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Hobbysnekker
på høyt nivå 
Organist Jan Egil Vågs-
holm har nå bygget fer-
dig sitt tredje orgel. Det
krevende prosjektet ble
gjennomført på ett år. 

Side 10-11

Barnehagen
runder  50 
Menighetsbarnehagen
åpnet høsten 1957, da
menighetshuset sto fer-
dig. Vi oppsummerer 50
års godt arbeid. Side 2-3

Nyorganisering
i menigheten
Stillingskabalen er nå
lagt på nytt, og «Hverdag
og Helg»  kan presentere
nye og gamle nøkkelper-
soner. Side 4

Dikterpresten
Side 5-7

• Eyvind Skeie fyller 60 • Feirer med ny bok og turné
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AV KARL JOHAN KIRKEBØ

Det positive først. Bergen kommune

har i sitt budsjettutkast for neste år og

økonomiplan for kommende periode

foreslått byggetrinn 2 fullfinansiert.

Det er en stor og god nyhet som vi set-

ter umåtelig pris på. Vi jobber fortsatt

med på å få et vedtak som kan medføre

at vi har en komplett kirke på plass i

2009, men worst case er 2011. Så vi vet

at den kommer om ikke noe spesielt

negativt inntreffer.

Det neste er at vi nå ser en god be-

manning på plass lokalt i kirken. Vi har

en full stilling som kombinerer frivil-

lighetskoordinator og menighetskon-

sulent fra 1. september. Videre har vi

en ny kirketjener i 50% stilling lokalt.

Dette sammen med prest betyr at det

nå stort sett er folk i kirken hver dag, så

det er bare å stikke innom. Vi søker

også etter kirkemusiker og håper å ha

en fast løsning på plass fra årsskiftet.

Det gir oss en god bemanning for å

støtte vårt mangslunkne arbeid.

Så det vanskelige. Kirkerådet har le-

vert en innstilling om homofili som

skal diskuteres og sannsynligvis ved-

taes på høstens kirkemøte. Den åpner

for at det lokalt kan tilsettes homofilt

praktiserende i vigslede stillinger. I

praksis at kirken kan leve med to syn

på denne betente saken. Det

har igjen umiddelbart med-

ført at de mest konservative

prestene har gått på barika-

dene. Som forventet skriker

de om at de som ikke er enig

med dem splitter kirken. Det

må vel være to parter for å få

til en splittelse eller?

Ekstra vanskelig blir det

for meg når de bruker betegnelsen

«bibeltro» om seg selv og med det

dømmer alle som ikke er enig med

dem til «bibelUtroskap». Med hvilken

rett kan de si at slik de i dag tolker

Bibelen er den rette og den eneste ret-

te? Og med hvilken rett kan de dømme

meg for utroskap fordi jeg tolker Bibe-

len forskjellig fra dem. For en ting er

sikkert, vi tolker alle sammen. Dette er

en hersketeknikk som jeg misliker

sterkt og som desverre media svelger

rått. Og som skaper dårligere klima

enn nødvendig i en situasjon som hel-

ler burde mane til samarbeid.

Mange av dem som kaller seg bibel-

tro har skiftet syn på teologiske spørs-

mål. Et eksempel er kvinnelige pres-

ter, der mange av dem som var i mot,

nå er for. Dette inkluderer biskop Bon-

devik i Møre. Var de bibeltro før eller

etter? Og kan man være bibeltro med

begge syn? Jeg mener ja og synes det-

te er et godt eksempel på at det er rom

for flere syn på mange teologiske

spørsmål. Og da synes jeg vi skal holde

oss for gode til å dømme. Vi må gjerne

argumentere for at min tolkning er rik-

tig, men jeg synes det skal være lov å

forvente at man viser et minstemål av

respekt for hverandres integritet. 

Bønesbladet har tidligere ønsket til-

hengere av begge syn velkommen til

Bønes. For meg er dette ikke et spørs-

mål som er avgjørende for mitt Guds-

forhold og jeg kan godt ha et godt sam-

arbeid og fellesskap med begge grup-

pene. Men vi har også sagt og sier

igjen,det må skje med en gjensidig re-

spekt. La oss håpe at Kirkemøtet

finner en god løsning og at alle parter

legger den positive siden til og søker

løsning fremfor konfrontasjon. Spen-

nende kan det i alle fall bli. �

Spennende høst – 
på så mange måter

Det skjer mange ting som gjør at vi kan si at dette tegner til å
bli en spennende høst for kirken generelt og ikke minst for
oss på Bønes. Langt det meste er positivt og gir god energi,
men det er også ting som jeg opplever som vanskelige.
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Dåpsopplæring er umistelig og
sentralt for kirken. Da menighets-
huset ble reist på femtitallet var der
framsynte mennesker som så
viktigheten av å få en barnehage inn
i huset fra starten av. I dag er der
stor grunn til å si takk til dem som
fikk barnehagen til. 

AV BJARTE HOLME

For i årene som kommer er det kirken selv som må
ta ansvaret for dåpsopplæringen. Det forteller
hvor viktig barnehagen også vil bli i kommende år.
Skolen har ikke dåpsopplæringsansvar lenger.
Derfor er det så bra at menigheten har en institu-
sjon som barnehagen med sitt verdigrunnlag ba-
sert på kirkens bekjennelse. Som ansatt i Storetveit
menighet er det alltid en stor glede å få være med
barnehagens barn og ansatte enten det er med bi-
belfortellingen i samlingsstunder i barnehagen og
der lytte til barnas tanker og spørsmål, eller det er i
kirken på søndagsgudstjenester eller barnehage-
gudstjeneste før jul eller på omvisning. Det er
grunn til å si takk til alle som har ytt sin innsats i
barnehagen gjennom 50 år, takk til barna som har
gått der og foreldrene som har latt dem gå der.
Hjertelig til lykke alle sammen!

Samlingsstund i barnehagen.

Barneh
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AV STYRER BIRTHE LØVÅS

Frk. Kitty Børresen ble ansatt med en lønn
på 715 kr. i pr. mnd.. Barnehagen fikk til-
skudd fra staten og Fana kommune, men
foreldrene måtte skaffe ca. 2000 kr. pr. år
utenom foreldrebetalingen. Foreldrene la-
get gevinster og holdt tefest med utlodning
for å skaffe disse pengene. 

Fra 1962 til 1972 var det tante Ragnhild
som bestyrte barnehagen. 21.april 1964 be-
vilget menighetsrådet de nødvendige mid-
ler til telefon for barnehagen. I 1965 ble le-
keplassen utvidet litt og klatrestativ ble
kjøpt. 

I 1970 ble foreldrebetalingen hevet fra
80kr. til 93 kr. pr. mnd.. I 1971 ble utelekes-

kuret med tregulv og vinduer bygget. Prisen
var 2348 kr. Rutsjebanen ble laget på forel-
dredugnad i 1979. På 70-tallet - nærmere
bestemt - 1975, ble barnehageloven vedtatt.

I 1980 kom hemsen inne som også ble
bygget av foreldrene på dugnad. På 80tallet
skjedde en annen endring i driften av bar-
nehagen. I 1989 ble aldersgrensen senket til
tre år for å kunne bli tatt inn.

I 1992 var barnehagen gjennom en stor
oppussing og ble ferdig rehabilitert.

Mange barn og ansatte har vært innom
barnehagen. I dag har vi 21 barn, og vi er 5
ansatte. Utviklingen på barnehagefronten
har vært stor. I 1994 kom rammeplan for
barnehager, som ble vårt arbeidsredskap.
Planen gir retningslinjer for barnehagens
verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Krav
om kvalitet har også blitt mer framtre-
dende nå når det smått om senn nærmer
seg full barnehagedekning i landet. 

