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Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Elias Blix 175 år
I år er det 175 år siden
den store salmedikteren
og nynorskpionéren Elias
Blix ble født. Side 10-11

Møt Eyvind Skeie
21. september besøker
Eyvind Skeie menighetens
onsdagssamling. Side 4

12. september er det kom-
mune- og fylkestingvalg.
Men alle statskirkemed-
lemmer kan i tillegg også
stemme på kandidater til
menighetsråd, bispedøm-
meråd og utsendinger til
Kirkemøtet. Side 2,4, 8-9
og midtsidebilaget. 

’’Jeg vil gi dere 
fremtid og håp’’JER. 29:11

22. juli 2011.
Side 5-6 og 15
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Det er vår felles utfordring at vi
søker kunnskap om hvem de er,
og at vi stemmer på de kandida-
tene vi mener fremmer kirkens
oppgave og sak best mulig. 

I Storetveit er vi så heldige at vi
bare har gode kandidater. Men
det er viktig at vi stemmer på
dem, slik at de kjenner de har
menighetens tillit. Det er fire fas-
te medlemmer som skal velges
og fem vararmedlemmer. Du
også kan lese mer om kandida-
tene til bispedømmerådsvalget
på midtsidene. Godt valg!

Kort om menighets-
rådkandidatene 
De er spurt om alder, yrke/jobb,
om evt. kirkelige verv og om hva
de ønsker å jobbe med som med-
lem av menighetsrådet. Under
dette valget skal det velges 4 med-
lemmer til menighetsrådet og 5
varamedlemmer.

1. Agnethe Mohn (66)
Agnethe er pensjonist og tidli-
gere lærer. Hun er medlem av
nåværende menighetsråd, me-

nighetsrådets arbeidsutvalg,
trivselsgruppen og onsdagsfo-
rum. I menighetsrådet vil hun
jobbe med kultur, lokalhistorie,
kontakt med eldre, menighets-
huset.

2. John Kristian 
Gramstad Rolfsnes (53)
John Kristian er sykehusprest.
Han jobber som hovedprest ved
Haraldsplass og har bakgrunn
som ungdomsprest og menig-
hetsprest. Han har 40 års erfa-
ring i menighetsarbeid og øn-
sker å jobbe for at kirken skal
være et åpent, inkluderende fel-
lesskap for troende, tvilende, sø-
kende og lengtende. En naturlig
tilhørighet og vekst- og om-
sorgsfellesskap for alle alders-
grupper. Et sted for åndelig vekst
og fornyelse.

3. Ole H.  Meyer (54)

Ole er ingeniør/prosjektleder.
Han er medlem av nåværende
menighetsråd, byggekomitè for
handicaptoalett i menighetshu-
set, trosopplæringsutvalget. Han

har erfaring med søndagsskole,
kordrift og har teknisk erfaring.
Han vil jobbe med trosopplæ-
ringsprosjektet.

4. Ingunn Karin 
Hegland Søfteland (53)
Hun har tidligere vært medlem
av menighetsrådet og diverse ut-
valg i menigheten. Hun ønsker å
jobbe på det praktiske plan, med
tilrettelegging for menighetsar-
beidet.

5. Per Kristian Erdal (52)
Per Kristian er radiograf/ rådgi-
ver. Han er medlem av menighe-
tens diakoniutvalg. Han ønsker å
jobbe med ungdomsarbeidet.

6. Astrid Solberg 
Hansen  (55)

Astrid er intensivsykepleier/en-
hetsleder. Hun ønsker å jobbe
for at kirken skal være en åpen
folkekirke som man naturlig sø-
ker til i glede og sorg både i hver-
dag og fest.

7. Knut Sundt 
Rosenlund (66)
Knut er pensjonist og tidligere
banksjef. Han er medlem av nå-
værende menighetsråd, arbeids-
utvalget, byggekomitè for handi-
captoalett og økonomiutvalget.

8. Friede Andersen (49)
Friede er biolog og seksjonssjef i
mattilsynet. Hun ønsker å jobbe
med ungdomsarbeid.

9. Inger Karin Setnes (75)
Inger er pensjonist og tidligere
ergoterapeut. Hun er medlem av
nåværende menighetsråd og di-
akoniutvalget. Hun ønsker å job-
be med diakoni.

2 august 2011                       

Hverdag og helg nr 4/11 utgis av menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana,
og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot artikler
av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: storetveit.menighet@bkf.no 

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

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 26. september
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 11. oktober
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Bruk stemmeretten!
I forbindelse med
kommune- og fylkes-
stingvalget valget er 
det  år også menighets-
rådsvalg og bispe-
dømmerådsvalg. 

storetveit 4-11_storetveit.qxp  24.08.11  21.47  Side 2



3                    august 2011

Eyvind Skeie på besøk:

Møt 
salme-
dikteren
Menigheten får besøk av Eyvind Skeie
den 21.september. Under en av våre
onsdagssamlinger vil han snakke med 
oss om «Et liv med salmer».

I god tradisjon vil vi også dette halvåret samles til «Kveldstoner i en 
åpen kirke»hver onsdag kl.19, der Carsten Dyngeland, Barbro Husdal og 
Ruth Bakke er musikalsk ansvarlig. Vanligvis er det kveldsmat i menighetshuset kl.20, etter
kveldstonene.  Noen av onsdagene vil vi utvide arrangementet der vi inviterer gjester som vi tenker vil være til inspirasjon for mange.
Og den 21.september er altså Eyvind Skeie invitert. Det blir fokus på hans salmer under kveldstonene i kirken.

Denne kvelden blir det noe enklere servering enn de andre onsdagskveldene.
Velkommen både til kirken og menighetshuset! Henholdsvis kl.19 og 20.

AV BJARTE HOLME

Og igjen kan vi glede oss over at Barbro Hus-
dal, Carsten Dyngeland og Ruth Bakke Haug
blir utøvende på disse kveldene. Ruth Bakke
Haug har for det meste første onsdagen i må-
neden og Barbro Husdal og Carsten Dynge-

land de andre onsdagene. Etterpå er en hjerte-
lig velkommen bort på menighetshuset til et
enkelt kveldsmåltid hvor vi kan dele løst og fast
og styrke menighetens hverdagsfellesskap.

Vi som deltar, opplever fortsatt disse kvel-
dene som en oase i hverdagen. Hjertelig vel-
kommen til hver og en!

Kveldstoner i åpen kirke – hver onsdag
Høsten er kommet og aktivitetenes har startet opp, bl.a. Kveldstoner i
Åpen kirke hver onsdag fra kl 1900 – 1945. 

Storetveit menighet har gleden av
å innby alle pensjonister i Store-
tveit til en skikkelig fest på
menighetshuset fredag 21.
oktober kl. 17-19.30.

Velkommen til en fest med snitter og kake-
bord, spennende program og spenstige inn-

slag. Musikken blir ved Ruth Bakke Haug
m.fl . Resten må dere komme for å få vite .

Alle pensjonister i Storetveit vil få en egen
invitasjon til festen, dvs. de som vi har i vårt
medlemsregister. Men alle pensjonister er
inviterte, og om du ikke har fått det, er du li-
kevel herved invitert. 

Vi gleder oss til å treffe kjente og ukjente!

Festen koster kr.150. Bindende 
påmelding innen 14. oktober til:
• Diakon Linda Bårdsen – 55 30 81 17  - 

linda.bardsen@bkf.no
• Menighetskonsulent Karin Grodås – 

55 30 81 11 -  karin.b.grodaas@bkf.no 
• Eller:  Storetveit menighet, 

Kirkeveien 27,5072 Bergen

Vennlig hilsen komitéen og menighetsrådet

Menighetshuset: Fest for pensjonister
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En sommer er
over – en sommer
jeg håper har gitt
mange flotte
opplevelser og
gleder. For

sannelig har det også vært en
sommer med fryktelige og
tragiske hendelser – så
fryktelige og tragiske at
Norge ikke vil bli det samme
etter.

AV BJARTE HOLME

Det har gått vel en måned siden 22. juli – da-
ger som mange har gått gjennom med frykt
og uvisshet – dager hvor mange står midt i
en bunnløs sorg – men samtidig dager hvor
vi opplever samhold og nærhet, stillhet og
ettertanke. Gatene i by etter by har blitt – så
også i Bergen - fylt av mennesker som har
båret blomster eller fakler for å vise solida-
ritet og medfølelse med dem som er ram-
met, og for å vise at vi vil stå sammen om å ta
vare på et åpent samfunn der fellesskap og
demokrati er grunnleggende verdier. 

Norge blir ikke det samme etter det som
hendte. Men vår politiske og kirkelige le-
delse og flere andre humanitære og religiø-
se ledere har på en rosverdig måte gått inn i
smerten og stått fast på at det som må skje
som reaksjon på de tragiske hendelsene, er
at Norge må bli preget av mer åpenhet –
mer fellesskap – mer demokrati – mer
kjærlighet.

For en prest gir det glede å oppleve hvor-
dan kirken midt i smerten og sorgen har
gitt fellesskap, og hvordan mennesker har

søkt det fellesskapet. Samtidig gir det
grunn til ydmykhet og respekt og en bønn
og et ønske om at kirken fortsatt må gi
grunn til opplevelse av fellesskap og nærhet
i sorg og i glede – at kirken fortsatt må være
med å formilde mer fellesskap i folket vårt.

