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MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT – NR 4/04 – ÅRGANG 41
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

-Velkommen til kirke
-Guds kjærlighet er grunnlaget for at flere kan bli deltakere på
gudstjenestene og oppleve å bli involvert og engasjert, skriver
Bjarte Holme. Side 3 FO
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Noen drar på tur, mens andre pugger engelske gloser. En gjeng gjør
seg kjent i Bibelen, atter andre diskuterer samfunn og kirke. -Ingen
har noe som dette. Vi synes selv vi er geniale, sier Evelyn Mehl Nilsen
om opplegget Aktiv Fritid. Side 6-7 
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Aktive eldre 

Kunstauksjon 
Fana menighet har fått åtte
kunstverk som skal auksjo-
neres bort til inntekt for
barne-og ungdomsarbei-
det. Side 5 

Reiseskildring
«Etter morgenbønn på hyt-
tetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi
oss i vei, ledet av lokalkjent
fører...» Kirsten Almås for-
teller fra sommerens pile-
grimsvandring til Røldal. 

Side 10-11

Sorggrupper
Fana-menighetene starter i
høst sorggrupper for etter-
latte. Diakon Tone Totland
påpeker at sorgen ikke
trenger være sjokkartet for
at man skal kunne delta i
gruppe. Side 12
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AV BJARTE HOLME

Når lignelsen
om den bort-
komne sønnen
(Lukas 15,11-
32) leses, min-
nes jeg ham
som en grå,
snøslapsete ja-
nuarmorgen

kom til prestekontoret i Fyllingsdalen
kirke. Han spurte om å få snakke med
en prest. Han - en mann i 30 årene -
bar alle trekkene på det røffe livet
han hadde levd. Han kom inn på kon-
toret mitt, tok hånden på innsiden av
en slitt og skitten boblejakke og
slengte brått Det nye testamentet i
kontorpulten idet han sa: «Det holdt
liv i meg i natt».

Et liv med rusavhengighet hadde
brutt ham så kraftig ned at han var på
selvmordets rand. Men i alt rotet og
skitten i leiligheten hadde han nat-
ten før sett Det nye testamentet. Han
tok det opp og lovet seg selv å opp-
søke en prest dagen etter. Derfor kom
han. Han ville gi livet en sjanse.

Han hadde fått syn for en annen vir-
kelighet - virkeligheten som skaper
og gir liv - virkeligheten med de åpne
armer. 

Mens han var på kontoret, bladde
han tilfeldig i Bibelen, fant lignelsen
om den bortkomne sønnen, leste den
og sa: «Dette er jo meg!»

Nå er han død. Han maktet ikke fri
seg fra rusavhengigheten. Likevel
glemte han ikke natten hvor han fikk
syn for Det nye testamentet og Gud.
Før jul et par år etter det første møtet
- midt i førjulstravelheten - fikk han
ropt til meg utenfor Oasen mens han
pekte opp mot himlen: «Tror du han
der oppe bryr seg om meg fremdeles?
Tror du han tilgir meg?» 

Han - en bortkommen - hadde fun-

net seg selv, fått syn for det egentli-
ge og lengtet etter en annen virkelig-
het - etter de åpne armer - etter lan-
det lenger bak. Dette landet synger
Bjørn Eidsvåg om på følgende måte:

«Eg har kryssa fjerne sletter
eg har seilt de fleste hav

eg har gjort stilløse retretter
og sendt truskapen i grav
Eg har flykta fra det meste

men (aller) mest i fra meg sjøl
eg har skussla vekk det beste

og ofte temma tømmermenn med øl
Nå vil eg heim - eg har sett nok

ein ensom ulv - søke flokk

Veien heim blir sikkert lang
- det kanskje ikkje dit eg ska
der va sjelden trygge fang

men barndomslandet fins ein stad

Et land kor raushet råde
kanskje landet lenger bak
der forakt vike for nåde

og der å elska e ein heilt naturleg sak

Nå vil eg heim - eg har sett nok
ein ensom ulv - søke flokk

i landet lenger bak - 
der eg komme fra og hørre te 

det livet eg har levd - 
e det eg komme med

Der er flere måter å være bortkom-
men på. Hvor ofte tar vi oss ikke i å si:
«Egentlig skulle jeg ikke ha vært» el-
ler «egentlig skulle jeg ha gjort»?
Hvor ofte tar vi oss ikke i å egentlig
skulle ha vært et annet sted - i å
egentlig skulle ha gjort noe annet
enn det vi gjør - i å egentlig mene
noe annet enn det vi mener? Likevel
kan vi ikke være noe annet sted enn
der vi egentlig er, og vi kan ikke gjøre
noe annet enn det vi egentlig gjør
når vi gjør det. Ellers flykter vi fra oss
selv. Den hjemmeværende sønnen i
lignelsen så ikke hvor han egentlig
var. Reaksjonen på hvordan den bort-
komne ble tatt imot, røper det.

Utfordringen er å ta bolig i seg selv
der en er, med det en gjør. Bare da kan
vi finne oss selv. Bare da kan vi få syn
for det egentlige. Da vil vi få kontakt
med lengselen etter en annen virke-
lighet - etter de åpne armer - etter
«landet lenger bak» - etter Gud. ●

BETA-kurs i

AV HELGE KOLSTAD

Kurset er en oppføl-
ger til Alpha, et inn-
føringskurs i den

kristne tro som Bønes og Storetveit menigheter
har tilbudt fra 1997. 

Betakurset bringer noen av temaene fra alpha
videre, og inneholder også noen nye tema. Kur-
set passer for alle som ønsker å lære mer om
den kristne troen, og som ønsker å være en del
av et engasjert fellesskap i kirken.

Måltid
Hver kurskveld bygges opp som alpha-kurse-
ne: først måltidsfellesskap, deretter en under-
visningsdel og til slutt gruppesamtale. Kurset
kommer til å gå annenhver tirsdag fra og med
7. september kl 19.30.

-Deltakerne i menighetens bibelgrupper, tid-
ligere alpha-deltakere, ledere i menighetsar-
beidet og frivillige i gudstjenestekomiteene er
invitert. 
-Men Beta-kurset er åpent for alle, og kan være
en fin måte for nye å bli kjent med menigheten
på, understreker Torstein Berentsen, en av de
frivillige lederne. 

Interesserte kan kontakte Bønes kirke på
dagtid eller Torstein Berentsen, telefon 55 12 23
32 på kveldstid for mer informasjon og påmel-
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Hvem er jeg - sett med Guds øyne?
Hva menes med å leve det nye livet?
Dette er blant temaene som tas opp i
Beta-kurset som starter i Bønes kirke
tirsdag 7. september. 

Bjarte Holme

Det egentlige
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i Bønes menighet Morgenbønn 
i kapellet
Tirsdag – fredag kl.0930 er det morgen-
bønn i kapellet i Storetveit kirke. Alle
som har lyst og anledning er velkommen
til å delta. Morgenbønn ledes av en av
menighetens ansatte. Vi har vekselle-
sing, gjennomgang av dagens tekst og
bønn. Velkommen til en felles start på
en ny dag. ●

Åpen kirke i 
Storetveit
Hver onsdag kl.1800-1845 har du mu-
ligheten for å ta en tur innom Storetveit
kirke, enten det er for å få en stille
stund, lystenning eller sitte å lytte til
orgelmusikk spilt av organist Carsten
Dyngeland. Velkommen til åpen kirke. ●

AGAPE gospelkor
Vi har plass til flere sangere og musike-
re. Alder: 18-45 år Agape øver tirsdager
kl.1930 – 2145 i Storetveit kirke. ●

www.agapegospel.no

Samlivskurs
Storetveit menighet vil ar-
rangere samlivskurs
(PREP) fra januar
2005. Tema på
kurskveldene vil
bl.a. være:
■ Faresignaler i 
et parforhold
■ Effektiv kommunikasjon
■ Nyt de gode stundene
■ Viktige verdier
■ Veiledning på metoden
Vi kommer tilbake med mer informasjon
seinere. De som ønsker å delta på samlivs-
kurs (PREP) i høst kan kontakte Sjelesorg-
senteret 55 97 96 16 mellom kl.08-15. ●