Kravene går både på det fysiske miljø og
på personalets kompetanse. Det har ført til
at barnehagen gjennom tidene har blitt
oppgradert og det helt fram til nå. Den siste
tiden har vi fått en grov - garderobe til regn-
tøy. I sommer skiftet vi ut hele gjerdet rundt
ute - området, og det er satt opp ny vegg i
utelekeskuret, og nytt dissestativ skal settes
opp. Videre har personalet nylig deltatt på
ett kvalitetsikrinsgkurs, og vi har fordypet
oss i barnas språk ved å delta på kurs om
emnet. 

Selve jubileumsdagen ble avholdt i bar-
nehagens lokaler tirsdag 25. september.
Barna og personalet fikk alle gaver – t-
skjorter med barnehagens egen logo med
hver enkelts navn på ryggen. Det ble en suk-
sess. Vi feiret med hotdog som seg hør og
bør i ett fødselsdagsselskap. Alle foreldre og
menighetens ansatte ble invitert, og de spis-
te hvit dame sammen med oss om etter-
middagen. Fanaposten og BA kom og laget
reportasje. 

Vi hadde en kjempefin feiring alle sam-
men, og alle er enige: Vi er veldig glad i og
stolte over barnehagen vår. Måtte den få 50
nye flotte år! �

agen runder femti

Barnehagens historie
Barnehagen ble åpnet høsten 1957 da menighetshuset var 
ferdig bygget. 

Jubileums-

kaken sprettes.

Årets barnhagekull og ansatte.
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Omorganisering skjer ikke
bare i kirken, men også der. Av
og til kan det av flere arbeids-
takere virke som en er i
kontinuerlig omorganisering. 

AV BJARTE HOLME

De siste årene kan nok den opplevelsen ha
gjort seg gjeldende også blant ansatte i kir-
ken i Bergen. For denne høsten har en ny
omorganisering skjedd. 

Kirketjenerstillingen 
Omorganiseringen angår kirketjenerstil-
lingen. Fra 1.september er denne tjenesten
organisert slik at der vil være en vaktmes-
terfunksjon som har tilsyn med flere kir-
ker. Til hver kirke vil der være en kirketje-
nerfunksjon i 50 prosent stilling som vil
gjøre tjenester i helger og ved kirkelige
handlinger i tillegg til å holde orden i kirke-
bygget. Så til slutt er der opprettet renhold-
steam som skal rengjøre kirkene. I Store-
tveit har det ført til følgende: 

• Arthur Nordei-
de (bildet), som
hadde kirketje-
nerfunksjonen
etter tidligere
ordning er an-
satt i vaktmes-
terfunksjonen
og skal ha tilsyn
med Slettebak-
ken, Storetveit,
Bønes og Søreide kirker. Vi er svært tak-
knemlige for at vi ikke har mistet han
helt i staben. Selv om det er en ny funk-
sjon han har fått, vil vi fortsatt få møte og
samarbeide med han.

• Ny kirketjener i
50 prosent stil-
ling har blitt
Fredrik Gullak-
sen (bildet). I
tillegg til denne
stillingen har
han også 50
prosent stilling-
en som kirketje-
ner i Løvstakk-
siden menighet. Da han har to slike stil-
linger, medfører det at han ikke kommer
til å tjenestegjøre på søndagene så ofte
hos oss i Storetveit. Da er vi takknemlige

for at Per Atle Holsen har sagt seg villig til
å fortsette å tjenestegjøre og nå på de
søndagene Fredrik Gullaksen ikke kan
på grunn av sin tjeneste i Løvstakksiden.

Fredrik Gullaksen har tjenestegjort siden
1.september. Han er fra Landås og har vært
aktiv speider. I speiderbevegelsen har han
også vært ansatt. Han har for kort tid siden
fullført teologistudiet. I menigheten har vi
grunn til glede over at det er han vi har fått
som kirketjener både med innstillingen
han har vist han har, og ved den måten han
har gått i stabsfellesskapet på. 

• Når det gjelder renholdet av kirken er
det renholdsteamet kommer inn og skal
gjøre, det vanligvis en gang i uken.

Frivillighetskoordinator
I tillegg har det over budsjettet til bystyret
kommet milde og kjærkomne gaver i form
av penger til frivillighetsarbeidet i menig-
hetene. Det siste har resultert i en stilling
som frivillighetskoordinator. Og i tillegg til
det har kirkelig fellesråd på sitt budsjett fri-
gjort midler som menighetene kunne søke
på og bruke til å ansette mennesker i funk-
sjoner som der er behov for.

Kari Bakke (bil-
det) har blitt den
første frivillig-
hetskoordinato-
ren i vår menig-
het. At det ble
henne, er der
grunn til å være
svært glade og
takknemlige for.
For hun har vokst

opp i menigheten. Her har hun har vært
med i korarbeid, og hun har vært mange-
årig søndagsskolelærer. Hun er utdannet
førskolelærer og har bl.a. en tid vært ansatt
i vår egen menighetsbarnehage. Som før-
skolelærer har hun den lengste tiden vært
ansatt i Slettebakken menighetsbarneha-
ge.. Ved sist menighetsrådsvalg ble hun
valt inn i Storetveit menighetsråd. 

Arbeidet vil bestå i at hun skal være til
for de frivillige medarbeiderne – både i re-
kruttering og oppfølging. De første hun i
så måte har måttet ta fatt på, er å få oversikt
over hvem de frivillige medarbeiderne er.
Nå begynner det å falle på plass bl.a. lagret
på data. Arbeidet er et nybrottsarbeid og
trenger å finne sin form. Derfor må ting gå

seg til etter hvert. Dessuten er tiden be-
grenset. For 25 prosent av stillingen vil gå
med til dette arbeidet. 

De resterende 25 prosentene skal hun
være opptatt med dåpsopplæring. Helt
konkret betyr det nå i høst at hun skal star-
te opp med babysang. Det vil skje i løpet av
oktober, og påmeldinger har kommet.

Ja, der er grunn til stor glede over denne
stillingen, og til at det er Kari Bakke som
går inn i den. Utfordringen som vi alle må
være oppmerksom på, er at det er en 50
prosent stilling og ikke en 150 prosent stil-
ling!

Ny menighetskonsulent
Som en konsekvens av opprettelsen av fri-
villighetskonsulentstillingen og at Therese
Mokkelbost dermed søkte den stillingen i
Bønes menighet og kombinerer den med
menighetsfullmektigstillingen på Bønes,
har hun sluttet som ansatt i Storetveit me-
nighet. I Storetveit har vi sett med spen-
ning på hva det ville føre til siden hun har
vært en så flott og god medarbeider som
kjente forholdene så godt. Et markert
tomrom skulle fylles etter henne. Riktig-
nok har hun søkt ett års permisjon – så vi
får nå se når det blir ny sommer. 

Men når dette
har skjedd, har vi
grunn til stor gle-
de over hun som
nå fyller stillingen
som menighets-
konsulent – Karin
B. Grodås Hegg-
holmen(bildet).
Hun har nemlig
erfaring fra tilsva-
rende stilling i Askim. Hun har gått rett
inn i stillingen og stabsfellesskapet på en
flott måte som lover godt for tiden som
kommer.

Karin B. Grodås Heggholmen er fra
Hornindal, men har bodd de fleste årene
av sitt liv i Askim. Nå har hun flyttet til
Askøy, og har sagt ja til å tjenestgjøre i Sto-
retveit –iallfall i permisjonstiden til There-
se Mokkelbost.