Vårt samfunn skal bygges videre, og vi
skal være med å forme det, noe bruken av
vår stemmerett kan gi mulighet til. I vårt
samfunn skal dere være valg snart. Mener
vi noe med mer demokrati, kommer det
bl.a. nettopp til uttrykk i om vi bruker
stemmeretten eller ikke, og i om vi er med å
påvirke våre politiske partier til å treffe de
avgjørelser som fremmer vårt samfunn -
fremmer vårt samfunn til å bli mer åpent –
mer demokratisk – mer preget av samhold
på tvers av alle trosforskjeller, meningsfor-
skjeller og kulturelle bakgrunner.

Og i kirken skal der også være valg – me-
nighetsråds og bispedømmerådsvalg. Kir-
ken har ikke monopol på kjærligheten,
men er til for å formidle kjærligheten. Kir-
ken har et budskap å formidle om kjærlig-
heten som er sterkere enn alt som tar livs-

mot, livsgnist, livshåp fra oss. Ja, en kjærlig-
het som er sterkere enn døden – en kjærlig-
het som kan og vil sprenge alle skiller
mellom mennesker, og som vil fremme for-
soning, rettferdighet, fred – fremme mer
åpenhet, mer fellesskap, mer demokrati.
Midt inn i sorg og død synges også i 2011:
”Deg være ære Herre over dødens makt.
Evig skal døden være Kristus underlagt.”

Utfordringen når det gjelder menighets-
rådsvalg og bispedømmerådsvalg er å
stemme på mennesker vi har tillit til vil
fremme denne kjærligheten. Da blir ikke
kirken et stengsel for kjærligheten, men
tvert imot en institusjon som fremmer
samfunnet som nettopp kjennetegnes av
mer åpenhet – mer fellesskap – mer demo-
krati – mer kjærlighet. Da kan Storetveit
menighet bli i stand til å realisere sin visjon:
Et levende og inkluderende fellesskap som
speiler Guds kjærlighet. Da kan kirken
være med å fremme et Norge som ikke er
det samme som før 22.juli – men et sam-
funn som er enda bedre. 

Som et ledd i dette blir det kir-
keskyss fem søndager i høst –
da kan flere være med i guds-
tjenestefellesskapet. Til høyre
ser dere hvilke datoer det er
skyss, og hvem som er sjåfør.
Den som ønsker skyss ringer
selv til sjåføren en dag eller to
på forhånd og avtaler direkte.
Det kan være en terskel å gjøre
det første gangen, men vi opp-
fordrer deg til å stige over den!

På vegne av diakoniutvalget:
Diakon Linda Bårdsen.
P.S.: Kan du tenke deg å være
sjåfør en søndag eller to i se-
mesteret? Kontakt diakonen
på telefon 55 13 81 17, e-post:
linda.bardsen@bkf.no 

Sjåfører kirkeskyss 

11/9 kl 11:  Guri Westfal-
Larsen, 55 31 99 93 -
995 66 017

2/10 kl 11:  Knut Rosenlund,
55 28 47 12- 906 96 474 

23/10 kl 11:  Turid Flotve, 
55 01 38 15 - 916 33 350

13/11 kl 11: Agnethe Mohn
55 12 42 99 - 948 59 503 

11/12 kl 11:  Agnethe Mohn
55 12 42 99 - 948 59 503 

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

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Mer åpenhet – 
mer fellesskap – 
mer demokrati – 
mer kjærlighet!

KIRKESKYSS TIL STORETVEIT KIRKE HØSTEN 2011
«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!

✃
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Enno er vi sterkt prega av
bombeattentatet i regjerings-
kvartalet og likvideringa av
ungdommane på Utøya. 

REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Vi har frykta at bombe-
attentat kunne skje.
Men den botnlause tra-
gedien på Utøya ligg
langt utanfor det nokon
kunne drøyme om. Alt
utført av ein mann.

Biskop Monrad Nord-
erval skal ha sagt ved eit høve han ikkje
fann ord for smerten han følte: «Ein kunne
gråte blod». Det er eit uttrykk som høver
godt også med tanke på det som hende 22.
juli. Ein kunne gråte blod! 77 menneske
miste livet. Ein hjartelaus tragedie. Vi har

gått i blomster- og fakkeltog, og vore på
minnekonsertar. 

Det vanlege gudstenestelivet vårt har vore
farga av medkjensle, uttrykt i song og mu-
sikk, talar, forbøn og lystenning. Ein heil
nasjon har vore i djup og sjokkarta sorg.
Det som har hendt er så dramatisk i heile
sin fylde, at vi ikkje maktar heilt å ta det inn. 

Gravferda i Fana kyrkje 10. august for 18 år
gamle Monica Iselin Didriksen, som vart
skoten på Utøya, vart ei sterk og gripande
oppleving. Eit sprudlande og idealistisk
ungdomsliv fekk ein brå og meiningslaus
slutt. Men midt i meiningsløysa var det
godt å vere i lag, dele smerten og dele posi-
tive og framtidsretta tankar. 

Sitatet frå AUF-jenta som sa: «Om en mann
kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlig-
het vi alle kan vise» er eit omkvede som ly-
ser opp og gir framtidsvon. Det ligg ein

enorm styrke i å ville tenke positivt og bryte
den vonde sirkel med positive mottiltak. 

Mange har i reaksjonane etter 22. juli fått ei
ny oppleving av krafta i Jesu ord om å snu
det andre kinnet til. Det er ikkje snakk om å
legge seg verjelaust flat for djevelskapen,
men vi svarar ikkje djevelskapen med same
mynt. Jesu Kristi kjærleik er vår inspira-
sjonskjelde og vårt verdimål. 

Når statsministeren seier om det norske
folk: «Vi er sønderknust, men vi gir oss
ikkje» og «ondskap kan drepe et menneske,
men aldri beseire et helt folk», så får det meg
til å tenke på desse orda av Paulus: «Alltid er
vi utsette, men ikkje kringsette, rådville, men
ikkje rådlause, forfølgde, men ikkje forlatne,
nedslegne, men ikkje ihelslegne». 

I det unisone reaksjonsmønster som har
teikna seg i vårt folk etter 22. juli har mange
gode kristne verdiar kome til uttrykk. ●

Kulturkalender
Storetveit, hver onsdag kl. 19:
«Kveldstoner i en åpen kirke».
Ved Carsten Dyngeland, Barbro
Husdal og Ruth Bakke.

Bønes kirke, 6.sept. kl. 21. 
Tirsdagkonsert med Jan Kåre
Hystad og Carsten Dyngeland

Birkeland, menighetshuset:
Undringsstunder 6. og 20.
september, 4. og 18.oktober 
og 1.november.  Kl. 13 -14

Slettebakken, annenhver 
tirsdag kl. 12.00-14.00 fra 
13. september: Kurs i skrive-
kunst.Ti samlinger under 
ledelse av pensjonert lektor
Odd Sætre.

Fana kirke, 15. september kl.
18. Konsert med barnekoret
Watoto. Se nede på denne siden.

Storetveit kirke, 21. sept. kl 20.
Gjest på onsdagssamlingen
denne kvelden er Eyvind Skeie.
Tema: «Et liv med salmer».

Søreide kirke, 27. september
kl. 19: Foredrag ved pensjonert

høyskolelektor Eva Fidjestøl:
«Forpliktende handling i møte
med menneskeskapte miljø-
problem og kriser». 

Søreide kirke, 16. oktober fra 
kl. 11: Eldres kirkesøndag.

Birkeland: Menighetsweekend
lørdag-søndag 15.-16.oktober,
Wallemtunet på Kvamskogen. 

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Kulturtipset: Afrikansk i Fana
Ikke gå glipp av barnekoret Wa-
totos konsert i Fana i september!

Watoto Child Care Ministries (WCCM) er
en humanitær lokalkirkelig organisasjon
som jobber med foreldreløse barn i Ugan-
da. Drømmen er å hjelpe barn over hele det
afrikanske kontinentet. Per i dag gir de om-
sorg til rundt 2000 barn i egne landsbyer.
De fleste av disse barna har blitt foreldrelø-
se på grunn av HIV og AIDS. 

– En av våre metoder for å skape opp-
merksomhet er å sende flere barnekor fra
landsbyene på turné verden over hvert år,
sier organisasjonens norske turnékoordi-
nator, Kristian Børsheim. 

Watoto-korene, som tidligere har besøkt
Norge flere ganger, holder holder høy
standard og har blant annet sunget for

dronning Elisabeth og den australske
statsministeren.  ●

Fana kirke, tors. 15. september kl 18.00.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen,
mulighet for å kjøpe afrikanske smykker
og suvenirer. Mer info: www.watoto.com
og www.watotochurch.com. Du kan også
finne opptredener med koret på Youtube. 

Etter terrorangrepa 22. juli
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

18-åringen ble et av de mange ofrene for
drapsmannens kuler på Utøya i sommer.
Både den amerikanske popstjernen Chris
Medina og statsminister Jens Stoltenberg
møtte opp i begravelsen, som ble en både
vakker og gripende ramme rundt den full-
stendig meningsløse tragedien. 