Åpen kirke i Bønes
Et pusterom i hverdagen. Bønes kirke er
åpen for deg torsdager kl.12-13. Her kan

du komme og være stille. Du kan tenne
lys, be, be om samtale. Velkommen.
Hilsen Bønes diakoniutvalg v/ diakon
Reidun Laastad Dyvik ●

Kulturdager
I forbindelse med Kulturdagene for Årstad
bydel blir det eldretreff med konsert i Slette-
bakken Kirke onsdag 22. september kl.
11.30. Arrangementet starter med konsert
der Pensjonistkorene fra Landås, Fridalen,
Årstad og Slettebakken deltar, i tillegg til
Bergen Seniorkor og Bergen Pensjonistor-
kester. Servering i menighetssalen. ●

ding. Deltakerne kan enten følge hele
kurset (ti kurskvelder) eller droppe
innom på de kveldene og temaene
som passer. ●

Beta-program:

07.09 Hva menes med å leve 
«Det nye livet»?

21.09 Hvem er jeg – sett med 
Guds øyne?

05.10 Et liv forenet med Herren.

19.10 Striden mellom det det
gamle og det nye livet.

02.11 Hva karakteriserer 
Guds kjærlighet?

16.11 Gudstjenestens 
betydning og innhold.

30.11 Hva er min nådegave?
04.01 Hvordan tjene 

hverandre som kristne?
18.01 Hvordan nå mennesker 

som ikke tror?
01.02 Et annerledes liv? 

(BETA-middag)

LEDERGRUPPEN: Initiativtakere til Beta-kurset er ledergruppen fra menighetens alphakurs, med Helge Kol-
stad, Åse Tveit Christiansen, Kristin Hjertaker Johansson og Torstein Berentsen. FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM
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AV BJARTE HOLME

For å finne ut hvordan det
ligger an i forhold til me-
nighetsrådets målsetting,
har jeg sammenlignet peri-
oden januar - ut juli i 2003
med samme periode i
2004. Tallene som da kom-
mer fram, er gledelige.
Nevnes må det at konfir-
masjonsgudstjenestene
ikke er med i tallgrunnla-
get. For det er frammøtet til
de «vanlige» søndagsguds-
tjenestene som er interes-
sant i denne sammenhen-
gen. Nevnes må det også at
antallet gudstjenester for
nevnte periode i 2004 er
mindre enn i 2003. Grun-
nen til det er at der fra mid-
ten av juni bare har vært
gudstjeneste annenhver
søndag. Til tross for det har
samlet gudstjenestefram-
møte i 2004 vært større enn
i 2003. 

God plass i kirken
Tallene viser at samlet
frammøte på 30 gudstje-
nester i 2003 var 2636,
mens samlet frammøte på
27 gudstjenester i 2004 var
3173. Det vil si en økning
på over 30 prosent.

Hva tallene vil vise ved
årets slutt, er spennende.
Uansett er der likevel frem-
deles god plass i kirken.
Det betyr at der er mange
som av en eller flere grun-

ner ikke så lett finner veien
til søndagsgudstjenestene.
Fremdeles er det derfor en
oppgave og en utfordring å
åpne for at flere kan ta del i
gudstjenestene.

Prosess
Menighetsrådet er i pro-
sess med å finne en god
målformulering for sitt ar-
beid. Under medarbeider-
samlingen i juni var ett av
forslagene: «Storetveit me-
nighet vil være åpen, nær
og tilgjengelig.» Denne for-
muleringen uttrykker en
vilje og en holdning som er
grunnleggende. Grunnla-
get finner vi i Jesu holdning
til og møte med mennes-
ker. Vi kjenner Jesu ord:
«Som jeg har elsket dere,
skal dere elske hverandre».
Bare Guds kjærlighet kan
gjøre menigheten åpen,
nær og tilgjengelig. Guds
kjærlighet er også grunnla-
get for at flere kan bli delta-
kere på gudstjenestene og
oppleve å bli involvert og
engasjert. Måtte det være
Guds kjærlighet som gjør
at frammøtet til søndags-
gudstjenestene øker! Da
kan vi leve i håpet om og
troen på at frammøtet fort-
satt vil øke.

Vel møtt til gudstjeneste!
Vel møtt til å bygge et
åpent, nært og tilgjengelig
fellesskap som heter Store-
tveit menighet! ●

4 august 2004                 

Menighetsrådet har som mål å øke gudstjeneste-
frammøtet med 30 prosent. Gudstjenesteutvalget
har åpnet for ulike gudstjenesteformer. For å
styrke opplevelsen av å være deltaker og ikke
tilskuer er det å involvere og engasjere flere i
gudstjenesten viktig. 

God plass 
i kirken

AV BJARTE HOLME 

Denne sommeren har det
bare vært gudstjeneste an-
nenhver søndag i kirken.
Det skyldes ferieavvikling-
en for menighetens ansat-
te og strammere vikarbud-
sjett. Menighetsrådet be-
klager dette, men har god-
tatt dette som en løsning
for denne sommeren.

Klokkeslettet for guds-
tjenestene er også endret i
forhold til de siste somre-
ne – nærmere bestemt fra

kl. 1900 til kl.1100. Om det
er denne endringen som
er årsak til øket frammøte,
er for tidlig å uttale seg
om. Tallene viser likevel
en klar økning, samtidig
som de viser at frammøtet
om somrene ikke er stort.

Hvis noen har reaksjoner
på antallet gudstjenester
og det endrede klokke-
slettet, er det interessant
og nyttig om de kommer
fram. Det kan klargjøre hva
som er viktig og riktig å ar-
beide videre med. ●

PLASS TIL FLERE: Kirketjenervikar Per Atle Holsen ønsker flere velkommen
til kirken. FOTO: THERESE MOKKELBOST
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Tilbakemeldinger ønskes
Vi håper du kan gi tilbakemelding på følgende:
Er det om sommeren ønskelig med gudstjenester
hyppigere enn annenhver søndag? Er kl. 1100
det ønskede klokkeslettet?
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-Din innsats gir
håp til Sudan
-Flyktningene i Sudan trenger vår hjelp
mer enn noen gang, og vi oppfordrer til en
storstilt dugnad for å skaffe bøssebærere
til innsamlingsaksjon, sier distriktskontakt
for Kirkens Nødhjelp, Eirik Mills. 

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors oppfordrer
folk i menigheter og lokallag over hele landet til å
samle inn penger til folket i Sudan. Konflikten i
Darfur har forverret seg utover sommeren og nær-
mere en million mennesker er jaget på flukt i eget
land og har mistet alt de eier. Ytterligere 200.000
mennesker har flyktet over grensen til nabolandet
Tsjad. Behovet for hjelp og trygghet er prekært. 
-Vi ønsker å samle alle gode krefter i Fana til dug-
nad for folket i Sudan, sier Eirik Mills. 
-Ta kontakt med menighetskontoret eller Fana
Røde Kors og meld deg som bøssebærer til innsam-
lingsaksjonen i begynnelsen av september. Vi opp-
fordrer også til andre aktiviteter som gir sårt
trengte penger til flyktningene. Vi har gode erfa-
ringer med å invitere til dugnad i Fana prosti, og
håper at folk vil vise sin solidaritet med de hardt
prøvede menneskene i Darfur-provinsen, sier Mills.
Det er mulig å gi på bankkonto 100 eller givertele-
fon 820 44 000 (175,-). ●

Kirkens SOS trenger 
flere medarbeidere!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter
derfor nytt kurs i samtaleferdigheter og krisehånd-
tering. Kurset går mandagskvelder med kursstart
20. september. Medarbeiderne har vakt ca. hver
12. dag, og får støtte og veiledning i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven
er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal
ikke finne løsninger eller «gode råd». 