Til slutt er det bare å si at vi har vært
grådig heldige i Storetveit som har fått
fylt alle de ovennevnte stillingene, og
ikke minst på grunn av dem som fyller
disse stillingene. For før sommeren var
spenningen stor for hvordan det hele
ville gå.  �

Ny omorganisering med nye ansikter 
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- Kirken mangler et språk for at menneskene er en del av naturen. 
Det er noe av det jeg prøver å finne frem til, sier presten, forfatteren 
og salmedikteren Eyvind Skeie om sin nye bok der han har samlet 

316 av salmene sine. 5. november fyller han 60 år.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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Eyvind Skeie er født på Askøy, men oppvokst
i Bergen. 

- Min far var prest i Domkirken, så jeg er
oppvokst på St. Jørgen hospital. I dag er det
blitt museum (Lepramuséet), men den
gangen var det prestebolig. 

Å leve skapende
- Du er selv presteutdannet. Er det noe fami-
lien har i blodet?

- Det kan du godt si. Min sønn Sigurd
Skeie er også prest – i Søreide menighet. Selv
bor jeg i Oslo, der jeg har vært prest både for
Kirkens bymisjon og i Domkirken. Jeg pleier
si at jeg er en prest som skriver salmer og
prøver å leve på en skapende måte i min egen
samtid. 

Den nye boken hans heter «316 salmer og
sanger» – en tittel som ganske nøyaktig be-
skriver bokens innhold.

- Antallet er valgt litt for moro skyld, og litt
fordi det er mange vakre bibelvers som heter
3,16, forklarer Skeie.

- Joh. 3,16 er nok kjent for de fleste under
tilnavnet «den lille bibel». Kol. 3,16 er ikke
like kjent, men verset passer godt til en sal-
mebok.

Syng for Gud
«La Kristi ord få rikelig plass hos dere, så dere
med visdom kan lære og rettlede hverandre,
med salmer, hymner og åndelige sanger; syng
for Gud av et takknemlig hjerte» (Kol. 3,16)
skriver Paulus til den lille menigheten sør-
vest i det nåværende Tyrkia. 

- Et annet sted i den samme bibelteksten
beskrives Jesus som «den usynlige Guds bil-
de» (Kol. 1,15), noe som minner om din be-
skrivelse av Jesu fødsel i bokens salme nr. 30.
«Her er ordet selv tilstede» skriver du der.
Det høres mystisk ut? 

- Gud er skjult, men i Kristus blir Gud syn-
lig. Salmesangens innside er denne lovsang-

en til Kristus, fordi Kristus viser oss hvem
Gud er. 

Gudsmysteriet
- I salme nr. 267 advarer du mot faren for å
bli den slekten som «bærer skylden hvis li-
vets mangfold dør». Er du opptatt av miljø-
vern? 

- Jeg har skrevet mange salmer som hand-
ler om å ta vare på skaperverket. Dette er en
stor utfordring for kristne i vår tid. Det
handler om å finne et bønnespråk for dette,
mener Skeie. 

- Hvordan oppstår en salmetekst?
- Det er som et maleri. Når man arbeider

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Det var Olaf Hillestad som satte gymnasiast
Eyvind Skeies første salmeforsøk på trykk.

- Han så meg, mimret Skeie foran et lyd-
hørt publikum.

Lage løyper
Som mange kjenner til, var salmedikteren
Olaf Hillestad (1923-1974) prest i Slettebak-
ken kirke i årene 1963-66. 

- Jeg husker en ungdomsleir jeg deltok på
der Olaf var en av lederne.  Han sto opp tidlig
og laget løyper for de som kom etter.

Slettebakken motettkor kom nå frem, og
Skeie åpnet den nye salmeboken på numme
217.

- Første verset er en oversettelse gjort av
Hillestad. De to andre versene har jeg føyd til
som en hyllest til hans minne, sa Skeie, og

sang den poetiske teksten med sin klare te-
nor.

Signatursang
Før det hadde vi fått høre salme nr. 126 og nr.
181 fra boken – begge fremført fra kirkens
galleri av motettkoret, organist Olav Øgaard
og Hilde Trætteberg sin lyse sopranstemme. 

- Salme 126 er signatursangen i denne bo-
ken, åpnet Skeie. - Jeg har samarbeidet med
Märtha Louise i NRK, men har ikke gått på
hennes engleskole. Det trenger jeg ikke. Vi
som hører til kirken har visst lenge at eng-
lene finnes, sa han, og ga ordene videre til
motettkoret: «Alltid var sangen der, sangen
som englene kjente, toner eldre enn jorden,
klangen som bærer alt».

Englestemme
Med Hilde Trættebergs praktfulle sopran

svevende langt over – men likevel sammen
med – de andre korstemmene, var det van-
skelig å motsi Skeie på det utsagnet. I den på-
følgende salmen (nr. 181) fikk vi nok en gang
høre englesangen hennes, denne gangen i et
vakkert arrangement der koret sang andre-
stemmen con bocca chiusa («med lukket
munn») og orgelet strødde ut spinkle toner
før det la inn angrepet dypt nede fra magere-
gionen. Jeg vet ikke om kirken gynget – det
er vel lite sannsynlig med tanke på materialet
den er bygget i. Men det føltes slik. 

Kraftsalme
I kveldens siste salme (nr. 316) sendte Hilde
Trætteberg den lyse stemmen sin en siste
gang opp mot den himmelvendte takhvel-
vingen i Slettebakken kirke. Noen spor av
gull og gråstein brøt gjennom den glattpo-
lerte overflaten på kirkens vakre steinengel.

SIGNATURSALME: «Alltid var sangen der,

sangen som englene kjente, toner eldre

enn jorden, klangen som bærer alt» skriver

Eyvind Skeie i den nye bokens salme nr.

126.  - Det er signatursangen i denne bo-

ken, sier han. 

Turné 316 i Slettebakken kirke: Toner eldre enn jorden
26. september inviterte Slettebakken kirke til konsert med Eyvind Skeie. - Det føles riktig å hedre Olav
Hillestad i kveld, sa salmedikteren til de heldige som sørget for å fylle opp kirken denne onsdagskvelden.
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med motiver,
dukker det noen
ganger opp et
nytt motiv som
er så ferdig at det

blir en tekst av det – eller en melodi. 
- Skriver du melodier også?
- I den nye salmeboken har jeg skrevet 35

av melodiene selv. Det er noe jeg har begynt
med det siste året.

Trygge rammer
- Hva er utfordringen når du skriver for
barn?

- Det er to ting: Man skal aldri ta fra et barn
håpet og man må aldri forenkle virkelighe-
ten slik at barna blir flaue når de senere i livet
møter igjen det de sang som barn.

- I min familie har jeg opplevd at barn hol-
des borte fra begravelser for å skåne dem.
Hva tenker du om det?

- Er det trygge rammer, kan barna være
med på alt. Mangler dette, vil de voksnes
angst smitte over på barna. Poenget er ikke å
skåne barna, men å gi dem trygge rammer. 

Den norske felleskulturen
Ikke alle vet at Eyvind Skeie er mannen bak
flere kjente TV-programmer for barn, blant

annet Portveien 2 og Sesam Stasjon. - Sesam
stasjon er en amerikansk serie, men både
Bjarne Betjent, Max Mekker, Alfa og de an-
dre er norske figurer som jeg og de andre i re-
daksjonen skapte, forteller han. 

- Fikk du med noen kristne verdier i disse
programmene?

