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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Fellesskap 
for alle aldre
Babysang og småbarnstreff (bildet) er en flott mulighet til fellesskap
for både foreldre og de aller minste barna. Dette er bare ett av tilbu-
dene for store og små, unge og eldre i Storetveit menighet. Se side 14.

I dette bladet kan du også lese mer om • Kontaktklubben (side 3) 
• Menighetens hverdagskveld (side 4) • Aktiv Fritid  (side 13) og
• Hyggetreff for pensjonister (side 16).

Høstkonfirmanter  
Å være «høstferiekonfir-
mant» vil si at mestepar-
ten av undervisningen
finner sted i høstferien.
Og fine høstturer til Søfte-
land og Kvamskogen ble
det for konfirmantene. 

Side 2-3

Biskop Ole går av
- Dette er en høytidelig
stund, sa jeg første gang
jeg ba om honnørbillett,
ler Ole D. Hagesæther. 
3. oktober fylte han 67 år.
Les avskjedsintervjuet
med biskopen på side 6-7

Møtte Jesus i Peru
Øystein Braaten regnet
seg mange år som budd-
hist før en opplevelse i
Peru gjorde at han endte
opp som  statskirkeprest.
Men han understreker at
buddhismen har gitt mye
livsvisdom og inspirasjon.

Side 8-9
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AV INGE HØYLAND

På onsdagen i høstferien lærer konfirman-
tene om dåp, nattverd, gudstjeneste, kirke-
bygget og om tro. Fredag formiddag reiser vi

på leir til Kvamsseter på Kvamskogen. På
søndagen avsluttes turen med samtaleguds-
tjeneste i Storetveit kirke. Det er en intens
uke, men du verden så kjekt det har vært å få
være sammen med de flotte konfirmantene!

Kanotur
Tidlig i uken var to tredeler av høstferiekon-
firmantene samlet for å dra på kanotur på
Søfteland. Midtveis ble det tid til en rast og
en andakt. Temaet var lignelsen om skatten
og perlen; håpet er at konfirmantene skal
finne den store skatten som troen på Jesus er,
og oppleve seg som mer verdifulle for Gud
enn de fineste perler. Det ble to fine turer
med god stemning til tross for regnet.

Onsdag var alle konfirmantene samlet til
undervisning i menighetshuset på Store-
tveit. Dagen startet med lek og latter, og si-

Et av årets konfirmanttilbud er «høstferiekonfirmant». Det vil si
at mesteparten av undervisningen fant sted i høstferien. 

Hverdag og helg nr 5/08 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 angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no
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Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 
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Menighetsbladene i Fana

For noen søndager siden
delte Per Arne Mehren noen
spennende tanker med oss i
sin preken. 

REFLEKSJON AV

KARL JOHAN KIRKEBØ

Noe av det som sit-
ter igjen hos meg er
at vi må gjøre det nød-

vendige og ikke det viktige. Det traff
godt, for jeg er jo så opptatt av å gjøre
alt det veldig viktige jeg bare må få
gjort. Kanskje ser jeg ikke skogen for
bare trær, eller glemmer det nød-
vendige i alt det viktige.

I disse dager er det full fokus på
økonomi. Børsene faller og det er fi-
nanskrise verden over med enorme
børsfall og konkurser blant store
banker. Klart jeg er bekymret, hva vil
dette bety for meg og mine. For jobb
og for privatøkonomi. Samtidig er
døgnet ofte for kort til alt jeg gjerne
vil ha gjort og noen ganger synes jeg
må få gjort.

Da fikk jeg litt ro i disse ordene:
gjør det nødvendige, ikke det viktige.
Det bringer tanken til evangeliet
som forteller oss om liljene på mar-
ken og fuglene i luften. De sår ikke og
de høster ikke, men Gud sørger for at
de får det de trenger. Tenk om vi kun-
ne ha den samme tilliten og troen.

Selvsagt skal vi forvalte det vi har
fått utdelt og selvsagt skal vi ta an-
svar og gjøre vårt beste. Og selvsagt
blir vi oppkavet og bekymret. Det er
og vil være hverdagen for oss. Men
tenk om vi også kunne finne ro i det
nødvendige. Gud passer på oss og
tar vare på oss. Bare vi lar ham gjøre
det. Det er for meg det nødvendige,
som jeg så ofte glemmer i alt det vik-
tige. ●

Gjør det nødvendige – 
ikke det viktige

Friluftsliv gir friskt mot og fellesskap.

Leken hører også konfirmantåret til.

Høstferiekon
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den fikk man lære om tro og kirke og det
som foregår i kirken. De fem timene vi had-
de sammen fløy av gårde.

Kvamskogen
På formiddagen fredag 3. oktober drog 37
høstferiekonfirmanter og 7 ledere på wee-
kendtur til Kvamsseter på Kvamskogen. Må-
let for turen har vært å gi konfirmantene et
møte med Jesus gjennom samvær og under-
visning. Men på en konfirmantweekend sit-
ter vi slett ikke bare i ro og har undervisning
– langt ifra. Vi har hatt mye moro og lek sam-
men. Lørdag formiddag kunne man velge
mellom ulike aktiviteter ute. Noen ble med
på fjelltur, mens andre deltok i ulike sport-
saktiviteter. På lørdagskvelden forberedte
konfirmantene underholdning; sang og
dansenummeret vakte stor begeistring. I lø-
pet av helgen har vi også forberedt samtale-
gudstjeneste som vi avsluttet turen med søn-

dag kveld. Til den laget konfirmantene dra-
ma og forbønner. De lærte sanger og har gitt
innspill til prekenen.

Jeg har lyst til å rette en takk til alle frivillige

ledere som gjør det mulig å dra på tur, samt
berømme konfirmantene som har vist seg
fra sin beste side så langt. Det har vært en
flott uke sammen med dere alle. ●

Kontakt-
klubben 
høsten 2008
Kontaktklubben for psykisk ut-
viklingshemmede, som holder

hus i Storetveit menighetshus.
er et møtested for akkurat deg,
og kanskje en støttekontakt el-
ler noen i familien? Alle er hjer-
telig velkomne! Ta med venner
til en kveld med spill, sang,
dans, lek, kaffemat og prat og
fortellerkrok.

Program, resten av høsten
Torsdager fra 18.30 – 20.30:

• 6. november - klubb
• NB! 16. nov.: Gudstjeneste i 

Bønes kirke
• 20. november - kontaktkveld

med familie, avsl. i kirken

• 4. desember - klubb 
(juleavslutning).

