattverd, dåp, offer: me-
nighetsarbeidet, tekster: Jer 1,4-
10.Apg 20,24-32. Matt 16,13-20.
Fortellingstekst: Luk 5,1-11

Søndag 15. juli,
Ingen gudstjeneste i Bønes kirke,
se Storetveit.

Søndag 22. juli, 8. søndag i tre-
enighetstiden,
11.00:  Gudstjeneste v/ kap.
Gunn-Frøydis Unneland. Natt-
verd, dåp, offer: menighetsarbei-
det. Tekster: 2 Mos 36,2-7. 2 Kor
8,9-15. Mark 12,37b-44. Fortel-
lingstekst: 2 Mos 1,8-2,10

Søndag 29. juli 
kl.1800 fellesgudstjeneste Fana
kirke v/ prost Per Barsnes

Søndag 5. august, 10. søndag i
treenighetstiden 
11.00:  Gudstjeneste v/ s.pr. Gunn
Kongsvik. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. 1 Mos 50,14-
21. 2 Kor 13,11-13. Matt 18,21-35.
Fortellingstekst: Matt 18,21-35

Søndag 12. august 
ingen gudstjeneste i Bønes kirke,
se Storetveit.

Søndag 19. august,12. søndag i
treenighetstiden 
11.00: Gudstjeneste v/ s.pr. Bjar-
te Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. Jes 49,13-
16. 2 Kor 9,1-8. Luk 8,1-3 
Fortellingstekst: Joh 6,1-15

Søndag 26. august, 13. søndag i
treenighetstiden 
11.00: Gudstjeneste. Nattverd,
dåp, offer: menighetsarbeidet. 2
Krøn 1,7-12. Ef 4,11-16. Luk
12,41-48. Fortellingstekst: Luk
18,18-30

Søndag 2. september, Vingårds-
søndag / 14. søndag i treenig-
hetstiden 
11.00:  Familiegudstjeneste v/
s.pr. Gunn Kongsvik. Utdeling av
bok til 6-åringene. Dåp, offer:
menighetsarbeidet. 5 Mos 8,7.11-
18. 1 Kor 3,4-11. Luk 17,7-10.
Fortellingstekst: Matt 20,1-16

Kirkeskyss
«Storetveit menighet: Et levende
og inkluderende felleskap som
speiler Guds kjærlighet» – dette
er Storetveit menighets visjon. Og
skal vi være et fellesskap for alle,
må vi også sørge for at alle har
mulighet for å være med! Som et
ledd i dette, begynte vi med kirke-
skyss fem søndager i høst – for at
flere skulle kunne være med i
gudstjenestefeiringen og guds-
tjenestefellesskapet.

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

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

Vårens siste kirkeskyss 
10/6 kl 11: Familiegudstjenste,
sommeravslutning/grillfest
Bjørn Kongsvik: 55 27 15 15 -
970 70 138.

For kirkeskyss til høsten, se nes-
te menighetsblad eller kontakt
menighetskontoret på telefon 
55 30 81 11.
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