Velkommen til et godt fellesskap og en me-
ningsfull tjeneste! Ring oss på tlf. 55 32 58 45
på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. Se også
informasjon på www.kirkens-sos.no ●

TELTBY: Flyktningene søker ly for sol og sandstormer i
flyktningeleirene. Det er brukerne selv som frakter telt og
setter dem opp. FOTO: HEGE OPSETH/KIRKENS NØDHJELP 

Første gang, annen
gang, tredje gang... 
I høst blir det kunst-
auksjon i menighets-
senteret i Fana: Åtte
kunstnere har bidratt 
med keramikk, grafikk,
foto, oljemaleri. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Økonomiutvalget i Fana menig-
het har fått åtte flotte kunstgjen-
stander fra kunstnere med til-
knytning til Fana og håper auk-
sjonen vil innbringe 50 000 – 60
000 kr til forebyggende barne- og
ungdomsarbeid i menigheten. 

Enkelte firmaer er blitt utfor-
dret og økonomiutvalget håper
på høyere bud enn markedspri-
sen. 

-Enkelte av verkene har en ver-
di på rundt 8000 kr, noen ligger i
3-4000 kroners klassen. Men vi
håper folk vil gi mer. Det handler
om å samle inn penger for å gi
unge positive verdier og innspill,
sier Hallstein Aadland, leder av
økonomiutvalget i Fana. 

Fra Fana
Selv tror han kunstauksjonen vil
være en utmerket måte å samle
inn penger på. 

-De som gir, får noe konkret til-
bake og kunstnerne som har gitt
oss arbeidene sine vil få en posi-
tiv profil i lokalmiljøet. Alle
kunstnerne er jo opprinnelig fra
Fana eller bor i området, fortel-
ler han. 

Det var Kjell Vidar Larm, som
omkom i en ulykke på arboretet
6. august i år, som hadde ideen
til auksjonen og som tok kontakt
med Fana-kunstnerne. 

Ja-menneske
-Han var et enormt ja-mennes-
ke, et menneske som engasjerte
seg. Han fikk veldig positiv re-
spons fra alle kunstnerne han
kontaktet. 

-Det er forferdelig trist at han
er borte, og det blir rart å gjen-
nomføre auksjonen uten ham -
han som stod bak, sier Hallstein
Aadland. ●

Kunstnerne som bidrar:
- Terje Vågenes
- Helge Bakka
- Stein Larsen
- Erik Lytskjold
- Roald Tellnes 
- Edvard Karstensen
- Karin Flatøy Svarstad Filt
- Elin Brudvik

Kunstauksjon i Fana:

Gi bud!
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■ Lørdag 4. september: Kunsten utstilles på Lagunen ved rullebåndet 
mellom første og annen etasje. Det blir anledning til å gi bud over en 
periode på ca. 1 måned. Alle bud bekreftes skriftlig.

■ Søndag 10. oktober: Auksjonsdag Fana menighetssenter kl. 12.45. 
Gjenstandene utstilles og det er siste mulighet til å gi bud. 

Dersom en ønsker å se kunsten utenom de to dagene den utstilles, eller øn-
sker budskjema, kontakt Hallstein Aadland, 55 11 50 70/55 22 92 77/
926 03 755. Evt. Eli Olsen, 55226574.
På billedkunst kommer det et tillegg på 3% til budet som gis. Dette er en
avgift til Bildende kunstneres hjelpefond. 

LYKKELAND av Edvard Karstensen
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I Storetveit menighet treffes
de eldre uten sild, egg og
krøllede agurker. Her spises
medbragt matpakke før de
engasjerte 60-90-åringene
sprer seg i aktivitetsgrupper.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Jeg er forundret over at ingen andre
menigheter har tatt etter oss. Så vidt jeg
vet er Storetveit eneste menighet som
har et aktiviserende tilbud til pensjo-
nister, sier Evelyn Mehl Nilsen, ansvar-
lig for Aktiv Fritid. 

I motsetning til tradisjonelle eldre-
treff, er det ingen i Aktiv Fritid som står
på kjøkkenet i to timer og krøller agur-
ker på lekre snitter for å servere de an-
dre som kommer. Her er det medbrakt
niste, enkelt og greit, for å ha fokus på
aktivitetene. De som er med i Aktiv Fri-
tid underholdes ikke. 

Engelsk i biblioteket
Et tjuetalls eldre er svette etter ringdans.
Nå puster de ut mens Brita Aarseth leser
dikt om Robert Browning som lengter
hjem til England i april - til bokfinken
som synger på en eplegren. Lekeplassen
til menighetsbarnehagen er rett utenfor
og barnestemmer er i vill aktivitet... 

–Bruk mikrofon, vi hører ikke! roper
Selma. 

Etter enkle brødskiver og en kaffe-
kopp er det rastløshet; de eldre er ivrige
etter å samles i gruppene sine: Noen
drar på tur, mens andre pugger engel-
ske gloser. En gjeng gjør seg kjent i Bi-
belen, atter andre diskuterer samfunn
og kirke. I biblioteket i menighetshuset
er engelskgruppen samlet. 

-Will you please start read, sier grup-
pelederen og vi går til neste rom. I stor-
salen jobber bibelgruppen seg gjen-
nom efeserbrevet – i dag uten kapella-
nen som guide. 

-Det er godt å få komme dypere inn i
Bibelen, sier Nelly Rotvold.

Ute gjør turgruppen seg klar til å dra
til arboretet.

–Vi kjører bil om vi er fem og busser
når vi er flere. Vi krangler ikke og er ven-
ner selv om vi er uenige, forteller Sol-
veig Willanger. 

-Ingen har noe som dette. Vi synes

selv vi er geniale, sier Evelyn som gui-
der fra rom til rom. 

-Folk får velge aktiviteter ut fra inter-
esser, og vi er åpne for å danne nye
grupper. 

Eldre forandrer seg
For ti år siden ønsket daværende diakon
Kirsten Almås og Evelyn Mehl Nilsen,
ansvarlig for eldrearbeidet i menighe-
ten å fornye eldresamværene som var. 

- Typisk er det at de eldre blir under-
holdt og servert, vi ønsket noe som var
aktiviserende, forteller Kirsten Almås.
– Utgangspunktet vårt var at dagens el-
dre er annerledes enn for 40 år siden.
Hva gjør pensjonistene i fritiden? Jo, de

spiller bridge, går på foredrag på Bryg-
gemuseet, tar seniorundervisning på
universitetet, går på tur. Med tilsvaren-
de aktiviteter i menigheten ville vi kan-
skje favne dem bedre, tenkte vi. 

Da opplegget ble innført, brøt Kir-
sten og Evelyn med en 40 år lang tradi-
sjon, og de ventet reaksjoner. Bort var
det med lysbilder og kåseri - inn med
diskusjon, bibelfordypelse, engelske
gloser og ringdans i stedet.

- Det gikk forbausende bra. Vi har
hatt flott oppslutning hele tiden. Av en
gjeng på 35 stykker er det bare tre, fire
som har sluttet, sier de. I dag er Evelyn
og Kirsten pensjonister og er med som
frivillige. 

Populært å pugge 
AAkkttiivv  ffrriittiidd
ffoorr  eellddrree::

ENGELSK: Lisen Skarstein (t.h) leder engelskgruppen. I dag skal Gunnar Vassdal og de andre i gruppen lese en artik
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Begge sørger de for at opplegget
fremdeles går på skinner. 

Åpnet ikke munnen
For å gi en følelse av menighetstilknyt-
ning kommer administrasjonen med
kunngjøringer om konserter og lignen-
de. De eldre blir sakte men sikkert kjent
med de som jobber i menigheten. 

-Mange som i dag er frivillige kirke-
verter hadde ikke vært med i kirken
hvis det ikke hadde vært for Aktiv Fritid,

mener Kirsten Almås. 
Ekteparet Kristi og Jan Arnesen er

blant dem som ikke gikk veldig regel-
messig i kirken før de ble med i Aktiv
Fritid.