Vi møtes i  Storetveit menig-
hetshus, Kirkeveien 27. Hilsen
Kontaktklubben, v/diakon 
Linda Bårdsen, 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no ●

Over: Det er kjekt å være på konfirmanttur. Under, t.v.: Konkurranseinstinktet er det ingen-
ting å utsette på! Under, t.h  Fotball er gøy.

onfirmantene 2008
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Onsdag - menighetens
hverdagskveld

Det er ønsket om at onsdagskveldene som
hverdagsfellesskap må komme i gang
igjen – et felleskap hvor ulike tema og
emne kan bli tatt opp rundt et enkelt
kveldsmåltid.  Av ulike grunner har en ikke
kommet i gang med det tidligere i høst.
Men nå startes det opp på nytt. Første gang

blir en misjonskveld onsdag 29.oktober
(omtalt andre steder i bladet) kl.1900.

Her er programmet for høsten:
• 29.oktober kl 19: Misjonskveld
• 5.november kl.19: Kveldstoner i Åpen 

kirke og kveldsmåltid på menighets-
huset etterpå.

• 12. november kl.19: «Dette er jeg opp-
tatt av» – samtale over aktuelle tema

• 19. november kl 19: Presentasjon av den

nye diakoniplanen (en kveld i samarbeid
med andre menigheter i prostiet)

• 26.november: kl.19: Bibeltime
• 3.des. kl.19: «Dette er jeg opptatt av» 

– samtale over emne en er opptatt av
• 10.desember kl.19: Kveldstoner i 

Åpen kirke og kveldsmåltid på 
menighetshuset etterpå.

Hjertelig velkommen til et menighets-
fellesskap i hverdagen. BJARTE HOLME

Harald og Kristin Tveit, som hadde
Storetveit som sin sende-
menighet, er hovedpersonene bak
å gjøre kasonké til et offisielt
skriftspråk i Mali. Dette dannet det
nødvendige grunnlaget for at
kasonkéfolket endelig kunne få
Bibelen på sitt eget morsmål. 

TEKST: BJARTE HOLME - FOTO: SINDRE STORVOLL

Hverdag og Helg har i tidligere nummer
skrevet om overrekkelsen og den høylytte
feiringen av Det nye testamentet på det ma-
liske stammespråket.

Storetveit har gjennom en årrekke støttet
arbeidet som misjonærparet har stått i
gjennom trofast forbønn, besøk på feltet og
innsamlede midler.

Samling på menighetshuset
Malimisjonær Berit Bakke arbeidet inntil i
sommer som Normisjons direktør på fel-

tet, og hun har førstehånds kjennskap til ar-
beidet som Storetveit sine utsendinger har
stått i. 

Onsdag 29. oktober kl 19.00-21.00 arran-
gerer vi en samling på menighetshuset der
det blir anledning til å høre mer om Normi-
sjon sitt arbeid blant kasonkéfolket i Vest-
Mali.  Nå står arbeidet med å oversette Det
gamle testamentet for tur, og vi får også
høre mer om dette viktige arbeidet. ●

Alle er hjertelig velkommen!

Bibel til kasonkéfolket

Stolte oversettere: Bak f.v.: 
Hild-Astrid Valle, Jean Marie 

Kanoute, Gagny Dansoko. Foran f.v.:
Guri Enger, Kristin og Harald Tveit.
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Norge er et av de rikeste land i
verden på materielle goder. Men
hvordan tar vi vare på de åndelige
verdier? 

AV ARKITEKT HELGE HJERTHOLM

De fleste er døpt og lar sine barn døpe. Da
kan de med rette kalle seg kristne (i motset-
ning til andre troende). Mange vil ta vare
på vår kristne kulturarv – i vårt menneske-
syn, i litteratur, musikk, billedkunst, arki-
tektur m.m. Dette forutsetter at de kristne
verdier holdes levende og leveres videre fra
slekt til slekt. 

Nå er den kristne forkynnelse tatt bort
fra skolen og erstattet med en innføring i
religionene. Denne kunnskap er verdifull
for forståelse og sameksistens mellom for-
skjellig troende mennesker, men teoretisk
viten skaper ingen tro. Kun når kunnska-

pen formidles i en trossammenheng ska-
pes det tro. Budskapet er ikke noe vi har i
oss selv. Det er Guds gave som vi må ta imot
for å kunne bringe det videre. 

«Hvorledes skal de kunne tro på en de ikke
har hørt om? Og hvorledes skal de kunne
høre uten at noen forkynner? Og hvorledes
skal noen kunne forkynne uten først å bli ut-
sendt?» (Rom.10:14-15).

Mange foreldre vil gjerne at deres barn
skal få en kristen barneoppdragelse, men
de mangler ordene, begrepene, innholdet –
kanskje fordi de selv ikke har fått det over-
levert. Her har kirken – alle de som har
mottatt «det glade budskap» – et ansvar for
å bringe det videre. 

I denne sammenheng kan kirkebyggene

være tjenlige redskap. Barne- og ungdoms-
arbeid, et godt oppvekstmiljø med verdi-
normer, konfirmantarbeid, foreldrear-
beid, studiegrupper for voksne, kulturar-
rangementer, eldresamvær og forskjellige
former for gudstjenester er situasjoner
hvor Guds ord kan bringes videre. 

Kirken må i større grad overta den for-
kynnende trosopplæring som skolen tidli-
gere hadde. Til det trengs det personell og
egnede lokaliteter med gode moderne hjel-
pemidler til trosformidlingen. 

På Bønes har befolkningen, med inn-
samling og dugnadsinnsats, selv klart å
bygge en kirke. Alle hverdagsaktiviteter har
måttet foregå i kirkerommet. Selv om dette
ikke har vært tilfredsstillende, har likevel
det at man har fått et sted å være, skapt så
mange aktiviteter at kapasiteten er sprengt.
Det er derfor gledelig og på høy tid at man
nå kan gå i gang med 2. byggetrinn, som
skal gi plass for alle hverdagsaktiviteter. ●

Kultur-

• Søreide torsdag 23. okt kl. 20:
Hauge/Tveit-program v/Reidun
Horvei, Einar Mjølsnes og Geir
Botnen. Bill. Kr. 100/50 v/inng.