Håpets såpebobler
– Når vi opplever noe som truer virkelighe-
ten vår så grunnleggende som det som skjed-
de på Utøya i sommer, trenger vi slike rom
som får oss til å se utover. Å møtes i kirken er
da en invitasjon til at Gud må være der sam-
men med oss, sier sokneprest Gunnar Nesse.

Det å tenne et lys for håp kan i slike stunder
være en viktig symbolhandling. Fra begra-
velsen i Fanakirken er det derimot et annet
symbol som kommer til å bli husket. 

– Gravfølget minnet avdøde ved å blåse en
sky av såpebobler over kirkegården, fortel-
ler Nesse.

– Monica Iselin Didriksen elsket å blåse
såpebobler, og kalte gjerne seg selv for Såpe-
boblepiken. Så vi lot de være med som et
symbol på det å ha svevende tanker og store
drømmer. Og på håp.

– Kanskje også på livsglede?
– Ja, og ikke minst på livsutfoldelse.

I Guds hender
Avdøde var fra Sund menighet, men faren
er fra Fana. Hun ble døpt i Fana kirke, også
da ved sokneprest Gunnar Nesse.

– Det skal ikke være sånn, sier han stille. 
– Vi tenker langt frem i dåpen, og ønsker

at de små skal få et godt, rikt og langt liv. I
begravelser sier vi at vi overlater den døde i
Guds hender. De samme ordene brukes i
dåpshandlingen. Disse ordene får dermed

en slags dobbelt betydning. Både livet og
døden er i Guds hender. 

– Men dette er ikke Guds vilje?
– Nei, selvfølgelig ikke. Gud tar minst like

mye avstand fra disse grufulle handlingene
som det vi gjør. 

En verden uten ondskap
– Hvor er Gud når slike tragedier skjer?

– Jeg tror at Gud var hos ungdommene på
Utøya da dette skjedde. Han må ha vært der
med de som led, de som var redde, og de
som ble drept. Det må ikke bli sånn at det
blir så fælt at Gud ikke kan være der. Men
dette betyr ikke at Gud på noen måte har
tillatt at dette skulle skje.

– Kunne Gud grepet inn?
– Det er et av de store og vanskelige

spørsmålene knyttet til troen på en allmek-
tig Gud. Hvis Gud skulle grepet inn, måtte
han gjort det ved alle slike onde handling-

GRIPENDE AVSKJED: – Monica
elsket å blåse såpebobler, og

kalte gjerne seg selv for Såpebo-
blepiken. Så vi lot de være med
som et symbol på det å ha sve-

vende tanker og store drømmer.
Og på håp, sier Gunnar Nesse.

FOTO: CHRIS RONALD HERMANSEN/
FANAPOSTEN

–Det er mye mer godhet
enn  det er ondskap i verden
– Såpeboblene ble et symbol på håp, sier sokneprest Gunnar Nesse. Han forrettet da
drapsofferet Monica Iselin Didriksen ble stedt til hvile i Fana kirke onsdag 10. august.
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er. Da måtte vi tenke oss en verden uten
ondskap. 

– Dette er store ord?
– Ja, og en utopi. Gud kan gripe inn

gjennom måten han påvirker oss på. Han
kan bare stoppe ondskapen ved å overbevi-
se oss om at vi skal gjøre godt mot andre.
Det er her samvittigheten vår kommer inn. 

Guds stemme
– Er samvittigheten på en måte Guds
stemme i oss?

– Hvis vi først har lært oss å kjenne Gud,
så kan han tale til oss gjennom samvittig-
heten. Samvittigheten er et slags organ inne
i oss som påvirker oss i positiv retning og
forteller oss hvordan vi skal være mot an-
dre mennesker. Dette er det samme enten
du er muslim eller kristen. Det gir oss en
glede å følge samvittigheten og gjøre det
som vi er overbevist om er det rette. Jeg kan
si det slik at vårt innerste verdigrunnlag
kommer til uttrykk gjennom vår samvit-
tighet. 

– Tror du at alle mennesker har en sam-
vittighet?

– Dersom man ikke har fått en grunnleg-
gende forankring i et livssyn, så har man
nok dessverre en samvittighet som i veldig
liten grad kan være til hjelp i konkrete situ-
asjoner. 

Livet eter døden
– Mange i dag tror på et liv før døden, at
det ikke ligger noe utenfor vuggen og gra-
ven?

– Jeg har møtt mange ateister som ikke vil
innrømme noen tro på et evig liv. Agnosti-
kerne er mer moderate; de sier at det  ikke
er mulig å vite noe om dette. Avstanden fra
en agnostiker til en kristen er ikke så lang;
vi vet heller ikke hvordan evigheten ser ut.
Men vi må stole på det vi har i Bibelen. Mye
av det er knyttet til foreldete forestillinger
om perleport og gullgater. Da blir det litt
sånn at luksus og himmel henger sammen.
Det er nok ikke helt i tråd med vår tro i dag.

– Amerikanske herlighetsteologer liker
vel å tro at det er slik?

– Ja, det finnes en del ekstreme menighe-
ter som vil gjøre luksus og velstand til tegn
på at Gud er med i livene deres. Det motsat-
te blir da et uttrykk for at de ikke har åpnet
seg for Guds velsignelse. For meg blir dette
dobbelt feil.

På midten av 80-tallet så flere slike me-
nigheter på aids som Guds straff til de
homofile. Homofile ble betraktet som syn-
defulle. Siden denne sykdommen rammet
denne gruppen først, ble det dessverre alt-

for lett å trekke en slik konklusjon. Gunnar
Nesse mener at dette ikke er god teologi.

Jobs opprør
– Slike livssyn prøver å avlese Guds velsig-
nelser og forbannelser i livshendelsene våre.
Det har vi ingen holdepunkter for å hevde.
Jobs bok er i bunn og grunn et opprør mot
en så skjematisk måte å tenke om Gud på,
utdyper han.

– På en måte er dette en slags lignelse over
de dype og grunnleggende forhold mellom
Gud og mennesker.

– Jobs bok ender i forsoning etter alle
prøvelsene?

– Ja. Job får en slags oppreisning. Men det-
te er ikke en historisk fortelling, mer en slags
parabel. Hvis boken stoppet med at Job ble
fratatt alt, hadde vi ikke fått noe svar. På en
måte kan dette sammenlignes med Jesu li-
delseshistorie. Hadde denne historien slut-
tet på langfredag, ville vi vært helt i villrede.
Svaret får vi når Gud reiser Jesus opp igjen
på påskedag. Da skjønner vi at Gud hadde
rett. 

Gud er sint
Nå har vi sittet lenge og snakket inne på det
lille kontoret hans i Fana menighetssenter.
Det er tydelig at soknepresten har gjort seg
mange tanker etter sommerens uforståelige
tragedie på Utøya.

– Vi sitter igjen med mange spørsmål, sier
han. 

– Gud kan ikke svare på alle disse. Men
han gir oss likevel et svar som er for alle; at
det er en fremtid som Gud bestemmer over. 

– Blir Gud sint når slike ting skjer? 
– Gud er enda mer sint enn oss på de som

gjør det onde. 
– Job var veldig sint på Gud?
– Ja. Han så alt som skjedde som et uttrykk

for Guds vilje, og nektet derfor å underkaste
seg. Det var umulig for Job å se Guds godhet
i dette. Derfor protesterte han. 

Jobs bok
Soknepresten henter Bibelen, tar på seg bril-
lene og leser høyt. Her møter vi Job etter at
han er fratatt alt av familie, venner, ære og
jordisk gods: «Men jeg vet at min gjenløser
lever; og som den siste skal han stå fram på
jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud,
og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue
Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv
og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av leng-
sel!» (Job. 19:25-27)

– Dette er sterke ord?
– Enormt sterke.
– Leste du dette i begravelsen?
– Nei, jeg leste fra brevet profeten Jeremia

sendte til folket som Nebukadnesar hadde
ført bort fra Jerusalem til Babylonia.

Ordet «håp»
Nok en gang åpner han den velbrukte Bibe-
len sin og leser: «For jeg vet hvilke tanker jeg
har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp».
(Jer. 29:11)

– Dette er jo nesten som å høre Jens Stol-
tenberg?

– Den allmenne betydningen av ordet
«håp» ligger ikke så langt fra det som vi kal-
ler håp i kristen mening. Men det er likevel
en viktig forskjell. Under begravelsen sier vi
at «av jord skal du gjenoppstå». Dette betyr
at Gud har et neste skritt når vi har tatt vårt
siste. Samtidig vet vi jo at det er mye mer
godhet i verden enn ondskap. Deri ligger det
allmenne håpet.  Den norske måten å takle
denne nasjonale sorgen på blir nå hyllet over
hele verden. «Vårt svar er mer demokrati,
mer åpenhet og mer humanitet», sa Jens
Stoltenberg i en tale samme kveld som ek-
splosjonen i Regjeringskvartalet og massa-
kren på Utøya. Det er ord med historisk sus
over seg.

Mer åpenhet
– Det er ikke tvil om at Stoltenberg er en le-
der som tolker både sorgen vår og hvordan
vi skal komme oss videre, sier Nesse.