-Vi så oppslaget på en stolpe, og fikk
lyst til å møte opp. Nå er vi aktivt med i
kirken og trives i bibelgruppen, sier de.

Begge begynte i engelskgruppen,
men har gitt fra seg de populære plas-
sene i engelskgruppene til andre... 

-Engelskgruppen er mest populær
med ventetid på et år! Vi har faktisk stopp
for inntak; det bør ikke være mer enn tolv
i «klassen», sier Evelyn og legger til: - Fle-
re har hatt en fantastisk utvikling. Noen

møtte opp i engelskgruppen uten å åpne
munnen. Nå snakker de som bare det.
Folk reiser jo så mye, men de som vokste
opp på bygden kan lite engelsk, derfor
tror jeg gruppen er så populær. 

- Hva med snittene og kringlene,
savner dere ikke godsakene? 

- Nei, det er slutt med at ressurssterke
kvinner i 60-årsalderen står på kjøkke-
net i timer for å varte opp de andre! Men
stadig er det noen som setter en kake på
bordet, helt overraskende, og det er jo
hyggelig! sier Kirsten og Evelyn. ●

BIBELKYNDIGE: I vårsemesteret ledet kapellan
Kari Vatne bibelgruppen gjennom Efeserbrevet.
F.v: Selma Færøy, Nelly Rotvold og Hjørdis Vassdal.

Aktiv Fritid starter opp tirsdag 14.
september. Deretter er treffene 
annenhver tirsdag frem til desember.

 engelske gloser 
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n artikkel fra Newsweek. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND DISKUSJON: I småsalen har kirke- og samfunnsgruppen satt seg til bords. I dag er Den Hellige Ånd tema. 

TURGRUPPEN: Esther Toftegaard (70), Solveig
Willanger (80) og Lydia Vieth Jensen (89) liker å
gå på tur når det er penværsdag. Når det regner går
de på galleri.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

De fire søstrene Kristin (28), Sigrid
(25), Hilde (21) og Ingrid (19) er selv
oppvokst i Slettebakken menighet og
gir miljøet i kirken mye av æren for at
de 29. september står på Logen scene
med en selvskrevet kabaret.

-Kirken har faktisk vært vårt andre
hjem. Det har vært mye lek og drama
og vi er vel blitt inspirert av miljøet.
Hadde det ikke vært for ungdoms-
arbeidet og alle leirene med under-
holdningskvelder vet ikke jeg hvor jeg
skulle ha fått stått på en scene og øvd
meg på å være morsom, sier Kristin og
legger til: 

-Det finnes utrolig mange mor-
somme ungdommer rundt om i kir-
kene. Jeg er sikker på at managere ville
oppdaget noen humortalent om de
hadde tatt seg en tur rundt.

De fire søstrene har trofast bidratt
med sketsjer på påskeleir. I tillegg har
de sunget i barnekor, Ten Sing, mottett-
kor, de har alle vært klubbledere, nå er
de to eldste søndagsskolelærere. Hilde
er med å arrangere ungdomsgudstje-
nester, Ingrid har dirigert Ten Sing. 

-Tre av oss har dessuten funnet kjæ-
rester og ektemenn i menigheten og vi
vedder på at sistemann kommer
etter...

Show for mor
-Men hvordan gikk veien fra Slette-
bakken til Logen scene?

-Det begynte med at vi lagde show til
mammas 50-års dag. 

Gjestene ble tvunget til å se på oss i
en time før de fikk mat! flirer Sigrid. 

–Det var så gøy, så vi fulgte opp med
to show på Ungdomshuset 1880. Der
dukket det opp en anmelder fra BT og
vi ble liksom oppdaget da, forteller søs-
trene, delvis i munnen på hverandre. 

De bestemte seg for å satse stort og
dannet aksjeselskap og tok opp lån.
Hilde og Ingrid flyttet hjem for å spare
penger. Studier er utsatt inntil videre,
ingen jobbsøknader sendes. Nå er det
full guffe på kabareten. Siden påske har
søstrene jobbet for fullt med showet.
Ukentlig øves det dansetrinn og sket-
sjer med koreograf Hilde Sol Erdal og
regissør Arvid Ones. Oddbjørn Hanto

fra DNS gir verdifull sangveiledning. En
dag jobbes det med en tekst, så er det
pressekonferanse eller en opptreden i
DNB, Manpower, eller i et bryllup...

Det som blir helt forferdelig, det er
hvis vi føler at vi har noe bra og ingen
ler, sier Kristin om forestillingene til
høsten.

-Da går vi hjem og trøstespiser, sier
Sigrid. 

–Nei. Får vi dårlig kritikk, da tar vi et
fly, bestemmer minstemann Ingrid.

Søsterlig humor
Forestillingen, som skal gå utover høs-
ten, har nå et ferdig riss. Men sang og
trinn skal finslipes. I dag øver jentene
på å belte - synge med stor åpning.
Det er ikke særlig pent, men gir mye
lyd.

Søstrene Trætteberg b

BÆLJER: År etter år har Søstrene Trætteberg underholdt på påskeleirer og i ungdomsarbeidet i 
Slettebakken. I høst inntar de scenen på Logen. 

-Managere skulle tatt seg en tur rundt om i menighetene og sett hva
som foregår i ungdomsarbeidet. Det finnes masse talent! mener
humoristene Søstrene Trætteberg.
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

-Vi har sunget for mye i
kirkekor og får hjelp av
Oddbjørn Hanto til å bælje
og belte! sier jentene. 

– Gospel er visst belting
og skal vi ha sjangerparodi
må vi belte dobbelt så mye,
forklarer de fire i kor. 

Forkastet kirkesketsj
Søstrene røper nemlig at
det blir et innslag om
gospel og Ten Sing i kaba-
reten. De hadde også idè til
en kirkesketsj fra Slette-

bakken menighet, men
den ble forkastet, de fikk
aldri dreisen på det, det ble
for internt. 

- Men det blir noe om ko-
selige gamle damer, damer
som er hyggelige uansett,
lover Sigrid.

- Vi snapper opp typer
som vi karikerer; kanskje
overhører vi noe på bussen.
Det er jo utrolig mange rare
mennesker! sier Ingrid og
legger til: - Men humoren er
søsterlig, ikke slem som i
Torsdagsklubben. 

-Hvordan går det å sam-
arbeide, da? Fire sterke
søstre?

-Vi holder ikke igjen på
noe og personlighetene
blir forsterket. Hilde er
litt sjefen, for hun har
nemlig studert i Oslo,

sier de tre andre. - Og Si-
grid må slutte å «merfe»,

sier Hilde.
«Merfe» er et ord jentene

har funnet på selv og betyr
beskjeden. Videre fortelles
det at Kristin har to barn og
gråter litt hvis hun har sovet
lite...og Ingrid trøster.

-Er det et fortrinn å være
søstre?

-Det er en drahjelp, abso-
lutt. Kvinner på randen
vakte oppsikt fordi de var
kvinner og humorister. Nå
skiller vi oss ut fordi vi er
søstre! ●

bæljer løs

HAR FORBILDER: Selv ler Søstrene
Trætteberg av Ylvis, Brødrene Dahl,

Team Antosen, Raske menn og
Kvinner på randen.
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For fjerde gang dro jeg
på pilegrimsvandring.
Denne gang gikk turen
fra Edland i Telemark
til Røldal, til den kjen-
te og historiske stav-
kirka. 