• Skjold, fredag 24. okt. og 
• Slettebakken, søndag 26. okt:
Prest Olaf Hillestads «Rytme-
gudstjenster» i «Kjellerkirken»
trakk ungdom fra hele Bergen
på 60-tallet, og det er tydelige
forbindelseslinjer mellom dis-
se og tensing-bevegelsen.
Denne helgen vil Skjold og
Slettebakken menigheter sette
fokus på fenomenet «Rytme-
gudstjeneste» og Olaf Hille-
stad. II Skjold inviterer kulturut-
valget til møte fredag kl. 19.

Johan Arnt Venaas forteller om
Olaf Hillestad. Salmer fra ryt-
megudstjenestene blir presen-
tert, og fenomenet satt under
debatt.  
I Slettebakken kirke søndag kl.
19.30 skal det være «Rytme-
gudstjeneste» á la 1965.
I bandet spiller bl. a. Per Erik-
sen, Dag Utle, Eivind Hetlevik
og Olav Baarøy, slik de gjorde
det på 60-tallet. Prest: Bjørn
Nygaard, også han ivrig delta-
ker i 1965. 

• Storetveit kirke 25.okt. kl. 21.
Konsert m. Anne Grethe Preus.  

• Fana kirke, 26. okt. kl 11. Av-
skjedsgudstjeneste for og med
biskop Ole D. Hagesæther.

• Fana menighetssenter, søn-
dag 26. okt. kl 19: Jim Reeves-
konsert med songevangelist
Edgar Paulsen.

• Skjold kirke, søndag 2. nov. 
kl 11. Gudstjeneste med «Alle-
helgensmesse» av Egil Hov-
land og Olaf Hillestad. Medvir-
kende: Cantus, Guro Rotevatn
Buder (orgel) og seks messing-
blåsere. Dir.: Anne Randine
Øverby.

• BBønes kirke, søndag 2. nov.
kl.18: Innvielseskonsert for 
nytt flygel.

• Birkeland kirke, søndag
2.nov. kl.19. Konsert med 
Birkeland kantori og Fana 
kammerorkester.

• Bønes kirke, tirsdag 4. nov.
kl.19.30. «Aktuelle bøker om 
tvil og tro» . Temakveld v/ Asle
Dingstad.

• Slettebakken, lørdag 8. nov.
kl 1130-1200: Menighetens dag
i i menighetssalen og kirken.

• Fana kirke, søndag 9.nov. 
kl 19. Konsert med Øyvind 
Vedvik (fløyte), Gjermund 
Mildestveit (orgel) og elever 
fra Musikkgymnaset .

• Storetveit kirke, søndag
9.nov. kl 19.30. Konsert med
Loddefjord Sangforening
m/flere. 

• Birkeland kirke, onsdag
12.november kl.19.00. Salme-
kveld, med pres. av salmer fra
den nye samleboken.

• Slettebakken kirke søndag 
23 nov. kl 11.00 og 19.30:
Motettkoret 20 år. Sang under
formiddagens gudstjeneste og
jubileumskonsert om kvelden.
Gjenhør med noen av korets
«glansnumre» og korsangere
fra disse årene vil sammen
danne «jubileumskor» eller
delta som solister. 

Feil forfatter
Side 5-andakten i forrige utgave 
(nr 4.2008) var skrevet av Birkeland-
kapellan Eiel Holten (bildet), og ikke 
av menighetens sogneprest, Ivar 
Braut. Vi beklager feilen.

Leserbrev:                 Trosopplæring i kirken 
«Mennesket lever ikke bare av brød,

men av hvert ord som går ut av Guds
munn» (Matt.4:4). 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg trives med lederskap, sier Hagesæther,
14 år etter at han overtok bispekåpen fra Per
Lønning. 
– Men jeg lengter tilbake til den fortrolige
samtalen. 

Rop på tydelighet
Hjertet henger fortsatt fast i bispetjenesten,
og han innrømmer at det er vemodig å gå av.

– Jeg er blitt veldig glad i menighetene her
vest. Samtidig har jeg også hatt ansvaret for
Sjømannskirken, som er en kirke med lave
terskler, gjestfrihet og et inkluderende guds-
tjenesteliv. Det har gjort noe med meg som
biskop å få oppleve denne romslige kirkevir-
keligheten ute. 

Hjemme merker han et rop på større tyde-
lighet fra biskopen.

– Slik må det også være, sier han ettertenk-
somt. – Men livet er ikke alltid svart og hvitt.
Selv trives jeg aller best i det uferdige og hjel-
peløse. Der kjenner jeg at jeg har mest å gi.

Toleranse
Kirkemøtets vedtak om homofile i vigslede
stillinger ble til nettopp gjennom et slikt rop
etter tydelighet. 

– Mange her vest har kjent en uro over ved-
taket. Jeg kjenner meg i slekt med denne uro-
en selv, men jeg har et prosjekt om å holde
denne kirken sammen, sier han, og holder
opp to åpne hender. – Det må ikke være slik
at toleranse bare tåler det som er nytt. I disse
dager må vi ta særlig vare på dem som kjen-
ner seg forpliktet av kirkens tradisjonelle
syn.

Savner langsomheten
Til tider synes han at bispekåpen har vært
tung å bære. Derfor blir det også godt å legge
den av seg sammen med ansvaret som frem-
skutt leder og symbolfigur. 

– Hva skal du bruke pensjonisttilværelsen
til?

Han ser ut vinduet fra kontoret i Strandga-
ten, hviler hodet i hendene. Det blir stille en
stund før han svarer.

– Mitt første prosjekt er å gjenerobre lang-
somheten. Så vil jeg åpne meg for oppgaver
som kommer. 

I fjor flyttet ekteparet Hagesæther til Knar-
vik, og den avtroppende biskopen har allere-
de fått flere henvendelser fra menigheten der. 

– Jeg skal være med og få opp en kirke i
Knarvik. Men mest av alt ønsker jeg å gå inn i
sjelesorgarbeid.

Tro og håp
Hagesæther har undervist i sjelesorg i syv år
på Menighetsfakultetet, og har vært lærer for
flere av prestene i Fana.

– Mitt arbeidsfelt har alltid vært i skjæ-
ringsfeltet mellom sjelesorg og psykiatri. Det
går på det sårbare livet vårt. Der er tvilen og
angsten tvillinger, og det kan være uklart hva
som er åndelig og hva som hører til psyken. 

– Kan man si at tro er en sinnstilstand?
– Nei. En sinnstilstand handler om følel-

seslivet vårt. Troen ligger ikke der, men er
mer en grunnholdning, en overordnet måte
å ramme inn hele livet på.

– Er troen en måte å møte livet på?
– Det vil jeg si. Og når troen har håpet som

parkamerat, da står man godt rustet.