– Den eneste måte å møte dette på er ved å
vise grunnleggende positive verdier
gjennom et åpent samfunn preget av kjær-
lighet, ikke hat. 

Noe av det aller sterkeste var kanskje de
ordene som ble sagt på CNN av Helle Gan-
nestad, en ung AUF-er fra Møre og Romsdal
som hadde overlevd skytedramaet: «Om én
mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye
kjærlighet vi alle kan vise sammen».

– Det er dét det handler om. Det vil alltid
finnes flere som elsker enn som hater, av-
slutter Gunnar Nesse. ●

– Det vil alltid finnes flere som elsker enn som hater  

SER FREMOVER: – Den eneste måte å
møte dette på er ved å vise grunnleggende
positive verdier gjennom et åpent samfunn
preget av kjærlighet, ikke hat, sier Gunnar
Nesse.  
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Forrige valg på menighetsrådene var i
2009. Valgdeltagelsen var da på 13
prosent av de stemmeberettigede, en
tredobling sammenlignet med valget
i 2005. For det samtidige bispedøm-
mevalget var det tilsvarende 10 pro-
sent som avga stemme i 2009.

Kirken er viktig
60 prosent av de som stemte ved Kir-
kevalget 2009 stemte for første gang.
Et bredere utvalg av Den norske kir-
kes medlemmer lot seg dermed enga-
sjere i 2009, både som kandidater og
som velgere. Forskningsrapporten
«Når alle stemmer teller», som ble
overlevert Kirkerådet i fjor, kan for-
telle at 88 prosent av disse velgerne
avga stemme fordi de ser på Den nor-
ske kirke som «en viktig institusjon i
vår kultur», mens 49 prosent oppgir
muligheten for å stemme på lekfolk til
bispedømmeråd og Kirkemøtet som
en viktig grunn. Når det gjelder de
som ikke avga stemme, sier 61 pro-
sent at de lot være fordi de ville over-
late til de mer kirkelig aktive å stem-
me.

Ikke reelle  valgalternativer
Arbeidet med rapporten ble ledet av
forsker Ulla Schmidt (Kifo) og pro-
fessor Sverre D. Mogstad (MF) i sam-
arbeid med forskere fra Institutt for
samfunnsforskning.

Sammen har de analysert og drøftet
hvorvidt Stortingets krav til demo-
kratireformen i Den norske kirke er
oppfylt. Forskerne har her kommet
frem til at tre av fire krav er innfridd
med Kirkevalget 2009. Kritikken ret-
ter seg særlig mot i hvilken grad Kir-
ken har maktet å etablere reelle valg-
alternativer.

– Kirkeforliket forutsetter at Den
norske kirke gjennomfører en demo-
kratireform i og med to kirkevalg i

2009 og 2011. Vi er godt i rute, kon-
kluderer Kirkerådets direktør Jens-
Petter Johnsen til Kirken.no.

Er i rute
Johnsen sier i likhet med forskerne at
demokratireformen i Den norske kir-
ke må forstås som noe annet og mer
enn de fire forutsetningene Stortinget
la til grunn i forliket.

– Evalueringen er her til stor hjelp i
det videre arbeidet med reformen. Li-
kevel må vi holde fast på at det er dis-
se fire kravene politikerne har bundet
seg selv og oss til, og som vi skal måles
på, understreker Johnsen.

Samtlige partier på Stortinget inn-
gikk våren 2008 en avtale om at rela-
sjonen mellom stat og kirke skal en-
dres. Som del av avtalen ble en enige
om å samarbeide med Den norske
kirke om å gjennomføre en demokra-
tireform.

Fire forutsetninger
Denne reformen har fire forutset-
ninger: Det skal etableres reelle valg-
alternativer, kirkelige valg skal holdes
sammen med offentlige valg, bruken
av direkte valg skal økes og det skal
gjennomføres forsøk med med ulike
ordninger. Johnsen mener at forsker-
nes analyse av hvorvidt kirken har
maktet å etablere reelle valgalternati-
ver er lærerik og viktig, samtidig som
han understreker at det er nødvendig
å skille mellom evalueringen av me-
nighetsrådsvalget og valget til bispe-
dømmeråd og Kirkemøte.

Reglene må endres
– Vår konklusjon er at vi må endre
valgreglene for menighetsrådsvalg,
slik at velgerne får økt sin reelle inn-
flytelse. Dette vil bidra til å imøte-
komme kravet om reelle valgmulig-
heter på en bedre måte, mener han.

Når det gjelder valg til bispedøm-
meråd og Kirkemøte har Den norske
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«ALLE STEMMER TELLER»: Forskerne Sverre D. Mog-
stad (til venstre) og Ulla Schmidt overleverte i fjor vår
evalueringsrapporten av demokratireformen i Den nor-
ske kirke til Jens-Petter Johnsen. FOTO: KIRKEN.NO

Flere stemmer, få  
En forskningsrapport Stiftelsen kirkeforskning (Kifo)
og Det teologiske menighetsfakultet (MF) har utført
på oppdrag fra Kirkerådet slår fast at folk er økende
engasjert i kirkevalget. Men kunnskapen om
enkeltkandidatene er fortsatt liten.

JORUNN M. JOHNSEN - GEISTLIG KANDIDAT FRA FANA:
– Jeg er oppvokst i speiderarbeid og i diakonalt arbeid i Blå
kors, dette preger meg og mitt fokus på at kirken skal være
åpen for alle som vil være med, svarer sokneprest Jorunn
M. Johnsen på spørsmål om sine kirkelige røtter. Videre er
hun opptatt av alt felleskapsbyggende arbeid, og mener at
kirken som møteplass på tvers av generasjoner er svært
viktig i vår tid. ARKIVFOTO
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kirke endret valgregler og gjort formelle
grep som imøtekommer kravet om reelle
valgalternativer. Muligheten for supple-
rende nominasjon blir av forskerne vur-
dert som svært vellykket. 29 kandidater
ble tilleggsnominert i 2009. Av disse ble 19
også valgt inn i rådene, på fast plass eller
som vara.

Hvem er kandidatene?
– Samtidig ser vi at vi at vi må imøtekom-
me velgerens behov for god informasjon
om valgalternativene på en bedre måte,
fortsetter Johnsen.

– Vi må se nærmere på måten preferan-

sevalgordningen ble gjennomført på. Vi
må forbedre kandidatpresentasjonen og
sørge for at den er tilgjengelig og forståelig
for velgeren. Vår viktigste informasjons-
oppgave ved Kirkevalget 2009 var å infor-
mere medlemmene om at det var valg, at
de hadde stemmerett og hvor og når de
kunne delta i valget. Oppgaven nå er å få
frem informasjon om hva rådene gjør og
hvem kandidatene er. ●

Mer informasjon om valget:
www.kirkevalget.no (bokmål)
www.kyrkjevalet.no (nynorsk)
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 vet på hvem
IVAR BRAUT - GEISTLIG KANDI-
DAT FRA FANA: – Jeg står i en
klassisk teologisk tradisjon med
bakgrunn i lokalmenighet og lags-
bevegelsen, med luthersk identitet
som er åpen utover. Jeg vil at kir-
ken skal være utpreget folkekirke-
lig og misjonal, svarer sokneprest i
Birkeland, Ivar Braut, når nomina-
sjonskomiteen spør ham om hans
kirkelige røtter. Når det gjelder kir-
kens debattsaker, ønsker han å
«gå sakte og nøkternt fram i stat-
kirke-prosessen, vil motarbeide
alle frikirke-tendenser, og ønsker
at det alltid skal være en særlig til-
knytning mellom folk og kirke.
Derfor bør prestene være statsan-
satte som nå». Ellers går han inn
for kompromiss og samhold i kir-
kens spørsmål om samlivsformer.
«Da vil jeg selv være tydelig på det
kirken med god grunn har stått for:
Ekteskapet mellom mann og
kvinne er gudgitt, og er eneste
samlivsform kirken har velsignel-
sesliturgi for. Men alle døpte og
troende hører med i «underet»
Guds menighet», skriver han. 

ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Din stemme avgjør
Seks av de nominerte leke kandida-
tene til bispedømmerådsvalget er fra
Bergen kommune. Ingen disse er fra
Fana, men to av sokneprestene våre
og en kirkelig tilsatt står likevel på
valg.

Listen over nominerte kandidater til bispe-
dømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. To-
talt er det nominert 19 leke kandidater
(ingen fra Fana), fem prester (to fra Fana)
og fem kirkelig tilsatte (en fra Fana).

De nominerte fra Fana prosti er Monica
Ugulsvik fra Skjold (assistent i Skjold me-
nighetsbarnehage), sokneprest Ivar Braut
(Birkeland) og sokneprest Jorunn M. John-
sen (Slettebakken). Selve valget gjennom-
føres i to omganger. Første del holdes 12.
september, samme dag som stortingsval-
get og menighetsrådsvalget. Alle kirke-
medlemmer over 15 år kan her avgi stem-
me på leke kandidater til Bispedømmerå-
det. Andre valgrunde blir senere i høst.
Prestene og de kirkelig tilsatte skal da velge
hver sin representant. Monica Ugulsvik fra
Skjold og de to lokale sokneprestene våre er
da blant kandidatene som kan bli valgt.