- Når man skriver et slikt program, må
man forholde seg til den norske felleskultu-
ren. Jeg mener den kristne fortellingen
fremdeles hører til i et slikt bilde, kanskje al-
ler tydeligst i julefeiringen. Jeg gjorde så godt
jeg kunne, men det er alltid en utfordring. 

Tro og livsglede
5. november fyller Skeie 60 år. Samme dag ut-
gis «Vann av klippen», vakkert illustrert med
275 tresnitt av Terje Grøstad. Boken består av
400 betraktninger om troen og livet, en for
hver dag i uken og noen flere til høytidene. 

- Jeg har holdt på med dette arbeidet i elle-
ve år, og kaller den med bergensk beskjeden-
het for verdens vakreste bok. 

- Hva tenker du om å runde 60 år?
- I min alder er det vanlig at man ser litt til-

bake. Jeg lurer ofte på om jeg har gjort alt rett
i forhold til mine fem barn. Men jeg håper at
jeg har klart å vise dem at tro og livsglede
henger sammen, sier salmedikteren.  

INSPIRASJON: - Min største inspira-

sjon er min mor Karen-Sofie Tøsse

(87), sier komponist Eilert Tøsse. 

- I oppveksten sang vi duett sammen

på kjøkkenet.

De fant tonen
Komponisten Eilert Tøsse 
har skrevet flere melodier til
Eyvind Skeies tekster, og var
tilstede på konserten i Slette-
bakken kirke.  - Å være i denne
kirken er som å komme hjem,
sier han.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Eilert Tøsse gikk i lære hos organist i
Slettebakken Olav Øgaard i 1972. Ey-
vind Skeie ble han kjent med for to år
siden på et salmeverksted i Østerda-
len.

- Vi fant tonen, og jeg satte melodi
til noen av tekstene hans, forteller
han. 

Tekst og melodi
Eilert Tøsse har satt melodi til fire av
salmene i boken «316 salmer».

- Melodiens oppgave er å bære tek-
sten frem for tolking, sier han.

- Men det er teksten som bestem-
mer om en melodi skal gå opp eller
ned, da da DA eller DA DA da. Idealet
er talerytmen, jeg arbeider alltid ut
fra den.

- Hva synes du om Eyvind Skeie
sine salmer?

- Han uttrykker seg veldig enkelt og
samtidig veldig klart, sier han.

- I salme nr. 32 skildrer han roen og
atmosfæren i stallen etter at Jesus er
født. Salme nr. 42 er fra samme situa-
sjon, men sett fra Josef sin vinkel: han
«aner knapt at stjernen stråler». Det
er fine tekster som gir rom for fantasi
for den som skal lage melodi. 

ENGLETUNGE: «Taler jeg

med englers tunger uten

kjærlighet på jord, blir jeg

bare malm som drønner

med en klang av tomme

ord» sang Hilde Trætteberg

i salme 316, en tekst bygget

over «kjærlighetens evan-

gelium» (1. Kor. 13,1).

«Englene flyr lavt i kveld»,
tenkte jeg. Applausen
etterpå varte lenge, og en
opplagt Eyvind Skeie kom
tilbake for et ekstranum-
mer.

- Alle må reise seg og
synge med, oppfordret
han, og åpnet salmeboken
på nr. 71.

- Det er en kraftsalme før
dere går hjem!

Nå gynget kirken – det er
jeg sikker på. 

DEN HELLIGE TIMEN: - Mange barn synger om den «heldige»

timen, sier Eyvind Skeie om salmen «En stjerne skinne i natt».

Den finnes i flere vakre innspillinger, og er en av 40 salmer fra

Eyvind sin hånd som er trykket i den populære Barnesalmeboka

(Verbum/IKO-forlaget, 1999). 



AV SINDRE SKEIE

"O bli hos meg! Nå er det aften-

tid, og mørket stiger», heter det i

salmen. Straks vet vi at aftentid

er livets siste del, og mørket

som stiger, er livets slutt som

nærmer seg. Vi tenker i bilder,

og jeg tror Gud har lagt ned i oss

denne måten å tenke på.

Utenfor er morgenen solfylt og

kjølig. Høsten er her, og jeg ten-

ker på hva dette ordet - høst -

kan romme av betydninger. Når

jeg iblant lar blikket gli ut

gjennom mitt lille kontorvindu,

ser jeg toppen av et tre noen me-

ter bortenfor kirken. Jeg tar

meg i å tenke at dette treet, slik

det står nettopp nå, sier noe om

det å leve som et menneske på

jorden. Det kan lyde slik:

I menneskets liv kommer en

tid da det er tidlig høst. Gjennom

opplevelser og erfaringer har

mennesket modnet. Det er va-

krere og sterkere enn noen

gang. Men tiden nærmer seg da

det skal avkles sin prakt, sin

stolthet og sin styrke. Nakent

må mennesket vende tilbake til

den jorden det er kommet fra.

Men enn så lenge lyser løvet

som flammer.

Slik kan et tre si noe om men-

neskelivets høst. Men høsten

handler om mer. For høsten er

ikke først og fremst tiden for å

miste, men for å samle inn.
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Søndag 28. september holdt Hilde
Trætteberg (24) og Espen Rotevatn
(25) konsert i Skjold kirke under
overskriften «Blå salmer». 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Programmet er satt sammen av salmer som
sier noe til mennesker i dag, forteller Hilde,
som studerer musikkteater i Göteborg. 

- Det er mye blåtoner i musikken vår. Da
ble det slik Erik Bye skriver i sangen «Blå
salme» – der jegpersonen synger seg «en
blå, blå salme» både for «lyse døgn, for bar-
neskritt i tunet» og for «våkenetter som al-
dri unte ro, men gav min dag et dunkelt
drag jeg aldri helt forstod», siterer Hilde.

- Vi synes denne sangen uttrykker godt
vår rastløse tid. Veien fra glede til vemod er
ofte kort. 

- Har vi det for godt i dagens Norge?
- Det er en nærliggende tanke, sier Espen, 
- Materielt sett har vi det trygt og godt.

Men det er litt tomt åndelig. 

Underleg delvis
En annen av salmene de synger heter «Un-
derleg delvis», og vant nylig årets salme-
konkurranse i Slettebakken menighet. 

- Det er Trond Serkland, kjæresten min,
som skrev teksten, sier Hilde.

- Den handler om den uroen og søkingen
etter mening mange kjenner på i vår tid.

Espen, som studerer musikkpedagogikk i
Bergen, har satt melodi til salmen.

- Jeg har brukt litt folkesang og litt
middelaldermusikk. Melodien går i dorisk
moll, en veldig melankolsk toneart. 

Primalskrik
- Salmen har et dramatisk skrik like før
den slutter?

- Skriket er både en urlyd og et himmel-
rop, sier Espen. 

- Det ble improvisert frem og lagt til
underveis, sier Hilde.

- Vi ønsket å lage en konsert som ikke
bare er vakker. Det musikalske uttrykket
vårt skal være ærlig om hvordan mennes-
kene har det. Det finnes mye vakkert i ver-
den, men også mye gråt og skrik. 

Noen ganger tenker jeg at
alt er bilder. Når vi ser
årstidene skifte, når fuglene
trekker mot sør og vender
tilbake, når dagen gryr og
siden går mot natt igjen: Vi
tyder alt som bilder. I alt
som hender, hører vi noe bli
sagt om våre egne liv. Det
skjer helt intuitivt.

Tysdag 4. september var dei
politiske partia i Bergen inviterte til
møte i Bønes kyrkje. Partia hadde
teke invitasjonen på alvor, og alle
partia stilte med toppkandidatar.