Skaperverket lider
Slike parkamerater står sentralt i biskopens
engasjement for en bedre klode. På bispe-
dømmekontoret har han for tiden to medar-
beidere som arbeider med miljøvern og rett-
ferdig handel. 

– Vi er nødt til å stille opp for skaperverket.
Naturen ble gitt oss i gave for at vi skulle for-
valte og utvikle den, ikke forsøple og utnytte.
Det er et ran når vår generasjon stjeler res-
surser som hører fremtidige generasjoner til.

Global fordeling og fattigdomsproblema-
tikk henger nøye sammen med dette. 

– Konflikten mellom nord og sør på klo-
den er noe vi er nødt til å ta konsekvensen av.
De i sør vil ikke lenger finne seg i å være søp-
pelplass for oss som lever her i nord. Da ten-
ker jeg både på luftbåren forurensing – og
menneskebrakte avfallsdeponier. 

Kirkens nødstopp
Biskopen advarer mot et scenario der de fat-
tige i sør starter en folkevandring mot nord.

– Da får vi helt andre spørsmål å forholde
oss til enn det den nåværende asylpolitikken
må ta stilling til.

– Kirken blir noen ganger brukt som til-

fluktssted for asylsøkere. Hva tenker du om
en slik bruk av Guds hus?

– Jeg opplever det som en frukt av sann
kristen nestekjærlighet, sier han.

– Men erfaringen har vist at det ikke er
noen god løsning når oppholdet blir langva-
rig. Kirkeasyl fungerer best i kritiske tilfeller,
der det kan være et nødstopp inntil flykt-
ningene har funnet ut av sin egen situasjon. 

Glad i Fana
Birkeland menighetshus ble brukt i et slikt
formål for rundt ti år siden. Det overrasker
ikke biskopen.

– Fana er et av de områdene som jeg har
lært å bli glad i. Det utføres veldig mye godt
menighetsarbeid i bydelen, fortsetter han, og
nevner Skjold, med den åpne folkekirkepro-
filen, Sædalen, der kirken er helt i forkant i
det samfunnet skal sette seg, Søreide, med et
mylder av aktiviteter knyttet opp mot kirke-
huset og menighetssalen, Slettebakken og
Storetveit, som har en helt spesiell lederut-
vikling på ungdomssiden, og Bønes, nærmil-
jøet som bygget sitt eget kirkehus. – Så er det
Fana, alles mor, med en kulturåpen kombi-
nasjon av modernitet og tradisjon. 

– Slik er det
Hagesæther kommer tilbake til Birkeland
menighet, og nevner både Det gule huset og
måten gudstjenestene og det diakonale ar-
beidet bygger opp under familien på.

– Det har gjort inntrykk på meg å se hvor-
dan de klarer å holde en så gjennomarbeidet
profil når det er så utrolig mange mennesker
å ta vare på, sier han.

Selv tråkket biskopen sine første barnesko i
nabobydelen vår Arna, men vokste opp
mellom fjellene på Rjukan. Størstedelen av
sitt voksne liv har han levd på Østlandet. Så
ble han kalt tilbake til Bergen – som biskop.

– Jeg hadde allerede sagt nei til andre – men
da Bergen kom opp, sa jeg ja. 

– Hva er det med denne byen?
Han smiler.
– For mitt vedkommende sitter Bergen i ge-

nene mine. Jeg kjenner meg i slekt med vest-
lendingen. Hvor jeg enn er, så sier jeg at Ber-
gen er Byen foran andre steder.  Slik er det. ●

Om avskjedsgudstjenesten: Se side 5

Ole D. Hagesæther takker av etter 14 år som Bjørgvin-biskop

– Imponert over Fana
– Det er et diakonalt innsteg i Fana prosti som jeg gjerne skulle sett andre steder også, sier biskop Ole
Danbolt Hagesæther (67), som nå ser frem til en pensjonisttilværelse der han gjenerobrer langsomheten.
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Har oppmerksomheten rundt
barn i kirken gjort noe med
biskopen selv? 
– Er det noe jeg ønsker skal bli
igjen etter meg, er det at
Bjørgvin bispedømme har
barn i sentrum både i gudstje-
nesten, undervisningen og
menighetsarbeidet. Ingenting
rører meg mer enn når folk
presenterer meg som barne-
biskopen. 

Har Norge en statskirke i en
eller annen form om ti år? 
– Om ti år har vi et helt nytt for-
hold til Staten. Vi kommer til å
utnevne våre egne ledere, og
fremstå ennå tydeligere som

et fritt trossamfunn. Men jeg
håper at kirken fortsatt skal
være en viktig samfunnsaktør,
og at vi skal ha rom for folk
med en uferdig tro. 

Hva er biskopens mening om
innføringen av RLE-faget i
skolen? 
– Jeg synes at livssynsformid-
lingen blir for bleik, uten tyde-
lige veimerker når barna skal
finne retning for livet sitt. Der-
for er jeg utrolig glad for at vi
får opp en egen trosopplæring
i kirken nå, med støtte fra
Stortinget. Prosessen er
allerede i gang – og vil være
fullt utbygget om fem år. ●

«Til barnebiskopen»

MÅLSETTING: – Dette er en formule-
ring av min personlige visjon, sier
biskop Hagesæther om den vakre
veggtavlen som henger sentralt på
kontoret hans i Strandgaten 198. 
– Jeg har gitt den videre som en mål-
setting for hele bispedømmet. 

Ole D. Hagesæther:
1965: Cand. theol. ved
Menighetsfakultetet 

1966: Praktisk teologisk
seminar 

1967: Ordinert som
prest

1967: Vikarprest i
Bjørgvin

1969: Kallskapellan i
Sunndal 

1972: Sykehusprest ved
Diakonissehusets syke-
hus (Oslo)

1974: Fakultetslektor i
praktisk teologi ved Me-
nighetsfakultetet

1980: Sokneprest i Hol-
men (Asker kommune)

1989: Sokneprest i
Nordstrand og prost i
Søndre Aker prosti

1994: Biskop i Bjørgvin 

Menighetene i Fana fikk anledning til å sende inn
spørsmål til biskopen i forkant av vårt intervju.
Birkeland menighet tok i mot utfordringen:

DEN VESLE TRUA: – Bar-
netroen er en forankring
som holder hele livet sam-
men, sier biskop Hagesæt-
her. – Den har en grunnleg-
gende tillit, samtidig som
den åpner seg for noen
som er større enn oss. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Braaten er en søkende sjel, og regnet seg
mange år som buddhist. Opplevelsen i Peru
gjorde at han endret kurs, og han er nå prest
i Den norske kirke.