Bispedømmerådet i Bjørgvin har til sam-
men ti medlemmer, inkludert biskopen
(ikke valgbar). Størst spenning knytter det
seg uansett til valget av de syv lekfolkplas-
sene. Lekfolket har majoritet i de norske
bispedømmerådene, med totalt 77 av de
115 rådsmedlemmene som utgjør Kirke-
møtet. Og her er det du som avgjør utfallet.
Husk bare å rangere kandidatene på stem-
meseddelen. Dersom stemmeseddelen
ikke skal forkastes, må du rangere minst
en kandidat. Mer informasjon om frem-
gangsmåten og de enkelte leke kandida-
tene finner du på innstikket som er satt inn

12. september 
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Gi kirken gode råd!
Valgpresentasjon fra valgrådet i Bjørgvin bispedømme

 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Hvem vil du skal sitte i bispedømmerådet 
og på Kirkemøtet, kirkens «storting»?
Alle kirkemedlemmer som er 15 år eller eldre kan være med på å bestemme dette direkte. 
Ved å stemme under bispedømmerådsvalget, er du med på å bestemme hvilken retning 
Den norske kirke skal gå i.

På de neste sidene får du en kort presentasjon av kandidatene til bispedømmerådsvalget. 
Mer informasjon om kandidatene og svarene deres på aktuelle kirkelige spørsmål finner du på: 
www.kirken.no/bjorgvin
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Nils Dagestad
68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

Bakgrunn: 
Men. råd, kommunestyre, fylkes-
ting. Leder for flere utvalg, store
prosjektarbeider og forhand-
linger med sentrale styresmakter. 

Satsingsområder: 
• Fornyet og vitalisert forkynnelse
• Rekruttering, engasjere frivillige
• Skape glede og entusiasme
• Tenke «hele mennesket»

Berit Nøst Dale 
59 år. Høyskolelektor. 
Meland, Nordhordland 
prosti.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, Normisjon
(landsstyret og regionsstyre). 
Leder gudstjenestelag.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring for voksne
• Frivillig arbeid i kirken
• Barnas plass i gudstjenesten

Eivind E. Elseth 
27 år. Student. 
Fridalen, Bergen domprosti.

Bakgrunn: 
KFUK-KFUM (leder vinterfestival,
kretsstyre), men. råd, ungdoms-
rådet i Bjørgvin (leder og nestle-
der), repr. skap Kirkens SOS
Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring, barn og 

unge
• Utvikle diakonale tiltak

Sigbjørn Grønås 
72 år. Professor emeritus. 
Os, Midhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, tekstleser,
medlem av gruppa for miljø, for-
bruk og rettferd i Bjørgvin, Natur-
vernforbundet, Besteforeldreak-
sjonen for ansvarlig klimapolitikk. 

Satsingsområder: 
• Dåpsopplæring, konfirmanter
• Kreativt gudstjenesteliv
• Vår jord, forbruk, rettferdighet
• Offentlig debatt

Terje Roald Halsnes 
51 år. Hjelpepleier/bonde. 
Fjaler, Sunnfjord prosti.

Bakgrunn: 
Leder men.råd, leder fellesråd,
styre for menighetshus, vara
kommunestyre, leder grendelag. 

Satsingsområder: 
• Trosopplæring
• Ny gudstjenesteordning
• Inkluderende kirke
• Ungdomsarbeid
• Diakoni

Cathrine Waaler 
Halstensen 
33 år. Enhetsleder. Bergen
domkirke, Bergen domprosti.

Bakgrunn: 
Medlem bispedømmerådet, pro-
stileder og daglig leder ulike men.
i Bergen, Kirkens bymisjon, sty-
remedl. Norges huseierforbund.

Satsingsområder: 
• Diakoni, inkludering, omsorg
• Ungdomskulturkirken St. Jakob
• Barn og unge 
• Unge voksne i kirken

Bjarte Hetlebakke 
21 år. Student. 
Salhus, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn: 
Leder KRIK-lag, konfirmant-
lærer, styremedlem Hordvik 
indremisjon, fritidsforkynner
Nordhordland Indremisjon.

Satsingsområder: 
• Ungdomsarbeid
• Smågrupper
• Forholdet kirke/bedehus
• Liturgi 

Ingmar Ljones 
68 år. Pensjonist. 
Arna, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn: 
Medlem Bjørgvin bispedømme-
råd. Leder menighetsråd og
Bergen kirkelige fellesråd. Ord-
fører, stortingsrepresentant, m.m. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
• Gudstjenestefellesskap
• Diakoni
• Samarbeid andre lag/org.
• Frivillige medarbeidere

De leke kandidatene i alfabetisk

Terje S. Edvardsen 
66 år. Adm.dir. 
Fridalen, Bergen domprosti.

Hildur Heie 
57 år. Pleie- og omsorgsleder. 
Tysnes, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder for etabl. av Kirkens bymisjon
Bergen, styreleder bymisjonen, men.
råd, Åpen kirke, Haraldsplass diako-
nale sykehus/høgskole, Garnes U-
senter, Diakoniledermøtet m.m.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring • Kirkeoppslutning
• Stat-kirke reform • Diakoni
• Ungdomsarbeid

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, politiske
verv. Representantskap Bergen 
diakonissehjem.

Satsingsområder: 
• Gudstjenester
• Diakoni
• Trosopplæring
• Misjon

kandidatbrosjyre bjørgvin BM_brosjyre valg  23.06.11  12.51  Side 2



Egil Morland 
61 år. Førstelektor. Fjell, 
Vesthordland prosti.

Bakgrunn: 
Bjørgvin bispedømmeråd, 
rektor NLA, Ulike prestestil-
linger, leder presteforeningen,
leder bedehus, kommunestyre,
varaordfører m.m.

Satsingsområder: 
• Dåpsopplæring/foreldre-

ansvar
• Gudstjenesten, innføring av 

ny liturgi
• Avvikling av statskirken 

Kari Synnøve 
Muri 
46 år. Fysioterapeut og 
folkehelsekoordinator. 
Olden, Nordfjord prosti.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, fellesråd, Nor-
misjon, Leder veiledningstje-
neste i Oase. Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen, Norsk Fysiote-
rapeutforbund, Indre Nordfjord
Turlag (DNT) m.m. 

Satsingsområder: 
• Levende gudstjenester
• Bønnearbeid
• Trosopplæring for alle
• Medarbeiderskap
• Diakoni lokalt og globalt

Inger Helene 
T. Nordeide 
50 år. Utviklingsleder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Bakgrunn: 
Bj. bispedømmeråd, Senter for
Livsmestring, leder kirketun, søn-
dagsskolelærer, menighetsblad.

Satsingsområder: 
• Åpen og tydelig kirke
• Diakoni
• Trosopplæringsreformen
• Arbeidsvilkår for prester
• Stat-kirke spørsmålet

Arnt Erik Nordheim 
29 år. Rådgiver. 
Stedje, Indre Sogn prosti.

Bakgrunn: 
Jurist. Nestleder ungdomsrå-
det i Bjørgvin, Indremisjonen.

Satsingsområder: 
• Bibeltro lære
• Konfirmantarbeid
• Diakonale tjenester
• Trosopplæring
• Samhandling

Ruth Ingrid 
Skoglund 
46 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Bakgrunn: 
Styringsgruppe trosopplæ-
ringen i Fjell, søndagsskole. 
Forskingsprosjekt tilknyttet 
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Satsingsområder: 
• Trosopplæring
• Familiearbeid

Aud Marie Stundal 
60 år. Studieleder. 
Kaupanger, Indre Sogn prosti

Bakgrunn: 
Leder men. råd, fellesråd, kirke-
blad, frivilligsentral, bedehus,
skole- og ungdomskorps m.m. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
• Ta i bruk den nye liturgien
• Samarbeid mellom kirken og

andre kristne organisasjoner

Vemund Atle 
Øiestad 
63 år. Tannlege. 
Nordsida, Nordfjord prosti

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, felles-
råd og prostiråd, diverse 
prosjektarbeid tannhelse. 

Satsingsområder: 
• Trosopplæringsreformen
• Gudstjenestereformen
• Én arbeidsgiverlinje i kirken
• Grønn menighet
• Vedlikehold kirkebygg

Julie-Ane 
Ødegaard 
28 år. Stipendiat. 
Løvstakksiden, Bergen 
domprosti.

Bakgrunn: 
Kretssekretær Bjørgvin 
KFUK-KFUM, medlem av
kretsstyret, menighetskonsu-
lent, frivillighetskoordinator,
studiekonsulent, ungdoms-
arbeider, kordirigent m.m. 

Satsingsområder: 
• En folkekirke å være glad i
• Forbruk og rettferdighet
• Lokalsamfunn og menighet
• Kultur
• Medarbeiderskap

e i alfabetisk rekkefølge

Marta Onstein 
52 år. Lærer. 
Etne, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, 
prostiråd, speiderleder i 31 år,
Leder Forteljarfestival i Etne. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
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Hva er bispedømme- 
rådsvalget?
11. - 12. september er det kirkevalg, i tillegg til kom-
mune- og fylkestingsvalg. Denne dagen skal tre av de
leke medlemmene til Bjørgvin bispedømmeråd velges.
De blir også utsendinger fra Bjørgvin til Kirkemøtet.
Kirkemøtet vil ha en viktig rolle i å bestemme hvordan
Den norske kirke skal organiseres etter hvert som
båndene til staten løsnes. 