TEKST: SIGMUND AUSTRHEIM

Karl Johan Kirkebø, leiar for kyrkjerådet
på Bønes, la stor vekt på at kyrkja skapar
aktivitet:  

- Kjem det kyrkjebygg, så kjem det også
positiv aktivitet. Difor er det så viktig at po-
litikarane vert klar over situasjonen. 

Her er litt av det som kom fram på møtet:

Høgresida:
Gunnar Bakke (Frp): Ønskjer å skilje kyr-
kje og stat, men både stat og kommune må
løyve pengar til bygging og vedlikehald av
kyrkjer. 

Filip Rygg (KrF): Viktig med diakonar og
frivillege. Ynskjer å styrkje koblinga
mellom kyrkje og skule. Vil stemme for
alle dei kyrkjekronene han kan.

Hans Edvard Seim (H): Trur at alle partia i
bystyret i utgangspunktet er positive til fol-

Bilde av den siste høst ...?

Blå salmer i
høstmørket

Hilde Trætteberg og Espen Rotevatn.

Kyrkjedeb
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kekyrkja. Kom inn på kommunen sin areal-
plan i høve til kyrkjebygg og gravplassar.

Hans-Carl Tveit (V): Ønskjer seg tilbake til
tida då det alltid var ei kyrkje under prosjek-
tering eller bygging. Legg vekt på det positi-
ve med frivilleg arbeid. 

Venstresida:
Terje Ohnstad (AP): Ønskjer ei opa kyrkje
for alle. Erkjenner at kommunen har lovpå-
lagde oppgåver, og vil gjerne vere pådrivar
for nye kyrkjer.

Kjersti Toppe (Sp): Vil ikkje skilje kyrkje og
stat. Er for «nærkyrkje». 

Oddny Miljeteig (SV): Vil skilje kyrkje og
stat. Så lenge stat og kommune har dei lov-
pålagde oppgåvene som dei trass alt har, så
må dei gjere den jobben skikkeleg. 

Line Khateeb (RV/Rødt): Vil skilje kyrkje
og stat. Kyrkja bør ikkje vere staten sitt an-
svar. Ønskjer ikkje å prioritere kyrkjebygg
framfor andre kulturhus, men vil støtte kyr-
kja på lik linje med andre organisasjonar.  

Ikkje lenger eg
Ordstyrarane Svein Berg og Kåre Offerdal
styrde debatten på ein lun og triveleg måte.
Smilet sat laust både hos politikarane og pu-
blikum i salen, trass i at fleire av innlegga vis-

te at ikkje alt var til å smile av. Mathilde Bjel-
karøy har kjempa for kyrkje i Ytrebygda i 43
år, men enno hadde dei ikkje fått ho. I Sæda-
len eksploderer folketalet, men kyrkjetomta
er enno ikkje på plass. 

Frå Bønes ville Finn Gunnar Nilsen gjerne
få litt meir konkrete løfter om tid og pengar
for kyrkjebygget. 

Vi fekk ikkje så mange direkte lovnader
om pengestøtte til ei fastsett tid, men vi
fekk så mange formuleringar av positiv ka-
rakter at prost Per Barsnes avslutta med å
sitere diktaren Haldis Moren Vesaas sitt
motstandsdikt frå krigens dagar: «Det hei-
ter ikkje: eg – no lenger. Heretter heiter det:
vi». 

Det står mye i Bibelen om det å

høste. I det gamle Israel skulle

man bringe det beste av første-

grøden til Guds hus - det vil si:

det første og beste av kornet, av

oljen, av vinen. Det var hellig, det

var viet Gud. 

Også Paulus skrev om høsten

og om førstegrøden. Men nå var

det blitt et bilde som sa noe om

Jesus. 

Hvis jeg forstår Paulus rett, så

tenker han seg at alle som døde

i troen på Jesus, på en måte var

som frø. Når et menneske ble

lagt i graven, ble det sådd som et

korn i jorden, for at det en gang

skulle stå opp igjen, i en ny og

klarere skikkelse. Den første

som er stått opp, er Kristus, og

derfor kaller Paulus ham for

førstegrøden.

Mens jeg skriver, ser jeg at det

ikke lenger er morgen. Høstso-

len er allerede på vei ned. Da-

gene begynner å bli korte. Jeg

ser på treet utenfor - og tenker

at for troen er også høsten full av

håp. Den høst vi nå går inn i, skal

få peke frem mot den siste, store

høst, da Gud reiser opp og sam-

ler inn det som ble sådd i for-

gjengelighet og vanære og svak-

het.

Så får dette være min bønn for

høsten: «Gud, jeg ber om mot til

å se at det først er når jeg mister

meg selv, at du kan samle meg

inn.»

«Én glans har 

solen, en annen har

månen og en annen

igjen har stjernene.

Ja, én stjerne skiller seg fra en

annen i glans. Slik er det også

med de dødes opp-standelse. 

Det blir sådd i forgjengelighet, 

det står opp i uforgjengelighet.

Det blir sådd i vanære, det står

opp i herlig glans. Det blir sådd i

svakhet, det står opp i kraft.»

1 KOR 15,41-43

KYRKJEPOLITIKK: Desse var representert på møtet (frå venstre): Line Khateeb (Rødt), Filip Rygg (Krf). Oddny Miljeteig (SV), Terje On-

stad (Ap), Svein Berg (ordstyrar), Kåre Offerdal (ordstyrar), Hans Edvard Seim (H), Hans-Carl Tveit (V), Kjersti Toppe (Sp) og Gunnar

Bakke (Frp). FOTO: JARLE KALLESTAD, VÅRT LAND

batt på vellukka politikarmøte

Sindre Skeie
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ASTRID DALEHAUG NORHEIM

1. september begynte Leidulf Øy (34) i
en nyopprettet halv treårig prosjektstil-
ling som prest i det nye menighetsarbei-
det i Sædalen. Arbeidet kjenner han godt
siden han har vært med fra første dag i
prosjektgruppen som har arbeidet i over
ett år for å opprette en menighet i den
nye bydelen. Og han har forrettet ved de
månedlige gudstjenestene på Nattland
skole siden de startet i desember i fjor. 

Men hva skal en ny bydel med prest
lenge før de har fått egen skole og multi-
hus?

– Man trenger noen som kan koordi-
nere alt det frivillige arbeidet, og så selv-
sagt ha ansvar for menighetsfellesskapet
som har vokst frem, sier Leidulf Øy.

To døgn i kø
Øy kommer fra Indre Arna, og har tidli-
gere vært feltprest og studentprest. Han
bor selv i et av de nye rekkehusene i Kat-
tuglebrotet på Nedre Nattland sammen
med kona Margrethe (32) og barna
Mathias (4), Marie Elise (3) og tvilling-

ene Sigrun og
Lars (6 må-

neder).

Presten lå to døgn i kø utenfor utbyg-
gerselskapet i Åsane for å sikre seg før-
steretten til å velge hus i det nye bygge-
feltet. Nå er han prest for sine naboer, og
trives med det.

– Det har jeg alltid hatt lyst til. Det er
viktig at det ikke er stor avstand til pres-
ten. Vi har livet felles, og er alle alminne-
lige mennesker, sier han. 
– Hvordan vil folk i Sædalen og Nedre
Nattland merke at de har fått egen
prest?

– Det viktigste er at de merker at de har
fått en menighet. Men egen prest betyr
økt satsing, og vi vil ha en kirke her. Jeg
håper også å være en kontakt mellom an-
dre aktiviteter i lokalområdet som skole,
velforening og idrettslag, sier Øy, som er
styremedlem i Sædalen og Nattland vel-
forening.