Kristen meditasjon
Menighetsbladet møtte Øystein Braaten

etter et gripende foredrag han holdt i Sørei-
de kirke nylig, og traff en svært åpenhjertig
prest som virket adskillig yngre enn sine 52
år.

– Buddhismen har gitt meg mye livsvis-
dom og inspirasjon, forteller han.  – Spesielt
læren om å være nærværende som mennes-
ke. Meditasjonen ble en praktisk måte til å
disiplinere meg og leve ut min åndelige
lengsel på. 

– Mediterer du fortsatt?
– Jeg sluttet med det i en periode etter at

jeg ble en kristen, men er nå begynt med
kristen meditasjon.

Taler i stillheten
En buddhist mediterer for å nå opplysning
eller nirvana. Kristen meditasjon har ikke
noe slikt mål.

– Jeg åpner meg for den Gud som taler i
stillheten, sier Braaten poetisk. – Meditasjo-
nen blir da mer som en bønn, en måte å få
kontakt med Gud på.

– Er det noen likheter mellom budd-
hisme og kristendom?

– Begge religionene er opptatt av lidelsens
problem. Livet er lidelse så lenge du er bun-
det til det gjennom begjær, sier Buddha, og
lærer folk å meditere for å endre sinnelag.
Den hellige åttefoldige veien endrer fokus,
og er en måte å gå ut av livet på gjennom me-
ditasjon. Den kristne tilnærmingen handler
om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre veg-
ne, og slik tar verdens lidelse på seg. 

Nærvær
Den Jesus som Braaten er blitt kjent med, ta-
ler mot materialismen, og ber oss elske Gud

og nesten først. «Dere skal ikke samle skatter
på jorden» sier han i Bergprekenen
(Matt.6:19). 

– Var Jesus inspirert av buddhismen?
– Jeg tror ikke det. Midtøsten var et knute-

punkt på den tiden som nå, og retninger
innenfor gnostisismen var nok påvirket av
buddhismen. Men jeg tror at Jesus var genu-
in. Han var først og fremst påvirket av sin jø-
diske samtid, og presenterer seg som Messi-
as i jødisk tradisjon. 

Et mål innenfor buddhismen er å være
nærværende i øyeblikket, noe som Braaten
ser på som en viktig fellesnevner mellom de
to religionene.

– Jesus snakker om noe av det samme i
Bergprekenen, sier han. – Det mest nærvæ-
rende mennesket jeg kan tenke meg, er Jesus. 

Dagen musikken døde
Øystein Braaten opplevde et slikt nærvær
4000 meter over havet, mens han var på
jakt etter et mystisk bortgjemt kloster

Jaktet på bortgjemt tempel:

Møtte
Jesus

ÅNDELIG REISE: – En reiseskildring i troens landskap, sier Øystein Braaten om sin bok «Den
blå månes dal» (Verbum forlag), som handler om forfatterens vei fra søkende ungdom og over-
bevist buddhist på 70-tallet til prest i Stranda menighet på Sunnmøre i dag. Boken kan bestilles
direkte fra forfatteren. Bakgrunn: Maleri av Bjørg Bondevik i Søreide kirke.

– Jeg har noen ganger tenkt over om dette virkelig har
hendt meg, sier Øystein Braaten (52), som hadde en 
sterk religiøs opplevelse i Peru for 27 år siden – 4000
meter over havet. 
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i Peru som han hadde lest om i boken «Se-
cret of the Andes» av den amerikanske for-
fatteren og mystikeren George Hunt Willi-
amson (1926-86). 

– Boken fortalte om et hemmelig kloster
med røtter tilbake til det sunkne landet At-
lantis, sier han.  Klosteret skulle befinne seg i
«Den blå månes dal», like nord for Titicaca-
sjøen i Peru. Boka sluttet med en oppfor-
dring til å selge alle eiendeler og reise ut på
leting etter klosteret med Gud som veiviser.
Braaten bestemte seg for å finne klosteret, og
fikk barndomsvennen Lasse med på ferden. 

Reisen begynte noen dager etter at John Len-
non ble drept  i New York 8. desember 1980. 

Innhyllet i lys
Etter å ha reist i en månedes tid, forelsket
Lasse seg i en jente han traff i Lima, forteller
Braaten. – Han ville dyrke kjærligheten, så
jeg fortsatte reisen alene. 

Letingen etter klosteret brakte ham stadig
høyere opp i Andesfjellene. En morgen satte
han seg som vanlig ned for å meditere etter
en lett frokost. Omgitt av snødekte topper
viste dette seg vanskelig å få til. Så skjedde
noe underlig.

– Jeg ble på en måte innhyllet i et lys, og
ble fylt av et gudsnærvær, forteller han.

– Alt ble sterkere rundt meg. Natu-
rens farger strålte i en lovprisning av
Skaperen. Aldri før eller siden har jeg
opplevd noe lignende. Så følte jeg at Je-
sus snakket til meg.

«Følg meg»
Øystein Braaten vet ikke om stemmen

kom innenfra eller utenfra, men budskapet
var klart og tydelig.

– «Jeg er veien, sannheten og livet.
Følg meg», sa stemmen. 

– Ble du redd?
– Nei, det var en god opplevelse. Noen

ganger har jeg tenkt over om dette virkelig
har hendt meg. Jeg ble på en måte samtidig
med disiplene. Det jeg hadde lest i bibelen
ble sterkt og nærværende som en virkelig-
het.

– Opplevelsen forandret deg?
– Den forandret kursen, sier han etter-

tenksomt. 
– Det føltes ikke lenger viktig å finne det

bortgjemte klosteret. ●

ALLTID UNG: Bob Dylan skrev denne til sin sønn
i 1972, sa Øystein Braaten til rundt 30 fremmøtte
i Søreide kirke, før han åpnet foredraget med sin
egen gjendikting av sangen «Forever Young». 
– Den handler om å følge sine drømmer.

MØTTE MARSBOERNE: Det hemmelige
klosteret i Andesfjellene er beskrevet i bo-
ken «Secret of the Andes» av George Hunt
Williamson (1926-86), en amerikansk for-

fatter og mystiker som kanskje er mest
kjent for bøker om påståtte møter med in-

telligente vesener fra våre naboplaneter.