AV KIRSTEN ALMÅS

Jeg er ikke helt fortrolig med å
kalle meg selv for pilegrim.
Mine motiver for å være med
er nok forskjellige fra de tidli-
gere pilegrimers og kvalifise-
rer neppe til betegnelsen. Når
jeg likevel har frimodighet til
å delta, er det fordi jeg har
funnet noe verdifullt i disse
turene. Det bygger og styrker
fysikken, gir flotte naturopp-
levelser og menneskelig fel-
lesskap. Dette verdsetter jeg
høyt, men det viktigste er like-
vel det åndelige. Til faste tider
holdes morgen, middags- og
kveldsbønn med skriftlesning
og stillhet. Tekstene er relatert
til Guds storhet som oppleves
så sterkt i naturen, og til men-
neskets unike verdi. Ikke
minst er det viktig å komme
på avstand fra det travle og
teknifiserte livet vi lever, finne
ro til å reflektere og undres,
erfare at kroppen fungerer
som framkomstmiddel og at
målet for dagen er å være un-
derveis og komme fram til be-
stemmelsesstedet, og ikke de
mange gjøremål som vi ellers
stresser med.

Lokalkjente guider
For min venninne og meg
startet turen i Edland i Tele-
mark. Der traff vi de andre
som hadde startet seks dager
tidligere. Det var spennende.
Var de en stor gruppe som nå
var godt kjent og sammen-
sveiset? Overraskelsen var
stor da de bare var tre. Det var
to damer som begge hadde
startet i Seljord og en mann
som hadde startet i Kviteseid.
Disse tre hadde truffet hver-
andre i Åmot. Sammen med

lokalkjente guider, ny for hver
dag, hadde de vandret gjen-
nom Telemarksbygdene, be-
søkt kirker og historiske ste-
der, lyttet til lokalhistorie for-
talt av guidene og bygdefolk
som de traff, gått gamle tradi-
sjonsrike veier og stier, rodd
over vann og opplevd blom-
sterenger. Begeistret fortalte
de om sine opplevelser og sa
at dette hadde gitt dem et helt
annet kjennskap til bygdekul-
turen enn tidligere turer. På

Edland traff vi også Audun
Myhre som var Agder Bispe-
dømme sin representant,
som skulle være leder for
resten av turen.

Morgenbønn på hyttetrappa
Neste morgen var vi klar for
vandring. Etter et kraftig
regnvær om natten, var det nå

Glimt fra en pilegrims
e-
rim
e-
en
a
el-

ord/
vi-

VANDRERNE følger den gamle almannavegen ned til Røldalsbygda. FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

KRUSIFIKSET som etter segna har
helbredet mange syke. FOTO: ANNE SOFIE

TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

felles  4-04.qxp  19.08.04  14:23  Page 10



11               august 2004 

forbausende tørt, og sprekker
i skydekket ga håp om bra
vær. Etter morgenbønn på
hyttetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi oss i
vei, ledet av lokalkjent fører.
Først gjennom Edlandsbygda
på asfaltert bygdevei, deretter
opp lia. Der fikk vi et fantas-
tisk utsyn. Gamle tradisjons-
rike hus, særlig stabbur, had-
de sine naturlige plasser mel-
lom moderne bygninger. 

Etter at vi hadde lagt bak oss
den verste oppstigningen,
kom vi til en Olavskilde. Men
kilden var tom, forårsaket av
hyttebygging og veianlegg.
Dette gav grunn til ettertanke.
Det var vemodig å sitte ved
den tørre kilden og tenke på at
på dette stedet hadde men-
nesker søkt hjelp og fått trøst
og nye krefter. Etter hvile og
påminnelse om levende
vann, var vi klar for ny etappe.
Nå var vi kommet opp i høy-
den og terrenget flatet ut.
Gamle seterstøler kom til
syne. I lia nedover mot Botn
passerte vi en «påkastrøys».
Tankene gikk tilbake til tidli-
gere vandrere som ikke hadde
kjentfolk med seg, og var av-
hengig av slike veimerker. På
Botn skysstasjon var det godt
å få knytte opp skolissene og
sparke skoene av seg, få en
dusj og en strekk på sengen.
Senere ble det middag og hyg-
gelig prat i salongen.

Fjellvann og snø
Dagen derpå var vi klar for ny

innsats. Sola skinte og hele
seks mennesker fra de nordli-
ge telemarksbygder sluttet
seg til oss for en dag. De valgte
nok den riktige dagen både
når det gjaldt vær og natur.
Denne dagen hadde vi en
lang vandring mellom klare
fjellvann og rester av snø. Så
nærmet vi oss Haukelisæter
og lokalguiden forteller Hau-
kelisæters interessante histo-
rie gjennom mer enn 200 år.
Dette har vært et møtested
mellom øst og vest og et etter-
lengtet mål for reisende. Et-
terlengtet var det også for oss
denne dagen, men kontras-
ten fra de stille fjellviddene til
dagens turiststed med biler
og masse mennesker var stor.
Men jeg må ærlig innrømme
at dusj, en god seng og tre ret-
ters middag ble satt pris på. 

Rolig tempo
Tredje vandringsdag var søn-
dag. Ved Fantestua fant vi et
stille sted for morgensamling.
En ny perle skulle minne oss
om Guds omsorg. Vår kjent-
mann var nå Svein Gjørv fra
Røldal. Vi passerte flere sæ-
terstøler der geitene beitet i
nærheten og plakater fortalte
at her var det geitost til salgs.
Vi nøt klangen fra geitebjelle-
ne, bekkesildringen og van-
dret i rolig tempo. På den an-
dre siden av vannet så vi riks-
veien med sommertrafikken.
En spesiell opplevelse fikk vi
da vi kom til en elv der det ikke
var bro. Da stilte en sauebon-
de opp med båt og fraktet oss

forbi elveosen. Deretter gikk
det meste av turen på den
gamle veien bygget i 1870-80
åra, et enestående ingeniør-
arbeid. Etter å ha passert Dy-
reskar, det høyeste punkt på
turen vår, 1100 m.o.h. kom vi
til Midtleger som ble ende-
stopp denne dagen. Her var
ikke overnattingsmuligheter
så Haukeliekspressen fraktet
oss tilbake til Haukelisæter
der vi igjen kunne hvile ut og
samle krefter til neste dag.

Så hadde vi bare en dag
igjen. Denne dagen skulle
føre oss fram til målet, Røl-
dalskirka. Var det mer enn et
fysisk mål? Minibuss fraktet
oss tilbake til Midtleger. Så
startet vi der vi avsluttet da-
gen før, og som vanlig med
bønn. En blå perle kalt be-
kymringsløshetens perle var
inspirasjonen for dagen. 

Bergprekenen
En påminnelse om tidligere
tiders slit og utholdenhet fikk
vi ved restene av en gammel
smie. Her hadde veiarbeider-
ne brukt adskillige arbeidsti-
mer for å kvesse borene som
de brukte til veibyggingen. Vi
passerte Svandalsflona, en
fraflyttet gård, vemodig men
forståelig da det var 5 km til
nærmeste nabo. Vi vandret
lett denne dagen. Landskapet
åpnet mot vest og det skrånet
nedover. I den bratte lia stan-
set vi ved en stor stein, kalt
Olavssteinen.

Siste stykket gikk gjennom
skogen og siste stopp hadde

vi ved en blomstereng der vi
lyttet til ordene fra Bergpreke-
nen om fuglene i luften og lil-
jene på marken.

De siste hundre metrene
fram til kirka gikk lett. Vi var
ved målet. Med undring og
andakt lyttet vi til kirkas og
krusifiksets historie. Menig-
hetsrådet i Røldal inviterte til
rømmegrøt, en hyggelig over-
raskelse. Under måltidet had-
de vi en nyttig samtale om pi-
legrimsferder generelt og om
Røldal som framtidig pile-
grimssenter. Spennende tan-
ker og ideer ble delt. Siste
opplevelse og kanskje turens
høydepunkt, var pilegrims-
messa om kvelden. Forret-
tende prest Audun Myhre tok
utgangspunkt i ordene: «Hos
deg er livets kilde. I ditt lys ser
vi lys.» Han mintest små, men
betydningsfulle inntrykk fra
turen, inntrykk som ville følge
oss hjem.