Improvisert kirke
Den nye menigheten mangler altså et
kirkebygg, men bruker gymsalen på
Nattland skole til gudstjenester hver før-
ste søndag i måneden og Rambjøra bar-
nehage på Nedre Nattland til korøvelser
hver mandag. I tillegg er det smågrupper
i hjemmene og i høst startes familiespei-
ding utendørs. 

Firebarnsfar og prest Leidulf Øy har fått

oppfylt drømmen om å være prest for sitt

eget nærområde. Her ute i nabolaget

med sønnen Mathias (4) og hans venner

Sondre og Hanna. 

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM 

Nabopresten

AV HANS JØRGEN MORVIK

- Velkommen tilbake Jan Egil, hvordan fø-
les det å være på jobb igjen?

- Det var fint med permisjon, men sam-
tidig fint å være tilbake. Jeg føler egentlig at
jeg har vært borte i mer enn et år. Vi hadde
jo gudstjenestene på Kulturhuset nesten
hele det siste året, så det ble nesten 2 år
borte fra orgelspill her i kirken.

- Og det er uvanlig…
- Ja, jeg har vært ansatt her helt fra jeg var

ferdig utdannet i 74. Jeg har rett nok hatt
engasjementer ved siden av organiststil-
lingen her i perioder, men jeg har alltid
vært her som organist.

Akademi-orgelet
- Du bygget orgel på Grieg-akademiet
også.

- Ja, fra 88-96 bygget jeg et orgel der. Et 6-
stemmers øvingsorgel. De trengte et orgel
til, og visste at jeg allerede hadde bygget et
hjemme, et lite Positiv med 4½ stemmer.
Jeg begynte egentlig med dette ganske tid-
lig etter at jeg var ferdig utdannet.

- Orgelbygg tar lang tid?
- Planleggingen tar nesten enda lengre

tid! Jeg har prøvd å sette meg inn i klassisk
orgelbygging, slik de gjorde det på
16/1700-tallet. Klangen i de orglene som
ble bygget da har alltid fasinert meg. Og så
er jo J.S.Bach favorittkomponisten.

- Og nå bygger du et 1700-talls orgel?
- På sett og vis. Det er klangen jeg er ute

etter, og for å få den må jeg bruke materia-
lene de brukte. Men jeg bruker moderne
redskaper og lim. Heldigvis! Ellers hadde
det vært ti manns arbeid. Dette også at jeg
kan oppnå mye høyere nøyaktighet enn de
kunne den gang. På en måte går det ut over

I høst fikk Sædalen og Nedre Nattland egen prest. Men hva
skal de egentlig med det? Organi

Jan Egil Vågsholm er tilbake på  
permisjon. Han har brukt året     

CAD-HJELP. Moderne verktøy letter jobben.  
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ist og orgelbygger
det estetiske. Gamle orgler er
flotte å se på, blant annet fordi
mye er skeivt og ujevnt.

Velutstyrt verksted
Det er på tide å tre inn i Jan Egils
orgelbyggeri. Han har et meget
velutstyrt verksted i kjelleren
der det høvles, pusses, freses,
bores og limes. Her er råmateri-
aler stablet for seg, produkter
under arbeid for seg, og en del
ting som nesten ser ferdige ut
for seg. Her er det ingen tilfel-
digheter som rår.

Å se hva han lager kan ta pus-
ten fra selv den mest blaserte. I
forhold til dette er millimeter-
presisjon for unøyaktighet å
regne. Her er ikke en skrue eller
spiker å se, bare nøyaktig
sammenføyde trestykker som vi
aner vil bli et fantastisk vakkert
byggverk.

Ekslusive materialer
- 99 prosent av treverket er eik.
Det er det beste materialet. Jeg
bruker redwood noen få steder.
Og tangentene på spillebordet
er av ibenholt og kristtorn. Me-
tallet som brukes er messing. El-
lers går det med mye skinn. 15-
16 saueskinn og et hjorteskinn.
Til belger, ventiler og til tetting-
er. Halvparten av pipene blir i
eik, resten i metall. Til sammen
blir det…..jeg må regne på
det…991 piper.

Jeg vil ha den ordentlige
klangen! Derfor brukes selvsagt

ikke plast, og filtbruken er redu-
sert til et minimum. Det kom-
mer til å støye litt mer i meka-
nikken enn et moderne orgel,
men det blir lettspilt og belgene
vil gi en levende lyd, ikke så stiv
som i mange moderne orgler.

CAD-tegnet
Å si at Jan Egil har planlagt byg-
gingen i minste detalj er et me-
ningsløst understatement. Også
her tar han moderne midler i
bruk. På datamaskinen går
AutoCad, et program som er
nokså lite brukt i kirkekretser…

- Det er en stor fordel å ha
gode tegninger. Med dette verk-
tøyet kan jeg få ut alle ønskelige
mål, så jeg vet nøyaktig hva jeg
skal gjøre til enhver tid.

- Du kan jo bare koble data-
maskinen til fresen…

- Nei, da blir det industri, og
dette skal være håndtverk.

Kunst er ordet
Kunst – vil jeg kalle det. De lyse
tangentene var kanskje det som
imponerte meg mest. Ca. 100
smykker av et trearbeid. Polert
kristtorn, slipt med fasetter.
Med en nøyaktighet som gjør
narr av uttrykket millimeter-
presisjon.

- Når blir det ferdig?
- Jeg tør ikke si det. Det er nok

mye arbeid igjen. Men det er
ikke så lenge til jeg kan få lyd i
det. Kanskje i løpet av et år?, un-
drer Jan Egil Vågsholm. 

  orgelkrakken i Søreide kirke etter ett års
  til å bygge orgel hjemme. Hans tredje og største.

AVANSERT SNEKKER. Orgelbygger Jan Erik på plass på verkstedet.

ORGELET MONTERES. Organist og orgelbygger Jan Erik Vågsholm i

arbeid med sitt tredje egenbyggede gorgel. ALLE FOTO:  HANS-JØRGEN MORVIK
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

Auksjonen var kommet i
stand på initiativ fra Rebeccas
mor Tove Rist, som har startet
et minnefond i datterens
navn. 30.000 kroner ble resul-
tatet denne ettermiddagen,
penger minnefondet vil øre-
merke bymisjonens tilbud for
narkomane og prostituerte.

Thor med brostenen
- Fondet er en påminnelse om
både menneskets skjørhet og
skjønnhet. Det er flott å se at
mennesker kan løfte hveran-
dre, selv når alt synes vanskelig
og svart, innledet bymisjons-
prest, og for anledningen auk-
sjonarius, Thor Brekkeflat.

Auksjonshammeren var en
brosten, noe han mente stod i
stil til Bymisjonens arbeid. 

- Vi tar vare på de som andre
tråkker på, sa han. 

Høyeste pris innkasserte et
større aktbilde av en sovende
mannsskikkelse. Papiret  bar
spor av slitasje – noe som bare

fremhevet dramaet i bildet. Et-
ter en spennende auksjons-
runde gikk det til slutt for
2.600 kroner. 

Omskapte tårer
Tove Rist, moren til avdøde
Rebecca, var strålende for-
nøyd med auksjonen.

- Jeg er stolt over datteren
min, hvor flink hun var. Men
jeg kjente det i magen når bil-
dene gikk under hammeren.

- Er det vanskelig å gi bil-
dene fra seg?

- Det gjør meg veldig godt så
lenge det går til en god sak. Jeg
vet at Rebecca ville satt stor
pris på dette, sier Tove Rist.

- Jazzpianisten Tord Gustav-
sen har skrevet en vakker me-
lodi som heter Tears Transfor-
ming. Det er et godt bilde på
dette minnefondet.  