Ytterligere fire medlemmer til bispedømmerådet blir i
november valgt av de nye menighetsrådene. I tillegg
skal prester og andre ansatte i kirken velge to medlem-
mer. Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.

Slik stemmer du ved valget
• Som kirkemedlem kan du stemme på den eller de 

personene du helst vil ha inn ved å sette tall foran 
navnet (se eksempel på stemmeseddel til høyre).

• Stemmeseddelen er alfabetisk. Kandidatene har 
derfor like store sjanser til å bli valgt, uavhengig av 
hvor de står på listen. 

• Stemmesedler uten tall blir forkastet. Du må merke 
minst én kandidat med ett tal, men kan markere
rekkefølgen for så mange du vil, opp til 19. Disse skal 
da merkes fra 1 til 19, der kandidaten som er 
merket nummer 1 er den du helst vil ha inn.

Kirkevalget oppsummert
• Eksempler på korrekt utfylt stemmeseddel blir lagt 

ut i valglokalet.
• Valgdagene er 11. og 12. september, de fleste 

steder kun 12. september. 
• Forhåndsstemming er mulig fra 10. august.
• Kandidatene blir valgt for fire år.
• Alle medlemmer av Den norske kirke har stemme-

rett fra det året de fyller 15.
• I august vil alle stemmeberettigede få et valgkort i 

posten med informasjon om hvor og når de kan 
stemme.

• Storsatsingen på årets kirkevalg er et resultat av 
kirkeforliket i Stortinget i 2008.

Valgpresentasjon fra valgrådet 
i Bjørgvin bispedømme
Adresse: Bjørgvin bispedømme, postboks 1960, 5817 Bergen
Telefon: 55 30 64 70
Telefaks: 55 30 64 85
Internett: www.kirken.no/bjorgvin

Rangering Kandidatar

Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange 

kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande  

rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med  

tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten.

BRETTAST HER MED TEKSTEN INN

Tala skal skrivast slik: 
 Einsifra tal skal skrivast slik:  Tosifra tal skal skrivast slik: 

Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og  

Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp  

i alfabetisk rekkjefølgje.

Val av leke medlemmer til 

BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET

11.–12. september 2011 (direkte val)

Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år

Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år

Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år

Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år

Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år

Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år

Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år

Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år

Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år

Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år

Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år

Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år

Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år

Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år

Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år

Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år

Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år

Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år

Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år

 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Bli bedre kjent med de leke 
kandidatene til bispedømmerådet
Hvem er kandidatene? Hva står de for og hva mener
de om ulike spørsmål? Les mer i brosjyren du får på
kirkekontoret eller på www.kirken.no/bjorgvin. Der
finner du bl.a. et utvidet oversyn over kandidatenes
bakgrunn og svarene på følgende spørsmål:

• Oppslutningen om gudstjenestene går tilbake. Hva kan og 
bør kirken gjøre for å snu denne trenden?

• Hvordan ser du for deg at ressurser knyttet til trosopp-
læringen kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i 
konfirmantarbeidet?

• Distriktsprestene tjenestegjør i flere menigheter i prostiet. 
Hvordan vil du sikre at menigheten kan forholde seg til én. 
lokalt tilknyttet prest?

• Bør Bjørgvin bispedømme si ja til å ansette homofilt 
samlevende prester? Mener du Den norske kirke bør 
vedta en liturgi for vigsel av par av samme kjønn?

• Hva er den viktigste utfordringen for kirken akkurat nå?

Brosjyren med den utfyllende presentasjonen sendes 
kirkekontorene før forhåndsstemmingen starter 
10. august. Noen av kandidatene vil også være å finne på 
Facebook, se lenke på www.kirken.no/bjorgvin
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AV LISE MCKINNON

I registeret til en eldre salmebok har Blix fått
en biografi på 2 linjer: «f. i Gildeskål på Hålo-
galand 1836, d.1902, professor i hebraisk i
Oslo, salmediktar». Til gjengjeld fyller num-
rene på salmer han har skrevet eller oversatt
mer enn en halv side i registeret. Det er et
langt sprang mellom et fiskebruk på en øy i
Nordland og et professorat i Oslo, et mye
lengre sprang på attenhundretallet da Norge
skulle prøve å «finne seg selv» som nasjon. 

Faren omkom
Elias Blix Christoffersen ble født i Gildeskål i
Nordland 24. februar 1836. Blix-navnet tok
han i bruk som etternavn «efter mine Foræl-
dres Ønske» som han senere forklarte. Faren
var fisker og bonde som så mange andre i
landsdelen. Da Elias var tre år omkom faren
i en ulykke. Lillebroren Ole Pareli var da
bare ni måneder gammel. I 1842 giftet mo-
ren seg med sin fetter og de fikk tre barn
sammen. I tillegg til sine etter hvert økende
plikter med dyrepass, gårdsarbeid og lokalt
fiske, har nok Elias som den eldste i barne-
flokken også måttet fungere som «barneha-
gestyrer» hjemme. 

Til «Samaritanen»
Elias ble tidlig en lesehest. Moren var nok
hans første lærer og den som sikkert ga ham
en grundigere innføring i lesekunsten enn
det barn fikk på omgangsskolen noen få
uker i året. Boken ble med over alt, til stefa-
rens ergrelse når Elias forsømte arbeidet han
var satt til å gjøre. Historien sier at en gang

da han skulle bære en stamp med rogn opp
fra båten og mistet hele børen, utbrøt en ka-
merat: «Når du ikkje klarer å bere ein stamp
rogn, kan du like gjerne reise på Samarita-
nen». Og til «samaritanen», det vil si lærer-
seminariet i Tromsø, var det Elias dro etter at
han var ferdig med folkeskolen og hadde
stått konfirmant.

Likhetstanken
Mens han var i Tromsø døde moren etter
lengre tids sykdom. Familien hadde ingen
mulighet til å hjelpe Elias. Økonomisk støtte
fikk han derfor via stipendier og pengehjelp
fra velhavende personer som kjente til gut-
tens gode evner. Det er ikke meningen å gå
inn på de religiøse og politiske sakene som
var oppe til debatt på Blix sin tid, men jeg vil
trekke frem to emner som hadde betydning
for ham på det personlige plan. I Grunnlo-
ven av 1814 står det at ingen personlige, eller
blandede, arvelige forrettigheter må «til-
staaes Nogen for Eftertiden», og i 1821 ble
alle adelige titler og privilegier opphevet.
Det var likevel noen som følte seg hevet over
slike likhetstanker. 

Dette gjaldt særlig representanter for em-
betsstanden. De så med ublide øyne på en
type innvandrere eller «invaderere» på deres
enemerker. Slik skriver historieprofessor L.
L. Daae om sin studietid på 1850-tallet: «Til
al Lykke var Bondestudenteriet dengang end-
nu kun i sin Begyndelse, men allerede for
lengst var det jo givet, at Studerende af ringe
Dannelse og ringe Herkomst fortrinnsvis søg-
te til Theologien». I juni 1866, 30 år gammel,
reiste Blix som nybakt cand. theol. hjem til

Gildeskål. Siden sist han hadde besøkt
hjemstedet var det kommet en ny sokne-
prest, en onkel av L.L. Daae som nok var av
samme mening som nevøen. Det kom da til
en konfrontasjon mellom ham og Elias Blix. 

Fikk ikke preke
Det ble fortalt at Blix hadde spurt sokne-
presten om å få preke i Gildeskål kirke, men
at Daae nektet ham det. Blix har ikke selv
omtalt episoden skriftlig, heller ikke Daae,
men det fins et sitat fra et brev skrevet av en
tjenestejente på hjemmegården: «Da Chan-
didaten, som Tiden her paae Vaag har vært
Glad og Utadvendt, kom Hiæm fra Præste-
gaarden efter Konfirmations-Hælgen var
Han knust af Sorg. Han drog aldrig mere til-
bake til Kirkestedet. Sognepræsten hadde
nemmeligen givet ham Beskied om at det icke
sømmet sig et Almuens Barn at bestige Kir-

10 august 2011                      

Elias Blix 175 år:

«Lat folket
som brøder 
saman bu»
I år kan vi feire at det er 175 år siden Elias Blix ble født. 
Ikke et av de store jubileene altså, men et påskudd til å
trekke frem noen flere sider ved denne mannen som vi
oftest møter via salmeboken.

FAMILIEN: Fra sommerhuset ved Slependen
på sølvbryllupsdagen 19. juli 1896. F.v.: Einar,
Hans, Marie, Emma, Elias, Ivar, Ragnvald,
Borghild og Helge. FOTO: DET NORSKE SAMLAGET
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Fakta: Elias Blix
• Født 24. februar 1836 på 

Sandhornøya i Gildeskål. 
• Blant de aller fremste for frem-

veksten av det nynorske språket, 
og ingen andre har som han 
bidratt til nynorskens suksess 
som kirkespråk.

• Blix var med på å stifte Det 
Norske Samlaget i 1868, og satt i 
det første styret. I 1869-1891 fikk 
han her utgitt flere samlinger 
med salmene sine.