Hva hadde så disse dagene
betydd for oss? Hadde de gitt
oss nye perspektiver og rikti-
gere forståelse av verdier og
mening? Personlig kan jeg gi
mitt svar med å si meg enig
med Karin Boyes ord: ●

Den metta dagen 
er aldri størst

Den besta dagen 
er en dag av tørst

Dog fins det mål og 
mening med vår ferd

Men det er vegen som er
mødan verd

msvandring
PILEGRIM:

Kirsten Almås 
gjennomførte 
i år sin fjerde 
pilegrimstur 

og deler 
inntrykkene 

med oss. 
FOTO: ANNE M. ODLAND

KIRKA kommer til
syne. Målet er nådd.
FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND,

VEST- TELEMARK BLAD

Pilegrimsleden fra Seljord/Kviteseid over Haukeli til Røldal ble gjenopprettet i
fjor. Mål for vandringen er stavkirken i Røldal. Kirken ligger i Bjørgvin bispe-
dømme, og Bjørgvin bidrar økonomisk til pilegrimsprosjektet, som administre-
res av Vest Telemark museum - www.vest-telemark.museum.no. Kirsten Almås
fra Storetveit gikk i år deler av turen og gir oss her glimt fra sine opplevelser.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

De seneste årene har bare
Storetveit menighet hatt et
tilbud om sorggrupper. Fle-
re av menighetene i Fana
prosti har lenge ønsket å få i
gang grupper, og endelig, et-
ter et og et halvt års planleg-
ging etableres nå tilbudet i
alle Fana-menighetene. Ni
ledere er kurset og klare til å
lede samtalegrupper, hver
med fire-seks personer.

-Det er mange måter å
miste noen på. Tapet etter
en ektefelle kjennes anner-
ledes enn tapet etter et barn
eller en forelder. Målet er at
etterlatte skal kunne søke
sammen ut i fra felles situa-
sjon, sier Tone Totland, dia-
kon i Birkeland menighet. 

-Når vi setter sammen
grupper vil vi derfor koble
sammen dem som har opp-
levd samme type tap.

Alminnelig sorg
Hun påpeker at sorgen slet-
tes ikke trenger være sjokk-
artet eller traumatisk for at
man skal kunne delta. 

-Jeg tror mange kunne
tenke seg å være med i grup-
pe, men tenker at sorgen
ikke er tung nok. «Det var jo
et alminnelig dødsfall», sier
Tone og legger til: 

-Ved ulykker er det gjerne
høy beredskap og pårøren-
de ytes hjelp. Fra media
kjenner vi til at det dannes
pårørendegrupper; det er
den dramatiske sorgen.
Men selv når det dreier seg
om et forventet dødsfall og
sorgen er alminnelig, kan
det være stort behov for en
samtalegruppe. Uansett
dødsårsak kan tapet kjen-
nes som en katastrofe.

Hun tror at det for noen
ofte kan være vanskelig å
snakke med de nærmeste
om hvordan man har det et-
ter et dødsfall. Målet er at
gruppen skal bli et trygt fel-
lesskap der en deler tanker,
følelser og frykt. 

Ingen sykdom 
-Selv om sørgende reagerer
forskjellig er ofte følelsen i
sorgen den samme. Sorg er
en naturlig reaksjon på et

tap. Erfaringen viser at når
en får snakke med andre i lik
situasjon, blir ikke ens egne
følelser så farlige. Å møte
andre kan være en god hjelp
til å komme videre, mener
Totland. Innholdet i grup-
pesamtalene vil bygge på
det den enkelte deler. De fri-
villige gruppelederne er
kurset i sorgreaksjoner og
hvordan gjennomføre en
gruppesamtale. Det er lagt
vekt på personlig egnethet
og klokskap hos lederne,
som vil bli fulgt opp av en
veileder, samt diakonene og
prestene i prostiet.

-Sorgen er ingen sykdom
som skal behandles, ei hel-
ler er det meningen å holde
fast på sorgen til evig tid.

Derfor vil gruppene i ut-
gangspunktet gå over ti
kvelder. 

-Hvor fersk må sorgen
være for den som ønsker å
være med?

-Det er ingen tidsbegrens-
ning. Men det er kanskje
ikke lurt å bli med med en
gang dødsfallet er skjedd,
men komme seg gjennom
begravelsen og oppmerk-
somheten, la det synke inn.
Etter noen måneder kjenner
de fleste ekstra på tomheten
og savnet. Da kan det være
en fin tid å bli med i gruppe,
sier Totland og legger til: 

-Sorggruppe er ikke den
eneste måten å bearbeide
tap på. Noen trenger kan-
skje mer individuell kon-
takt, da er det bare å ringe
kirken, oppfordrer diako-
nen. ●

Menighetene i Fana starter i høst sorggrupper for
etterlatte. –Ønsket er at sørgende skal kunne
komme sammen og være til hjelp og støtte for
hverandre, sier diakon og initiativtaker Tone Totland. 

Sorg-seminar for etterlatte
I tillegg til å tilby sorggrupper, innbyr menighetene i Fana
prosti etterlatte til et seminar om sorg. Dette finner sted lør-
dag 23. oktober kl 10.30-14.00 i Skjold kirke.

PROGRAM: 
■ HVA ER SORG, HVA GJØR SORGEN MED OSS ved sokneprest i

Storetveit, Bjarte Holme
■ LUNSJ
■ SAMTALE/SPØRSMÅL
■ ORIENTERING OM TILBUD TIL ETTERLATTE I FANA PROSTI

PÅMELDING TIL:
Diakon i Storetveit/Bønes, Reidun L. Dyvik 55 27 31 10
Diakon i Birkeland, Tone Totland 55 36 22 80
Sokneprest i Slettebakken, Jorunn M. Johnsen 55 30 81 10

En hjelp 
i sorgen

GOD HJELP: -Mange
har opplevd grupper
som en stor hjelp i ti-
den etter et dødsfall,
sier diakon Tone Tot-
land. Hun er en av in-
itiativtakerne bak til-
budet om felles
sorggrupper i prosti-
et. 

FOTO: SVEIN-ARNE 
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STABEN, STORETVEIT MENIGHET

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 10
telefaks  . . . . . . . . . . . .55 30 81 19
epost storetveit.menighet@bkf .no
Kontortid man-fre 10.00-12.00.

Sogneprest Bjarte Holme
Kirkevn. 47a
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 12 (a)
telefon  . . . . . . . . . .55 28 36 58 (p)

Vikarprest Inge Høyland 
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16
e-post:  . . . . . . . . prest@epost.no

Kapellan Kari Vatne
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 15 (a)
telefon  . . . . . . . . . .91 33 05 56 (p)

Kirketjener Vibeke Kristiansen
telefon  . . . . . . . . . .55 28 17 10 (a)

Organist Ruth Bakke Haug 
e-post:  . .ruthhaug@broadpark.no 
tir.-tor. 14-16
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 14 (a)

Kateketvikar: Brita Holme 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 18
 . . . . storetveit.menighet@bkf.no

Diakon Reidun Laastad Dyvik
telefon  . . . . . . . . . .55 30 81 17 (a)

Daglig leder Therese Mokkelbost
telefon . . . . . . . . . . 55 30 81 11 (a)
 . . . . . . . . . . . . . . . .55 91 31 36 (p)

ANDRE KONTAKTER

Storetveit menighetsråd
Leder Guri Westfal-Larsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 91 21 42
Nestleder Mette Lawlor
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 08 87

Kulturutvalget
Kontakt: Jon Wigum Dahl
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 43 02
Kari Blom
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 91 08 83

Bibelgruppetjenesten
Flere grupper aktivitet ulike dager
Kontakt vikarprest Inge Høyland
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16

Storetveit Menighetsbarnehage
Kirkeveien 27
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 24 28

Søndagsskole
Hver søndag når det ikke er 
familiegudstjeneste. 
Kontakt: Kari Bakke
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 33 70

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

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

Kontaktklubben for psykisk 
utviklingshemmede
Møtes hver 2. torsdag i 
menighetshuset.
Kontakt: Kirketjener Vibeke
Kristiansen
telefon  . . 55 92 93 20/55 28 17 10

Diakoniutvalget
Kontakt: Diakon
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 17
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Aktiv Fritid
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Pensjonister: Kontakt Evelyn
Mehl Nilsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 28 49 43
Ragnhild Thistel
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 29 14 56

Tirsdagssamvær for eldre
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Kontakt: Diakon
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 17
Kjøring: Guri Westfal-Larsen
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 91 21 42

Småbarnstreff
Hver torsdag kl. 10.30-12.30 
Menighetshuset
Kontakt vikarprest Inge Høyland
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 16

1. Fjøsanger NSF
Kontakt: Njål Farestveit
telefon  . .55 10 51 13 / 99 71 51 16

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Kontakt: Kjartan Steffensen
epost kjartansteffensen@yahoo.no
mobil  . . . . . . . . . . . . . . .90737973

Bibelgruppetjenesten
For sosialt samvær og samtale om
kristen tro

Alpha-kurs
Et lite halvår kurs (10 kvelder og 
en helg) for alle, uansett tvil og tro.
Kveldsmat, tema og samtale om de
sentrale deler av den kristne tro.