Mer informasjon om 
minnefondet finner du på: 
rebeccaristminnefond.com 
og bymisjon.no, nettstedet 
til Kirkens bymisjon. 

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

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

Auksjon innbrakte 30.000Rebecca Rists
Minnefond:

Mange fanabuer møtte frem da Bymisjonen inviterte
til kunstauksjon på kafé Magdalena (Kirkens by-
misjons kafé i Kong Oscarsgate) 29. september. Fire
av originalbildene som ble solgt var signert
drapsofferet Rebecca Rist. 

ANDRE AKT: - Først kommer sorgen, så kommer savnet, sier Tove

Rist, her med det store aktbildet som ble solgt på auksjonen. Rettssa-

ken begynner 3. desember, nøyaktig ett år etter at Rebecca ble drept. 



STABEN, STORETVEIT MENIGHET

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

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

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

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

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

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

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

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

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Mette Lawlor
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 08 87 
e-post  .mettelawlor@hotmail.com

Kulturutvalget
Kari Meltzer, telefon . . . 55 28 86 00
 . . kari.meltzer@dot.hordaland.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Jenny Austrheim
telefon  . . . . . . . . . . . .55 12 07 66
mobil  . . . . . . . . . . . . . 924 66 652 
Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet Telefoner besvares hverdager kl 0800-1500
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Som nevnt i forrige nummer fortsetter

Carsten Dyngeland og Barbro Husdal

denne høsten med Åpen kirke på ons-

dagskveldene, nå fra kl.1900 til 1945. 

Det vekker stor glede for oss som har

opplevd disse kveldene hvor vi kan gå inn

i kirken når vi vil i den tiden, lytte til mu-

sikk og sang, be og tenne lys. I forrige

nummer av HH ble det også nevnt at der

ønskes et hverdagsfellesskap i menig-

heten, utenom alle aktivitetene som er i

gang; et felleskap hvor ulike tema og

emne kan bli tatt opp rundt er enkelt

kveldsmåltid. Det er planlagt skal skje

noen onsdagskvelder i tilknytning til

Åpen kirke og dermed begynne kl. 20.00: 

10.oktober 

19.00 Åpen kirke. 

20.00 Kveldsmåltid på menighetshuset

med gudstjenesteversksted.

14.november 

19.00 Åpen kirke. 

20.00 Kveldsmåltid og inspirasjons-

samling for ulønnede og lønnede

medarbeidere i menigheten.

28.november:

19.00 Åpen kirke. 

20.00 Kveldsmåltid med samtale om 

aktuelle tema. V/Bjarte Holme

Hjertelig velkommen!

Med bakgrunn fra klas-

sisk musikk i «Harmoni-

en» og jazz  setter eta-

blerte musikere fokus på

«jazz i kirken» i Storetveit

søndag 25.nov. kl.1930.

Utgangspunktet er me-

lodiøs jazz fra 50-tallets

«cool» periode med inn-

slag av hymner og religi-

øse folketoner i personli-

ge arrangement. 

Cool Horn er en gruppe

som har spilt sammen i

ca ti år, og består av føl-

gende musikere:

Fred Johannessen, horn

og Tom Vissgren, trom-

mer , begge fra Bergen

filharmoniske orkester.

De får følge av Ole

Amund Gjersvik, trom-

mer og Carsten Dynge-

land, piano.

Billetter: Voksne kr  75-.

Studenter og pensjonis-

ter: kr 50.- 

Hjertelig velkommen!

Onsdag – åpen kirke – menighetens hverdagskveld

Jazz i kirken med Cooly Horn 
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Vi takker 
og ber
Uke 42

- Vi takker for diakoniutvalget og arbei-

det de gjør. 

- Vi ber for arbeidet blant sørgende,

blant eldre og uføre og for alt omsorgs-

arbeid i vår menighet og vårt samfunn.

Uke 43

- Vi takker dåpsbarn, for menighetens

dåpsopplæring ved kateket og dåps-

opplæringsutvalg. 

- Vi ber for foreldre og familier, for opp-

dragelse og påvirkning som de gir bar-

na. Vi ber også for søndagskole, spei-

dere, barnekor og andre grupper for de

små.

Uke 44

- Vi takker for arbeid og skole, for

mange hjelpende hender.

- Vi ber for de som er syke og for familie

og pårørende. 

Uke 45

- Vi takker for sorggrupper og for 

fellesskap også i sorgens tider.

- Vi ber for de som har mistet noen av

sine nærmeste. Vi ber om trøst og hjelp

til å leve med sorg.

Uke 46

- Vi takker for fred i vårt land. Vi takker

for demokrati.

- Vi ber for de som er forfulgte for sin tro

eller for sin politiske oppfatning. Vi ber

for alle demokratibevegelser.

Uke 47

- Vi takker for alle medarbeidere i me-

nigheten, både de lønnede og de uløn-

nede. Vi takker for det arbeidet de gjør

og for det de får bety for mange men-

nesker.

- Vi ber for de medarbeiderne vi har, og

vi ber om at flere må finne en plass der

deres krefter og evner kan få utfolde

seg til gagn og glede for mennesker og

menighet.

Uke 48

- Vi takker for kirken vår og for alt ar-

beidet som drives der. Vi takker for at

kirken er der for oss i glede og i sorg, i

de små og store begivenheter i livet.

- Vi ber for livet i kirken både lokalt og

nasjonalt. Vi ber for prosten, for bisko-

pen og for alle ansatte og for menig-

hetsråd og bispedømmeråd.�

VED KARI VATNE

Der er du hjertelig

velkommen. Og

«du», det er deg

som går i Aktiv Fri-

tid nå, har vært

med tidligere, eller

kan tenke deg å

finne ut hva dette

er. 

Vanligvis møtes

vi annenhver tirs-

dag på menighets-

huset i Storetveit,

har litt sosialt fel-

les en times tid, og

så går vi i interes-

segrupper – for ti-

den er det eng-

elskgruppe, bibel-

gruppe, tur/kul-

turgruppe, kirke/

samfunnsgruppe

og håndarbeids-

gruppe. 

Men siste tirsdag

i oktober er det alt-

så fest! Vi inviterer

tidligere medlem-

mer spesielt, men

hvis det skulle bli

en glipp og du ikke

har fått egen invi-

tasjon, håper vi du

leser dette og

kommer likevel.

Program: 

Elisabeth Ar-

mand (bildet)

leser fra egne 

bøker og deler 

tanker om al-

derdom

Sang og musikk

ved Carsten 

Dyngeland og 

Barbro Husdal

(bildene, t.h)

Bevertning.

Hjertelig 

velkommen

Aktiv Fritid inviterer til  FEST
Tirsdag 30. oktober kl. 11.30 – 14.00 feirer Aktiv Fritid 10 års-
jubileum, og arrangerer fest i Storetveit menighetshus. 