• Kjente verk: «No livnar det i 
lundar», «Med Jesus vil eg fara», 
«No koma Guds englar» og 
«Kling no klokka», «Å, eg veit 
meg eit land» og «Gud signe 
vårt dyre fedreland».

• Professor i hebraisk ved  univer-
sitetet i Oslo, bibeloversetter, 
leder for Det norske Videnskaps-

akademi og kirkestatsråd i Sver-
drups regjering ved innføringen 
av parlamentarismen i 1884.

• Sammen med Emma (f. Hansen) 
fikk han ni barn. Syv levde opp. 
Mest kjent er karikaturtegneren 
Ragnvald Blix.

• Døde i Kristiania 17. januar 1902.
• Mer info: www.elisasblix.no 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

INNFØRINGSKURS 

SOS-CHAT 
Kirkens SOS i Bjørgvin 

starter innføringskurs 

for nye medarbeidere 26
. september. 

For ett år siden starte
t vi en ny krisetjenest

e, 

SOS-chat, og trenger de
rfor frivillige medarbe
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både til SOS-chat og ti
l telefontjenesten. 

Som medarbeider skal du
 ikke finne løsninger e
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gi råd, men være et med
menneske for den som 

trenger noen å dele sin
 smerte med.

Kontakt Kirkens SOS i B
jørgvin for mer informa

sjon. 

E-post:bjorgvin@kirkens
-sos.no - tlf: 55 32 58
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kens Predikestoel. Gud Give Chandidaten videre Kraft til
at bære saadan Uforstand. Bedre var nog icke at vente fra
Daae».

Folkets språk
Det var ikke bare «almuens barn» som var uønsket på
datidens prekestoler. Heller ikke dens språk ble sett på
som passende til å uttrykke noe som var hellig eller opp-
høyd. Blix ble tidlig målmann. I en takketale han holdt
på en stor fest arrangert til hans ære sa han: «Det var i 50-
aari eg vart maalmann, etter at eg hadde fenge fat i Aa-
sens grammatikk og derav klaart sét, at dette maal var det
same som mitt eige morsmaal, berre sét i vitskapeleg ljos
og samanheng». Det var etter at han begynte å skrive på
«maalet» at han kom på glid med salmediktingen. Hans
første samling, «Nokre salmar, gamle og nye», kom ut i
1869. Som den lærde og språkmektige mann han var,
ble det naturlig at han også tok del i oversettelsen av
Bibelen til nynorsk. Noen fullstendig oversettelse av den
kom likevel ikke før på 1920-tallet.

Kirkestatsråd
Blix ble ikke prest, kanskje passet han best til å være vi-
tenskapsmann. Han studerte mange språk og ble pro-
fessor i hebraisk. Venstre-mannen Blix var også kirke-
statsråd i perioden 1884-1888, og hadde mange oppga-
ver og verv i årenes løp. Et gammelt ord sier at «om hun-
dre år er allting glemt». Noen hendelser er likevel for
viktige til at vi skal glemme dem. Også i dag bør vi tørre
å bruke ordet «uforstand» når det trenges, slik som tje-
nestejenten på Våg i Gildeskål gjorde. Blix selv må ha
tenkt likedan mange ganger, ikke minst i forbindelse
med motstanden mot «maalet» som kirkespråk. ●

Kilder: Anders Aschim: Elias Blix: Ein betre vår ein gong
(Samlaget, 2008) og Egil Elseth: Elias Blix - 
Verk og virke (Verbum, 1989)

SALMEDIKTEREN SLAPPER AV: Elias Blix med ettermiddagsavisen og pipen,
slik sønnen Ragnvald Blix så (og tegnet) ham. ILL: DET NORSKE SAMLAGET
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12 august 2011                      

Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

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

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

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

 

nde som ønskereørreårrøpforr 
ak alt det prraerr tførre- vi u  

    
    

 

e noe selv å gjørrenskerr 
eleggerttteetilrrektiske ellerr  

    
    

 

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.nowww.ber

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

Tlf: 55 21 44 50
gen5010 Ber

eatergt. 20T
AVD. BERGEN

PoldenPolden
Espen HelgeKnut 

 

    
    

 

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.no

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

PoldenilsonW
HeineomT

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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

nt: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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STABEN,STORETVEIT MENIGHET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Solveig Kongsvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . 938 64 108 
e-post .solveigkongsvik@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben 
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                    august 2011

Uke 36:
- Vi takker for politisk og kirkelig ledelse
og det norske folk og måten som en gikk
inn i situasjonen på etter de fryktelig og
tragiske hendelsene 22.juli. - Vi ber for
alle som sørger og bærer stort savn, at de
fortsatt må få omsorg og støtte og få hjelp
til å leve med sorgen og savnet. - Vi ber
for det forestående kommunevalget,
menighetsråds- og bispedømmeråd-
svalget, at det må få tjene land og kirke til
det beste. menigheten. 

Uke 37: 
- Vi takker for nye grupper av konfir-
manter. - Vi ber for konfirmantene, og
om at menigheten må ta imot konfir-
mantene på en god måte. 

Uke 38:
- Vi takker for menighetens kulturarbeid
og for muligheten til å samles om interes-
sante emner. - Vi ber for arbeidet med et
rikt og variert kulturtilbud i vår menig-
het. - Vi ber også for biskop, prost og fel-
lesråd Vi takker for alle frivillige medar-
beidere og for de ansatte i vår menighet. 

Uke 39 
- Vi takker for gudstjenestene og for

muligheten til å samles til gudstjeneste.
- Vi ber om at mange må finne sin vei til
gudstjenestene og at gudstjenestene
må være til glede og gagn for hver en-
kelt i menigheten.

Uke 40:
- Vi takker for alt barne- og ungdoms-
arbeid som nå har startet på et nytt se-
mester. -Vi takker for ledere og delta-
kere. - Vi takker for arbeidet som blir
gjort for å styrke dåpsopplæringen i
menigheten. - Vi ber for alt arbeidet
som nå gjøres for å forberede og iverk-
sette dette arbeidet slik at vårt barne-
og ungdomsarbeid får gjøre våre barn
og ungdommer bedre kjent med Kris-
tus, og at de får tilhørighet til og i me-
nigheten

Uke 41:
- Vi takker for at det er mulig å ta en
pause i arbeidet. Vi takker for alle som
har mulighet til å ha høstferie.
-Vi ber for høstferien, at den blir brukt
til å samle nye krefter, og gir gode opp-
levelser. - Vi ber også for alle dem som
ikke kan ta høstferie. -Vi ber for dem
som er avhengig av hjelp og for alle en-
somme.

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

Vi samles i Storetveit menig-
hetshus annenhver tirsdag kl.
11.00-13.30: først en halvtime
med rytmisk trim for dem
som ønsker å starte med det,
så spiser vi medbrakt lunsj, får
servert kaffe og te, og har litt
felles program fram til 12.30.
Den siste timen kan du velge
en interessegruppe: engelsk,
bibel, samtale, kirke/samfunn,
tur/kulturg eller håndarbeid.
(Håndarbeidsgruppen møtes
de tirsdagene det ikke er van-
lig Aktiv Fritid). To ganger i
semesteret har vi fellesmøter,
med felles program i stedet for
grupper den siste timen.

Program høsten 2011:
• 23. aug.: Grupper – oppstart
• 6. september: Grupper
• 20. september: Fellesmøte: 

Program ikke fastlagt
• 4. oktober: Grupper
• 18. oktober: Grupper
• 1. november: Fellesmøte. 

Program ikke fastlagt.
• 15. november: Grupper
• 29. november:  Grupper
• 13. desember: Jule-

avslutning

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen 
v/Kari Blom – 55 91 08 83 og 
Lisen Skarstein – 55 01 03 01

Høstens program:
• 26. august - klubb
• 8. september - klubb
• 22. september - 

kontaktkveld med familie, 
avslutning i kirken

• 6. oktober - klubb
• 20. oktober – klubb
• 3. november - 

kontaktkveld med familie,
avslutning i kirken

• 17. november - klubb
• 1. desember - klubb 
• 15 desember 

juleavslutning

NB! 23. okt.: 
Diakoniens dag i Storetveit.

Vi møtes i  menighetshuset,
Kirkeveien 27. 

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

Kontaktklubben er støttet av
Bergen kommune

Veldig kjekt er det derfor at
samlingene nå starter opp igjen
under ledelse av frivillighetsko-
ordinator Kari Bakke:

• Babysang torsdag 
1. september 

• Knøttesang tirsdag 
6. september.  

Babysang begynner i kirken
kl.1030 og holder på fram til
lunch - ta med matpakke -
kl.1130. Da går en bort på me-

nighetshuset til lunch for felles-
skap og samtale om løst og fast.
Knøttesang  er tirsdager fra 
kl 17.30 til kl 18.30.

Spørsmål om og påmelding til
babysang og spørsmål om

knøttesang skjer til Kari Bakke
kari.bakke@bkf.no – 
tlf. 55308115

Bli med – meld deg på! 
Kari Bakke ønsker hjertelig 
velkommen.

Kontaktklubben for utviklingshemmede
holder til i Storetveit menighetshus. Klubben
er et møtested for akkurat deg, og kanskje en
støttekontakt eller noen i familien? Alle er
hjertelig velkomne! 

Aktiv Fritid
for aktive pensjonister
Dette er for deg som er aktiv pensjonist, og ser
etter et fellesskap å være med i. 

Bli med på baby-
sang og knøtte-
sang!
Å oppleve en tirsdag ettermiddag og en
torsdag formiddag i menighetshuset er stort
når knøttesang og babysang har samlinger.
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

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

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

474 59 926

 Tlf. 55 27 28 29

BERGEN FYSIOTERAPIKLINIKK 
FYSIOTERAPIVAKTEN

Fysioterapeut Åse Birkhaug

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

firmapost@fysioterapivakten.no

www.fysioterapivakten.no

WERGELAND
Fageråsveien 2 - tlf. 55 36 02 51
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Norah Theodorsen Mong
Elander Olsen
Lilly Sletten
Levi Løvik
Theresa Tøndel Hoaas
Sina Lade Unneland
Olav Rutledal
Nikolas Kolbeinsen Knudsen
Nathalie Kittang
Elise Kårtveit Vaage
Sophie Dahl Brekkeflat
Mark Anthony Caetano
Amalie Brudvik
Majla Duong Bakke
Amanda Aase Blokhus
Sofia Kaland
Emil Mykkeltvedt
Mats Berentsen Bjørnevoll
Milo Park Hannisdal
Tobias Sætre

Inger-Mari Van Duinen og 
Carel Max Van Duinen
Marlen Bassili og 
Andreas Egenæs Herland
Emely Katharine Skjelbred og
Shane Murray
Silje Elin Grunnaleite og 
Philip Andreas Leslie Butt
Karen Reinholtsen og 
Frank Johan Knudsen
Hilde Brustad og Kjetil Bakke
Kelsey Caroline Jørgensen og
John Fredrik Sletner
Silja Jenssen og
Joote Michal Hika
Hege Strømme og 
Trygve Mathiesen
Torunn Skjelbred og 
Øyvind Walde
Lene Hop Johannessen og
Sverre Simen Madslien Hov
Silje Helen Aksdal og
Knut Amund Låstad
Helene Berg og Steinar Søvik
Sigrid Bakke og 
William Bye-Pedersen
Jennifer Lebon Fossnes og
Christian Watkins

Anette Eriksen og Kenneth Mjøs
Therese Nerhus og 
Marius Holmen
Celine Olsvold Hope og 
Henrik Kristiansen
Christina Namtvedt og 
Christian Dvergsdal Karlsen
Ann Kathrin Lofstad og 
Stian Tangseth
Anja Therese Gabrielsen og 
Andreas Ragnar Moen
Therese Lund og
Per Otto Ringstad
Katrine Vabø og Kristian Tøkje
Karianne Gjertsen og 
Øivind Nyhammer

Herbjørg Pauline Nilsen f. 1913
Leif Ryste f. 1929
Bente Hovland f. 1970
Selma Marie Færøy f. 1921
Ingrid Beyer f. 1922
Tora Billington f. 1925
Jørg Kjell Andersland f. 1914
Oscar Hordnes f. 1906
Alf Hatlebrække f. 1929
John Fleten f. 1922
Rolf Watne f. 1920
Solveig Jenny Rosendah f. 1920
Trond Arild Monsen f. 1954
Fredrik Hannevik f. 1926
Mary Karin Hansen f. 1928

Storetveit
4. sept. 12. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme.Natt-
verd. Offer til Norges. KFUK/
KFUM. Kirkekaffe. Luk 18,9-14;
Jes 2,12-17; Rom 3,21-26 

11.sept. 13. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/Gunn Kongsvik.
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarb.. Kirkekaffe. Mark 7,31-
37; 1. Sam 3,1-10; 2. Kor 3,4-6 

18.sept. 14. søn. e. pinse, kl.1100
Familiegudstj. v/Gunn F. Unne-

land. Offer til Institutt for sjele-
sorg. Smørelunch.  Luk 10,25-37;
3. Mos 19,16-18; 1. Joh 4,7-10 

25.sept. 15. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme.Natt-
verd. Dåp. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe. Luk 17,11-19;
Sal 146; 1. Tess 5,15-24 

2.okt. 16. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/Gunn Kongsvik
Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe. Matt 6,24-34;
1. Kong 17,8-16; Gal 5,25-6,5 

9.okt. 17. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/Bjarte Holme. Natt-
verd. Dåp. Offer: Menighetsarbei-
det. Kirkekaffe. Joh 11,17-27.37-
44; Hos 6,1-3; 2. Tim 1,9-12a 

16.okt. 18. søn. e. pinse, kl.1100
Høymesse v/vikarprest. Nattverd.
Offer til Kirkelig ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep
Kirkekaffe. Mark 2,18-28 Jes
1,12-17; Rom 14,1-8 

23.okt. 19. søn. e. pinse, kl.1100
Diakoniens dag. Familiegudstje-
neste v/Gunn Kongsvik. Smøre-
lunch. * Sal 73,23-28; 1. Kor 1,4-
9; Mark 12,28-34 

Hver onsdag kl.19:
Kveldstoner i åpen kirke. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dynge-
land, orgel. 1. onsdag i mnd. er
Ruth Bakke musikalsk ansvarlig. 

Bønes
Søndag 4. sept. 12. søn. e. pinse 
Luk. 18,9 14. Kl. 11:00 Gudstje-
neste v/ kap. Gunn-Frøydis Unne-
land. Konfirmantpresentasjon.
Nattverd. Kirkekaffe og søndags-
skole. Offer til Kirkens bymisjon,
Bergen. 

11. sept. 13. søndag etter pinse 
Mark. 7,31 37. Kl. 11:00 Gudstje-
neste v/ sokneprest Bjarte Hol-
me. Konfirmantpres. Dåp, natt-

verd. Kirkekaffe og søndagssko-
le. Offer til menighetens arbeid 

Søndag 18. sept. 14. søn. e. pinse 
Luk. 10,25 37. kl. 11:00 Gudstje-
neste v/sokneprest Gunn Kongs-
vik. Dåp og nattverd. Søndags-
skole og kirkekaffe. Offer til Kir-
kens SOS. 

Søndag 25. sept 15. søn. e. pinse
Luk. 17,11 19. Kl. 11:00 Familie-
gudstjeneste v/kap. Gunn-Frøy-
dis Unneland. Smørelunch. Offer
til menighetens arbeid

Søndag 2. okt. 16. søn. e. pinse 
Matt. 6,24 34. kl. 11:00 Gudstj. 
v/ sokneprest B. Holme. Nattv.
Søndagsskole, kirkekaffe. Offer
til Menighetens misjonsprosj. 

Søndag 9. okt. 17. søn. e. pinse 
Joh. 11,17 27 og 37 44. Kl. 11:00
Gudstjeneste v/ sokneprest Gunn
Kongsvik. Dåp, nattverd. Kirke-
kaffe. Offer: Menighetens arbeid 

Søndag 16. okt. 18. søn. e. pinse 
Mark. 2,18 28. Kl. 11:00 Gudstje-
neste v/ kap. Gunn-Frøydis Unne-
land. Nattverd. Kirkekaffe. Søn-
dagsskole. Offer til menighetens
arbeid.

Søndag 23. okt. 19. søn. e. pinse
Sal. 73,23 28. Kl. 11:00 Familie-
gudstj. v/ sokneprest G. Kongs-
vik. Dåp. Smørelunch. Offer: TV-
aksjonen Norsk folkehjelp. 

Søndag 30. okt. Bots og bededag 
Hebr. 3,7 11. Kl. 11:00 Gudstje-
neste v/ sokneprest. Gunn
Kongsvik. Nattverd. Søndagssko-
le og kirkekaffe.  Offer til menig-
hetens arbeid 

Søndag 6. okt. Allehelgensdag 
Matt. 5,1 12. Kl. 11:00 Gudstje-
neste v/ kap. Gunn-Frøydis Unne-
land. Nattverd. Søndagsskole 
og kirkekaffe. Offer til Kirkens
sosialtjeneste. 

Glad i musikk?

Spiller eller 

synger du?

I sommer har vi tydelig fått se
hvor viktig musikk kan være.
Våre gudstjenester og andre ak-
tiviteter løftes av god musikk.

Kunne du tenke deg å bidra med
litt ekstra musikk i kirken? Eller

kjenner du noen du kan få med
på å glede oss alle med bra mu-
sikk i en gudstjeneste?  Vi vil
gjerne ha med flere forsangere,
sangsolister og  musikere som
kan tenke seg å bidra en eller
flere ganger. Gjerne også kor
og/eller musikkgrupper/ensem-
bler.  Barn, ungdom, voksne...

Vi har dessverre ikke budsjett til
å betale, så fint om dette kan ses

på som noe man er villig til å gi til
fellesskapet.

Spørsmål? Kontakt organist Ruth,
epost:  ruth.bakke@gmail.com 
eller mob 45 85 17 50. 

PS. Agape Gospelkor ønsker
flere medlemmer velkommen!
De øver i Storetveit kirke manda-
ger kl 19.00 - 20.45.
Barnegospelkoret øver i menig-
hetshuset onsdager fra kl 17.45 
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