Livet er lidelse så lenge du er bundet til det gjennom begjær, sier Buddha, og lærer folk å meditere for å endre

sinnelag. Den hellige åttefoldige veien endrer fokus, og er en måte å gå ut av livet på gjennom meditasjon. Den

kristne tilnærmingen handler om at Jesus lar seg selv korsfeste på våre vegne, og slik tar verdens lidelse på seg. 
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Da Søreide kirke ble innviet i 1973, sa en el-
dre dame til ham at hun følte kirkerommet
som en storstue. 

– Da ble jeg glad, sier Hjertholm.  – Mitt
ønske er å bygge varme og imøtekommende
kirker. Kirken skal være vårt åndelige hjem. 

Sentralkirke
Hjertholm fikk stor oppmerksomhet da han
vant førstepremie i Internasjonal kirkeide-
konkurranse i 1961. «En åndfull og kunstne-
risk rik løsning av oppgaven, helt frigjort fra
den konvensjonelle oppfattelse av kirkebyg-
ningens form» skrev dommerne. 

– Det var stort. Vinnerutkastet mitt har
lagt til grunn for alle kirkene jeg har tegnet
senere. Tanken min var å skape en sentralkir-
ke, der man sitter samlet omkring Kristus
ved ordet, dåpen og nattverden. 

Kirkene hans er runde, et brudd med den
tradisjonelle skipformen.

– Skipkirken har sin opprinnelse fra basili-
kaene, de keiserlige søylehallene fra Roma,
forteller han.

Lysets herre
Da romerriket ble kristnet av keiseren Kon-
stantin den store (272-337 e.kr.), tok man i
bruk de skipformede keiserhallene som ka-
tedraler. Denne bygningsformen har holdt
seg like inn i vår tid.

– Skipformen hadde en rangordning, der
de rike sitter foran og de fattige bak. Det er
uforenlig med evangeliet, der alle er likever-
dige for Gud. 

Hjertholms løsning er kirkebygninger
som understreker fellesskapet ved at menig-
heten sitter i en ring rundt alterbordet – der
ordet formidles. Samhørigheten understre-
kes ytterligere ved spennende bruk av over-
lys som nærmest strømmer ovenfra inn i kir-
kerommet.

– Jeg bruker lyset som symbol. Det er lysets
herre som møter oss i kirken. 

Operahuset i Sydney
Inspirasjonen til kirkene finner han først og
fremst i naturen.

– Som ung så jeg bilder av bygningene til
Frank Lloyd Wright, blant annet Guggen-
heim-museet. Det gjorde inntrykk. Hans ar-
kitektur er inspirert av naturen, det har også
vært min viktigste inspirasjonskilde.

Sin viktigste læretid fikk han i den danske
arkitekten Jørn Utzons tegnestue, der han
som nyutdannet arkitekt tilbrakte fem år
under arbeidet med operahuset i Sydney.

– Regner du deg som modernist?
Han tenker lenge.
– Det er er en sånn stor pakke, det, sier han

ettertenksomt. 
– Skal stilen min kalles for noe, må det

være naturinspirert modernisme. 

Musikk og arkitektur
En annen viktig inspirasjonskilde finner han
i musikken.

– Både musikk og arkitektur kan uttrykke
det som ikke kan sies med ord, filosoferer

han.  – Begge kunstformer kan skape stem-
ninger og atmosfære. Dur-klanger gir lyse
stemninger, mens moll-klanger gir mer al-
vorsfylte stemninger. Det samme kan ut-
trykkes i arkitekturen ved hjelp av material-
valg, lys, varme – og fargesetting. 

Folkemusikk, sanger og salmer apellerer til
det nære og folkelige i oss, mens de store
klassiske pasjonsverk, rekviem og lovsangs-
kor gjør oss mer høytidsstemte. 

Kirkearkitekt Helge Hjertholm:

Bygger
åndelige

hjem– Naturen er min største 
inspirasjon, sier Helge

Hjertholm (76) fra Bønes. 
Han er arkitekten bak både 

Søreide og Bønes kirke. 
– Du kan gjerne kalle stilen 

min for naturinspirert 
modernisme.

Hjertholms 
kirkebygg:
1973: Søreide kirke
1976: Fyllingsdalen kirke
1987: Fjellkirke/ungdoms-

senter i Fjon 
(Masfjorden)

1997: Mona kirke i Sandane 
(Gloppen)

1995: Haga kirke (Samnanger)
1998: Bønes (1. byggetrinn)
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– På samme måten kan et kirkerom skape
intimitet ved lavere romsoner i ytterkanten
og høytid ved stor romhøyde over kirke-
rommets sentrale parti. Kirkerommet bør
være nært og folkelig, slik at vi føler oss
hjemme. Samtidig skal det stemme til høy-
tid og den himmelske storhet som vi allere-
de får oppleve noe av her på jorden. 
– Hvilken musikk inspirerer deg mest?

– Jeg er spesielt glad i Schuberts sanger.

Han er melodienes mester. Men min favoritt
er arien «Lascia ch’io pianga» fra Händels
opera «Rinaldo». Melodien er fabelaktig,
med en himmelsk skjønnhet. Jeg liker aller
best versjonen til kontratenoren David Da-
niels. Han har en sårhet i stemmen som er
veldig fin.

Jeg har allerede takket for intervjuet og er
på vei ut da Hjertholm spør om jeg vil høre
litt musikk før jeg går.

– Denne kom jeg over i København nylig,
sier han, og setter på en innspilling av Vival-
di sin fiolinkonsert i E-moll (RV 273) med
Giuliano Carmignola på barokkfiolin. Det
er svært vakker musikk som kanskje klinger
ekstra godt mot treveggene i stuen hans.

– Treet gir lunhet, varme og myk akustikk.
Rommet blir som en stor cello, sier han. ●

Se også leserbrev side 5

BØNES KIRKE: – Mitt ønske er
å bygge varme og imøtekom-

mende kirker, sier Helge Hjer-
tholm, her foran Bønes kirke –
der arbeidet med byggetrinn 2

påbegynnes i månedsskiftet. 

URKIRKE: –Bønes kirke er lik urkirken, der
man satt samlet rundt nattverdsbordet, sier
Helge Hjertholm, som også tror at folk satt i
grupper i et skålformet landskap rundt Je-
sus da han talte til 5000 i ørkenen.

SØREIDE KIRKE: Den kvadratiske Søreide
kirke er vakkert tilpasset landskapsrommet
den ligger i. Innvendig har den samme sen-
tralkirkeløsning som Bønes kirke.