15                 oktober 2007

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

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

www.wergelandjernvare.no

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



Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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19.08. Súna Wallace
Astrid Falch Midthun
William Waage-Nielsen 
Berge
Hoby Andrianaivoravelona

25.08. Thea Storaas Thoen
26.08. Eirik Jarl Evjenth
02.09. Henrik Meyer Deinboll

Lucas Seim Kristoffersen
Marcus Emil Wickmann

15.09. Thea Tønjum
16.09. Henrik Ohm Ulvik

Abraham Vincent Odfjell
Natalie Hansen
Vilde Jenssen Ornell
William T. Søderstrøm

23.09. Andreas Svendal
30.09. Dina C. Isdahl Johansen

Jakob B. Bjørnevoll
Filip Nordland
Victoria Hilt Johannessen

18.08. Linn Herland og Tage 
Flugeim
Vibekke Lundekvam og 
Ragnar Ellingsen

24.08. Ann Daniella Svanbring og 
Preben Hetland Stunner

01.09. Margrethe Arland Nygård
og Øystein Arflot
Alf Magnus Johannesen og
Hege Christin Huseklepp
Christine Stoltz Olsvik og 
Lars Magnus Nordeide

14.09. Elisabeth Abrahamsen og
Per Størksen

05.08. Jan A. Andersen f. 1927
07.08. Ellen J. Brun f. 1925
10.08. Audun Reksten f. 1936

Max Gelink f. 1949

16.08. Louise M. Grønlien f. 1922
18.08. Gladys Vikøren f. 1906
21.08. Kirsten P. Kalstad f. 1947
07.09. Henninge Milde f. 1933
10.09. Marie Petersen f. 1907
16.09. Gro Oddveig Næss f. 1963
13.09. Sunniva Omvik f. 1917
19.09. Johanna Bruland f. 1923

Storetveit menighet

20.s.e.pinse (Diakoniens dag),
14.oktober
11.00 Familiegudstjeneste ved
sokneprest B. Holme. Barnego-
spel og Kontaktklubben deltar.
Dåp. Offer: Kirkelig ressurssenter
for mishandlede kvinner. Mark.
2,1-12; 1.Mos. 15,1-6; Rom.4,1-8.

21.s.e.pinse, 21.oktober
11.00 Høymesse ved kap. Inge
Høyland. Nattverd, offer til TV-
aksjonen. Mark.10,2-9; 1.Mos.
1,27-31; 1.Kor.7,29-35.

Bots- og bededag, 28.oktober
11.00 Høymesse ved sokne-
prest B. Holme. Nattverd, offer
til menighetsarbeidet. Dan.9,15-
19; Gal.5,16-24; Matt.3,7-12.

Allehelgensdag, 4.november
11.00 Familiegudstj. Sokne-
prest B. Holme. Dåp. Offer: Bg.
søndagsskolekrets. Matt.5,1-12;
Jes.49,8-10; Åp.7,9-17.
17.00 Minnegudstjeneste ved
sokneprest Bjarte Holme.

24.s.e.pinse (Søndag for de 
forfulgte), 11.november
11.00 Høymesse ved sokne-
prest Kari Vatne. Nattverd, dåp,
offer til menighetsarbeidet.
Matt.22,15-22; Amos 8,4-7,
1.Tim.2,1-6a.

Lørdag 17.
november
13.00    Dåps-
gudstjeneste

25.s.e.pinse,
18.november
19.00   G2 ved 
kapellan Inge 
Høyland. Offer 
til KRIK.
Joh.5,24-29,
Esek.37,1-5,10-
14, 2.Kor.5,1-10

Siste s. i kirkeåret (Doms-
søndag), 25.november
11.00 Høymesse ved 
sokneprest Bjarte Holme. 
Nattverd, dåp, offer til menig-
hetsarbeidet. Matt.25,31-46,
Jes.65,17-19, Åp.20,11-13
19.30 Konsert. Jazz i kirken.

Bønes menighet

20. s. e. pinse, 14. oktober
11.00 Gudstjeneste v/vikar-
prest. Nattverd, dåp, offer: 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe,
søndagsskole. Mark 2,1-12 1
Mos 15,1-6; Rom 4,1-8

21. s. e. pinse, 21. oktober
11.00 Familiegudstj. v/sokne-
prest B. Holme. Dåp, offer: TV-
aksj. Kirkekaffe, bordspil/ inne-
bandy etter gudstj. Mark 10,2-9 1
Mos 1,27-31; 1 Kor 7,29-35

Bots- og bededag, 28. oktober 
11.00 Gudstjeneste v/sokne-
prest Kari Vatne. Nattverd, 
offer: menighetsarb. Søndags-
skole, kirkekaffe.*Dan 9,15-19
Gal 5,16-24; Matt 3,7-12

Allehelgensdag, 4. november
11.00 Gudstjeneste v/kap. Inge
Høyland. Speiderne deltar. Natt-
verd, offer: menighetsarbeidet.
Kirkekaffe, søndagsskolen. Matt
5,1-12 Jes 49,8-10; Åp 7,9-17

Torsdag 8.november 
20.00 Storetveit kirke. Kontakt-
kveld. Åpen gudstj. for alle.

24. s. e. pinse, 11. november
1900 G2 v/kapellan Inge Høy-
land. Nattverd, offer:Bjørgvin bi-
spedømme. Matt 22,15-22 Am
8,4-7; 1 Tim 2,1-6a

25. s. e. pinse, 18. november
11.00 Gudstjeneste v/ sokne-
prest Bjarte Holme. Nattverd,
offer: menighetsarbeidet. Kirke-
kaffe, søndagsskole. Joh 5,24-29
Esek 37,1-5.10-14; 2 Kor 5,1-10

Siste søndag i kirkeåret (Doms-
søndag), 25. november 
11.00 Familiegudstjeneste v/ 
vikarprest og kateket Bodil
Bredholt, minising deltar.
Dåp, offer: menighetsarbeidet.
Kirkekaffe, bordspill og inne-
bandy etter gudstj. Matt 25,31-
46 Jes 65,17-19; Åp 20,11-13

Velkommen til 
kveldsgudstjeneste 

To ganger i semesteret avslutter
Kontaktklubben for psykisk ut-
viklingshemmede klubbkvelden
med en liten kveldsgudstjeneste
i Storetveit kirke. Neste gang
skal være torsdag 8. november
kl. 20 – 20.30. Dette er en guds-
tjeneste for hele menigheten.
Forrettende prest er Inge Høy-
land. Velkommen til en fin kveld
i kirken med sang, bibelfortel-
ling, bønn og lystenning.

Linda Bårdsen (diakon)

Adventstreff for 
pensjonister 

Tirsdag 4. desember kl. 11.30-
14.00 er du velkommen i Store-
tveit menighetshus på advent-
streff. Gerd Wicklund-Hansen
kåserer over julen og juletradi-
sjoner, det blir sang, bevertning,
andakt og enkel utlodning. Hjer-
telig velkommen!
For skyss, ring diakon Linda
Bårdsen 55 30 81 17, eller Guri
Westfal-Larsen 55 91 21 42

Bønn og forbønn

I Storetveit kirke er det morgen-
bønn fra tirsdag til fredag kl 9.30
Noen ganger er vi flere, noen
ganger en eller to. Men der ber vi
for dem vi vet om, trenger for-
bønn. Samlingene er åpne for
alle, og kan benyttes av alle. 
Dersom du ønsker forbønn, kan
du snakke med en av prestene,
eller sende et brev eller en mail
til en av prestene. I Storetveit kir-
ke er der også en bønnekasse
bak i kirken som man kan legge
bønneønsker i. 

Vi hjelper deg med julekort!

Kom, sett deg ned og senk skul-
drene! Vi lager julekort selv dette
året – sammen! 29.11 kl.20.00
inviteres du til Storetveit menig-
hetshus til et lite adventsverk-
sted. Ta med deg naboen og 50 kr
så sørger vi for resten! Det er fint
med påmelding innen 28 nov slik
at vi kan kjøpe inn nok materiell.
Enkel servering. 
Hilsen Bodil Bredholt og Kari
Bakke 

døde

gudstjenester

døde

døpte

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på 
Midtun. Vakkert blomsterbinderi til 
begravelse, bryllup, konfirmasjon og dåp.
Daglig utkjøring. Velkommen! 

Annonsen gir deg 10 prosent rabatt. 
Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering 
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15

Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden