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . .9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved skils-
misse/dødsfall.
Kontaktperson for alle disse fel-
les aktiviteter: Diakon
telefon  . . . . . . . . . . . . .55 30 81 17

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

Åpen kirke på Bønes
Torsdager kl. 12-13 er Bønes kirke
åpen. Om du vil søke stillheten, ten-
ne lys, eller samtale med noen, så er
du hjertelig velkommen. diakon Rei-
dun Laastad Dyvik eller noen fra dia-
koniutvalget på Bønes er tilstede på
disse onsdagene.

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet

13               august 2004 

Kulturkalender 
18. september
Gamlehaugen – Kongebolig og nasjo-
nalmonument. Omvisning. Lørdag
18. september. Fremmøte ved hoved-
inngangen på Gamlehaugen kl. 1500
Ta gjerne med termos og Kaffemat.
Pris kr. 30,-.

17. oktober
Konsert i Storetveit kirke. 
Sopranen Ingrid Langen Fjose frem-
fører 12 sanger m. tekst av Aslaug Vaa.
Storetveit kirke, Søndag 17 oktober, kl
1900. Pris kr. 100,- (50,-)

17. november
Kameliadamen
«Drømmen om den store kjærlighe-
ten» av Alexandre Dumas d.y.
Teaterkveld på Den Nationale Scene

(store scene) kl 1930. Pris kr. 190,- /
170,- (ordinær pris kr. 240,-). Binden-
de påmelding til menighetskontoret
senest 30. september. 

31.oktober 
Gospelnight i Storetveit kirke kl.1900.

21. desember
Christmas Carols i Storetveit kirke
Bli med og syng julen inn sammen
med Agape på denne tradisjonsrike 
«sing along» konserten i Storetveit
kirke, tirsdag 21 desember, kl 1930.
Etterpå blir det pepperkaker og gløgg
i Menighetshuset.

6. januar 
Draumkvedet, med kvedaren Berit
Opheim frå Voss, Fantoft Stavkirke,
Torsdag 6. januar 2005 , kl 1800 og kl
2000. Pris kr. 100,- ●

FOTO: GURI WESTFAL LARSEN

Nyter været
Kirkebakken på Storetveit kan brukes til
så mangt. Denne energiske gjengen fra
barnehagen vår nøt det gode været for-
leden dag. Vi «gamle» setter stor pris
på det å ha barnehagen i vårt nærmiljø,
og vi håper at også barn og foreldre
verdsetter nærheten til kirken. ●
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14 august 2004                 

AV HELGE STANDAL

Pastor Bill Hybels i Willow Creek Com-
munity Church i Chicago har fortalt
om hvordan en venn og aktiv medar-
beider i menigheten kom bort til ham
etter en gudstjeneste og spurte om å få
snakke med ham. Denne vennen var
en viktig bidragsyter til menigheten,
han tjente godt, og ga mesteparten av
det han tjente til Willow Creek. «Jeg
trenger at du sier til meg at jeg ikke er
sprø», sa han. Bill Hybels forstod ikke
hva han mente. Så mannen fortsatte:
«Alle sier at jeg er sprø som gir bort så
mye penger til denne menigheten.
Banken min sier jeg er sprø, familien
min sier jeg er sprø, finansrådgiverne
mine sier jeg er sprø. Jeg trenger at du
sier til meg at jeg ikke er sprø.»

En av de viktigste oppgavene jeg har

som prest i en menighet er å si til folk
som bruker penger, tid og krefter i
Guds rike at de ikke er sprø når de gjør
dette. At det vi gjør når vi bygger me-
nighet handler om evigheten, om det
viktigste av alt i verden. At det å arbei-
de for at folk skal bli frelst er mer ve-
sentlig enn alt annet. Å formidle dette
handler om å løfte fram en visjon som
skaper engasjement, begeistring og
vilje til å ofre noe.

Gode ledere har mange fellestrekk.
Men den mest tydelige egenskap jeg
gjenkjenner hos en god leder er at han
har en brennende og tydelig visjon.
For før du kan få andre med deg, må
du selv være engasjert. Før du kan in-
spirere andre må du selv være inspi-
rert. Hvordan kan vi vente at folk i me-
nigheten eller forsamlingen skal være

engasjert der-
som vi som er
ledere ikke er
det? Jeg mener
det er et ekstra
stort behov for
ledere med en
tydelig og klar
visjon i vår tid,
da det er så
mange distra-
herende stem-
mer og lyder, og
når det er så
mange andre

ting å bruke tid og penger på. Skal vi se
et deltagende engasjement i våre for-
samlinger må vi på nytt løfte fram vi-
sjoner og ideer som engasjerer. Ville
du frivillig melde deg inn i en organi-
sasjon der lederne ikke vet hvilken ret-
ning de går i eller hva som er hensik-
ten med organisasjonen? Og det er
nettopp det som skiller en god visjon
fra en dårlig; den skaper et engasje-
ment. Min definisjon av en visjon er at
den er et bilde av framtiden som ska-
per begeistring.

For en del år siden var jeg på en kon-
feranse i Willow Creek og valgte en dag
å gå på et seminar om barnearbeid
med Sue Miller. Hun er leder for Pro-
miseland i denne menigheten, og jeg
hadde lyst å høre om hvordan de tenk-
te og arbeidet der. Jeg hadde ikke noen
spesielle forventninger, barnearbeid
hadde ikke vært en sterk lidenskap el-
ler interesse for meg. Men Sue Miller
snakket om barnearbeid på en måte
som kalte fram både tårer og latter,
som rørte ved hjertet mitt og som satte
meg i brann. Jeg gikk fra seminaret
med en ny forståelse av at barnear-
beid er det viktigste av alt, og nesten
med en sorg over at jeg ikke var med i
dette arbeidet selv.

Det er slik gode visjonsbærere fun-
gerer, hjerter blir satt i brann og folk
får lyst til å engasjere seg. Men der vi-
sjoner mangler, blir folk trette og opp-
gitte, trekker seg tilbake og melder seg
ut. 

Jeg har mange oppgaver som leder i
en menighet, men noe av det viktigste
jeg gjør er å fortelle de mange trofaste
og dyktige medarbeiderne i menighe-
ten at de «ikke er sprø». ●

Helge Standal er menig-
hetsprest i Gand preste-
gjeld, Lundehaugen menig-
het. Han har et stort enga-
sjement for menighetsvekst
og menighetsplanting. I
Lundehaugen yrer det av liv
både søndager og hverda-
ger. Studenter og menighe-
ter reiser dit for å se hvordan
de har fått det til.