KIRKEBLOMST: – Kirken er i hele sin karak-
ter utstrålende som en blomst når den folder
seg ut under Guds lys, sier Hjertholm om vin-
nerutkastet fra Internasjonal kirkeidekon-
kurranse i 1961. FOTO: HELGE HJERTHOLM
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55 
E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Telefon: 55 59 71 81 
E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

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

Prostisekretær 
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82 - 
E-post: 
kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 - 
E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver 
og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som
jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer felles-
funksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret ut-
fører sentralbordtjeneste for alle menighetene i
Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.

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

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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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

Konsulent Karin B G. Heggholmen
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post storetveit.menighet@bkf.no

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

Vikarprest Per-Arne Mehren
telefon  . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil  . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post  . . . . . . pampam@online.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 Fredrik Gullaksen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 17 10

Frivillighetskoordinator Kari Bakke
telefon . . . . . . . . . . . . 55 30 81 14

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

ANDRE
KONTAKTER

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

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

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

13                oktober 2008

 tre steder

Vi møtes i Storetveit menighetshus an-
nenhver tirsdag fra 11 - 13.30. Den første
halvtimen er det rytmisk trim, og fra
11.30 samles vi rundt en medbrakt mat-
pakke, får servert kaffe og te, og har litt
felles program. 

Den siste timen kan du velge en inter-
essegruppe: Engelskgruppe, bibelgrup-
pe, samtalegruppe kirke/samfunn,
tur/kulturgruppe eller håndarbeids-
gruppe (håndarbeidsgruppen møtes de
tirsdagene det ikke er vanlig Aktiv Fri-
tid).

To ganger i semesteret har vi fellesmø-
ter, hvor vi har felles program den siste
timen.●

Resten av 
høstens program:

• 4. november: Fellesmøte: 
- «Hverdagsfilosofi» ved filosof
Nina Karin Monsen 

• 18. november: Grupper
• 2. desember: Grupper
• 16. desember: Juleavslutning

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen v/Ragnhild
Thistel,  telefon 55 29 14 56 og 
Linda Bårdsen (diakon), 
telefon 55 30 81 17 
e-post: linda.bardsen@bkf.no 

Aktiv Fritid
Aktiv fritid er et tilbud til deg som er en aktiv pensjonist,
og som ser etter et fellesskap å være med i. 

Hverdag og helg trenger flere frivillige til utdelingen av bladet
Blir du med?  Det er en oppgave som tar i underkant av en time 6 ganger for
året. Vi trenger hjelpere i følgende omårde: Conrad Mohrsveg, Fantoftvegen
og i Grønnestølen - Fredlund-området. Om du kan gjøre en innsats her, ta
kontakt med menighetskontoret eller  K-E. Wiborg på telefon 977 58 695
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14 oktober 2008                  

Uke 44.
- Vi takker for arbeid og skole, for
mange hjelpende hender.
- Vi ber for de som er syke og for fa-
milie og pårørende. 
- Vi ber også for hyggetreffene i Bø-
nes kirke, for de som steller i stand,
og de som kommer.
- Vi ber for arbeidet og framdriften
med byggetrinn to i Bønes kirke.

Uke 45
- Vi takker for sorggrupper og for fel-
lesskap 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 demokratibeve-
gelser.

Uke 47
- Vi takker for alle medarbeidere i
menigheten, både de lønnede og de
ulønnede. Vi takker for det arbeidet
de gjør og for det de får bety for
mange mennesker.
- 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 takker for det arbeidet biskop Ole
Hagesæther har gjort i vårt bispe-
dømme og vår kirke.
- Vi ber for livet i kirken både 
lokalt og nasjonalt. 
- Vi ber for prosten vår, for proses-
sen med å velge ny biskop , og for
alle ansatte og for menighetsråd og
bispedømmeråd.

VED KARI VATNE

Vi takker og ber

Hver torsdag fra kl.1030 kan vi
glede oss over babysang i
kirkerommet med påfølgende
sosialt samvær på menighets-
huset.

AV BJARTE HOLME

Dette er en flott mulighet til fellesskap for de
aller minste med en eller begge av foreldrene.
Å få oppleve disse samlingene er en stor opp-
levelse for undertegnede. Etter babysangen er
det småbarnstreff.  Fra Kari Bakke som leder
både babysangen og småbarnstreffene har
Hverdag og helg  fått følgende invitasjon med
bilder og programmet for resten av høsten:

SMÅBARNSTREFF
Storetveit menighetshus høsten 2008, 
torsdager kl 11.30 – 14 00.
Ta med matpakke , så starter vi med lunsjen.
Vi lager til kaffe te og saft. Deretter har vi
samlingstund, så lek og ev. forming. 

Oktober:
23.10 Vi leker med modellerkitt
30.10 Vi lager sandpapirkort

November:
06.11 Vi baker (småkaker)
13.11 Vi lager smykke
20.11 Vi lager julekort
27.11 Ta med din beste oppskrift, så lager 

vi oppskriftsbok.

Desember:
04.12. Vi baker kakemenn
11.12 Vi maler ,tegner på kubbelys.

For å dekke litt av utgiftene så koster det 10
kr pr. barn pr. gang. Arr. Storetveit menighet
v/ dåpsopplæringsutvalget,  Bodil Bredholt
og Kari Bakke. Tlf. 55 30 81 15 eller mail:
kari.bakke@bkf.no ●

BLI MED PÅ NY DUGNAD PÅ MENIGHETSHUSET 
I forrige nr. av HH ble det skrevet om alt det gledelige som har skjedd med menighetshuset.
Men huset trenger stadig dugnadsinnsats skal det kunne holdes i orden. 
I juni kunne vi glede oss over en flott dugnadsinnsats av dem som kom. Derfor har menig-
hetsrådet mot til å arrangere en ny dugnad for å kunne få gjort så mye som mulig av det som
det ikke ble anledning til å få gjort under sist dugnad. 
Kom og bli med TORSDAG 13.11. KL.1700! Dugnad er flott å være med på

Menighetsrådet 

Babysang og småbarnstreff

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

www.wergelandjernvare.no
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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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09.08. Christopher M. Landsvik
17.08. Joachim Wroldsen Ase

Erica Juliet Eide
24.08. Anders A. Simonsen

Liva Holme Sandvik
31.08. Lars Andreas Hop

Ingrid Vågenes
07.09. Robin Sporstøl Solberg

Kamilla Galtung Døsvig
Mille Sylvester-Davik

14.09. Signe Hugdahl Bøe

08.08. Janicke Eide og
Joar Gyrstad Sognefest

09.08. Kristine Engum og 
Thomas C. Madsen

16.08. Elin Kolbeinsen og 
Kjetil Knudsen
Ida Vinnes og
Frode Alræk
Anna Frich Meling og 
Erik Sjurseth
Charlotte Irene S.Løken 
og Erlend R. Hatlevold