-Visjon gir energi
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-En av de viktigste oppgavene jeg har som prest i en menighet
er å si til folk som bruker penger, tid og krefter i Guds rike at
de ikke er sprø når de gjør dette.
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15               august 2004 

B. Fondenes A/S

Vi kan hjelpe til med rådgivning/

tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22
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Søndag 15.august kl.1100
Ingen gudstjeneste i Storetveit. Guds-
tjeneste i Bønes og Slettebakken kirke

Søndag 22.august kl.1100 12.s.e.pinse
Høymesse v/høyskolelektor Marit
Rong. Nattverd, dåp, offer. Norges
KFUK-KFUM. 

Søndag 29.august kl.1100 13.s.e.pinse
Høymesse v/sokneprest Bjarte Holme
Nattverd, offer:menighetsarbeidet,
presentasjon av ungdomsledere.

Søndag 5.sept. kl.1100 14.s.e.pinse
Høymesse v/vikarprest Inge Høyland
Nattverd, presentasjon av konfirman-
ter. Offer: menighetsarbeidet. 

Søndag 5.september kl.1900
Ungdomsgudstjeneste vvikarprest
Inge Høyland. Pres. av konfirmanter

Søndag 12.sept. kl.1100 15.s.e.pinse
Høymesse v/kapellan Kari Vatne. Natt-
verd, dåp, offer: menighetsarbeidet.

Lørdag 18.september kl.1500
Gamlehaugen – kongebolig og 
nasjonalmonument. Omvisning.
Fremmøte på Gamlehaugen kl.1500.
Ta gjerne med termos og kaffemat. 
Pris kr 30,-

Søndag 19.sept. kl.1100 16.s.e.pinse
Høymesse v/kapellan Kari Vatne
Nattverd, dåp, offer: Kristen Idretts
kontakt (KRIK).

Søndag 26.sept. kl.1100 17.s.e.pinse
Familiegudstj. v/kapellan Kari Vatne.
Offer: menighetsarbeidet. Utdeling av
barnas kirkebok til 4-åringene. 

Torsdag 30.september kl.2000
Gudstjeneste for mennesker med psy-
kisk utviklingshemming.

Søndag 3.oktober kl.1100,18.s.e.pinse
Vi henviser til gudstjeneste i Bønes kirke. 

Søndag 10.okt kl.1900 19.s.e.pinse
Samtalegudstjeneste v/ vikarprest
Inge Høyland. Offer: Menighetsarb. 

Søndag 17.okt kl.1100 20.s.e.pinse
G2 v/ kapellan Kari Vatne
Nattverd, offer: TV-aksjonen

Søndag 17.oktober kl.1900 
Konsert i kirken.
Sopran Ingrid Langen Fjose fremfører
12 sanger m. tekst av Aslaug Vaa.
Pris kr. 100,- (50,-)

Torsdag 21.oktober kl.1930
Konsert i kirken - kulturdagene i Fana.
22. august 12 s. e. pinse 11.00

Gudstj. med nattverd. Inge Høyland

29. august 13 s. e. pinse 13.00
Bønesmarsjen. Andakt på Guldstølen
Inge Høyland

5. september 14 s.e. pinse 11.00
Pres. av konfirmanter. Bjarte Holme

12. september 15 s. e. pinse 11.00
G-2 gudstjeneste og presentasjon av
konfirmanter. Inge Høyland

19. september 16 s. e. pinse 11.00
Familiegudstj. med dåp. Bjarte Holme

26. september 17 s.e. pinse. 11.00
Familiegudstjeneste. Barnas kirkebok
og høsttakkefest. Inge Høyland

3. oktober 18 s.e. pinse. 11.00
Joh 8,31- 36 Gudstjeneste med
nattverd og dåp. Bjarte Holme

10. oktober 19 s.e.pinse 11.00

17.oktober 20 s.e. pinse 11.00
Gudstj. Nattverd og dåp. Bjarte Holme

Gudstjenester i Bønes:
22. august 12 s. e. pinse. kl.1100
Gudstjeneste med nattverd. Inge Høy-
land. Søndagsskole

29. august 13 s. e. pinse kl.1300
Bønesmarsjen. Andakt på Guldstølen.
Inge Høyland

5. september 14 s.e. pinse kl.1100
Pres. av konfirmanter. Bjarte Holme

12. september 15 s. e. pinse kl.1100
Gudstjeneste og presentasjon av kon-
firmanter. Inge Høyland. Søndagsskole

19. september 16 s. e. pinse kl.1100
Familiegudstjeneste med dåp. Bjarte
Holme. Søndagsskole

26. september 17 s.e. pinse kl.1100
Familiegudstjeneste. Barnas kirkebok
og høsttakkefest. Inge Høyland

3. oktober 18 s.e. pinse. kl.1100
Gudstjeneste med nattverd og dåp. 
Bjarte Holme. Søndagsskole 

10. oktober 19 s.e.pinse kl.1100

17.oktober 20 s.e. pinse kl.1100
Gudstjeneste med nattverd og dåp. 
Bjarte Holme.

Eldretreff 
Oppstart tirsdag 7.september kl.1130 i
Storetveit menighetshus.

Aktiv Fritid 
har oppstart tirsdag 14.september
kl.1130 i Storetveit menighetshus.

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen
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Gard Karstad Bjerck,Keiden A. Pedersen
Mats Vestbøstad Pedersen, Johannes Lofstad
Tangseth, Sven Vedeler Gaupholm, Noah 
August Michelsen, Henning Dobbe 
Helgesen, Ole Westfal-Larsen, Jon Holm
Vassenden, Ola Hafsaas, Henrik Kupca 
Widding, Boye Lund Engeset, Johannes 
Bjørge Thuen, William Weyergang Marcus-
sen, Aksel Nordahl Jensen, Elias Michelsen
Fossdal, Thomas Yemane Espås, Hans 
Grahl-Madsen, Thomas Sviggum, Nikolai
Grøtta Espelid, Emil Thorgersen Veland, Line
Hedvig Øyen-Igland, Helena Elizabeth 
Steine, Anna Kremner Rasmussen, Victoria
Kupca Andersen

Døpte i andre kirker.
Mathias Struck, Harald Saunders Rhys Ok-
land, Sondre Dahn, Emilie Maria Ormberg
Eriksen, Amalie Øvrebø Solheim, Emily Irene
Ekeland-Jones, Tine Xian Skauge, Sunniva
Bendixen, Elise Austgulen Raniseth, Emma
Cathrine Storjohan Posner

Willy O. Padøy og Marit Irene Haugstvedt
Jan Kåre Wiers og Anita Strand
Erik L. G. Papp og Monica F. Galtung Døsvig
David L. Wintermeyer og Elin H. Galtung
Espen Ulstein og Hilde Øvreås
Bjarne Uglehus og Hazel M. Eidem
Christian Moe og Trudi Bowitz Pettersen
Odd Arne Sjo Larsen og Christine Dømbe
Tom Nilsen og Lina Cohen
Arild A. Sørbye og Sigrid Ø. Engesæter
Svein Ove Næss og Beate Christine Oen
Kenneth S.Sørsdal og Mette C. Førde
Henning Bognø og Beate Hansen
Jan Ove Sørsdal og Lene Nordeide
Jørgen Hveem og Gørill Duinker
Tommy Hopland og Anne-Marit Korneliussen
Asle Halvorsen og Teresa E. Iversen
Per Omdal og Stine Løvik
Lasse H. Andersen og Kjersti Steen-Hansen
Kristian Bjerregård og Anita Tomulevski
Ørjan Halvorsen og Lise Kristine K. Olsen
Per Oscar Persen Store og Thale H. Troye
Eivind Josefsen og Tove Langhelle
Kristian Brandt-Hansen Raa og Toril Knudsen
Arild Villanger og Vedlemøy Kjersti Lie
Morten Fjelde og Hege Kristin Mathisen
Hanro Van Wyk og Anne Kvile

Viet i andre kirker
Atle Andrè Øinas og hege Solheim
Øyvind Haaland og Synne Willassen 
Geir Hestetun og Elin Haugland
Jarle Skrede Johannessen og Alice Flagtvedt
Erik Haukeland og Cathrine Øversdal

 vigde

døpte
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