23.08. Beate Knudsen og 
Fredrik Berentsen
Mette Vesterhus og 
Eirik Nåmdal

06.09. Lise Sofie Andersen og 
Jon Helge Martinsen
Anne von Erpecom og 
Egil Andre Knudsen
Ingse Galtung Døsvig og 
Erik Hofstad

20.09. Birgitte Dahl og Rolf 
Kristoffer M.Sulen
Benedicte S. Nilsen og 
Espen Fosbæk Vangen

Reidar Karlsen f. 1920
Sven I. Fie Mathiesen f. 1919
Arna Liv Grevstad f. 1916

Herdis Alsaker f. 1907
Ingeborg Rasmussen f. 1915
Sigrunn Ingvalda Thorsen f. 1922
Astri Erichsen f. 1921
Marie Træland f. 1920

Storetveit menighet

Søndag 26. oktober kl.1100, 
bots og bededag
Høymesse v/vikarprest Per-
Arne Mehren. Nattverd, offer: 
TV-aksjonen. Luk 13,23-30; Jes
55,6-7; Gal 6,7-10

Søndag 2. november kl.1100 
Allehelgensdag
Familiegudstjeneste v/kap. 
Inge Høyland. Utdeling av Barnas
Kirkebok. Barnegospel deltar
Dåp, offer: Bergen søndags-
skolekrets. * T Åp 21,1-7; Jes
60,18-22; Matt 5,13-16

Søndag 2.november kl.17: 
Minnegudstjeneste v/sokneprest
Bjarte Holme og diakon Linda
Bårdsen

Søndag 9. november kl. 1100,
26.s.e.pinse
Høymesse v/vikarprest Per-
Arne Mehren. Nattverd, dåp, 
offer: Menighetsarbeidet. 
Luk 17,20-30; Am 4,6-8.12-13; 1
Tess 5,1-5

Søndag 16. november 
kl.1900, 27.s.e.pinse
G2 v/sokneprest Bjarte Holme.
Offer: KRIK. Matt 13,31-33; Sal
98; 1 Kor 15,24-28

Søndag 23. november kl.1100,
Siste søndag i kirkeåret
Høymesse v/ kap. Inge Høyland
Dåp, nattverd, offer: menighets-

arbeidet. Matt 25,1-13; Jes 51,11-
15; Åp 22,12-17

Søndag 30.november kl.1100,
1.s.i kirkeåret
Familiegudstjeneste v/sokne-
prest Bjarte Holme og kateket
Bodil D. Bredholt. 1.klassingene
deltar. Offer: menighetsarbeidet.
Jes.62,10-12; Rom.13,11-14;
Matt.21,1-9.

Bønes menighet

Søndag 26. oktober kl.1100, 
bots og bededag
Gudstjeneste v/sokneprest Kari
Vatne. Offer: Menighetsarb. Luk
13,23-30; Jes 55,6-7; Gal 6,7-10.
Søndagsskole, kirkekaffe.

Søndag 2. november kl.1100 
Allehelgensdag
Gudstjeneste v/ sokneprest Bjar-
te Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. * T Åp 21,1-7;
Jes 60,18-22; Matt 5,13-16. Søn-
dagsskole, kirkekaffe

Søndag 9. november kl. 1100,
26.s.e.pinse
Gudstjeneste v/sykehusprest
Anne Marthe Ulvik. Nattverd, dåp,
offer: Bjørgvin bispedømme. Luk
17,20-30; Am 4,6-8.12-13; 1 Tess
5,1-5. Søndagsskole, kirkekaffe.

Søndag 16. november kl.1100,
27.s.e.pinse
Familiegudstj. v/ kap. Inge Høy-
land. Speiderne og kontaktklub-
ben deltar. Offer: menighetsarb.
Matt 13,31-33; Sal 98; 1 Kor
15,24-28. Sirkusleker, spill & lek
etter gudstjenesten + kirkekaffe.

Søndag 23. november kl.1100,
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste v/ sokneprest Kari
Vatne. Dåp, nattverd, offer: me-

nighetsarbeidet. Matt 25,1-13;
Jes 51,11-15; Åp 22,12-17
Søndagsskole, kirkekaffe

Søndag 30.november kl.1900,
1.s.i kirkeåret
G2 / Lysmesse v/ kap.Inge Høy-
land og Bønes Ten Sing. Offer:
menighetsarbeidet. Jes.62,10-
12; Rom.13,11-14; Matt.21,1-9.

Konserter 

I høst kan vi glede oss over bl.a.
følgende konserter i kirken:

• 25.oktober kl.21.00, i forbin-
delse med kulturdagene i Fana
holder Anne Grethe Preus kon-
sert i Storetveit kirke

• 9.november kl 19.30 arrange-
rer Loddefjord Sangforening
m/flere aktører konsert i kirken

Hyggetreff for 
pensjonister
Høstens to siste hyggetreff er:

Tirsdag 28. oktober:
«Å sette spor». En utvandrer-
historie fra virkeligheten.
V/journalist Ragnhild Tangen og
Laila Drønen Njåstad. Boksalg.

Tirsdag 25. november:
«Spennvidden i Jakob Sandes
diktning». Kåseri og sang
v/Gunnar og Berit Risøy

Begge gangene kl. 11.30 –
13.30. På alle hyggetreffene er
det allsang og prat, andakt og
enkel servering. Entre kr. 20,-.
Hjertelig velkommen

              kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B

FU
LLD

IS
TR
IB
U
S
JO
N

Det er høst, og natten er lenger
enn dagen. Vi kan kjenne på det
dystre ved disse formuleringene. 

AV BJARTE HOLME

Men der er et mørke som er mørkere og
dypere enn høstens mørke – sorgens mør-
ke. Sorgen ved at en som står nær, dør, kan
være så tung å bære at en kan tvile på om
der finnes noen vei videre. Veien videre
gjennom sorgen kan derfor være lang og

tidkrevende, og gi mange ulike følelser,
tanker og opplevelser Dessuten vil vi ikke
glemme de kjære som har gått bort. I sor-
gen er der noe vi ikke vil miste. Der er noe
vart og ømt vi bærer vi vil hegne om og be-
holde. Det handler om de gode minnene. 

Kan kirken, kan menigheten, være med å
gi opplevelsen av å ikke være alene i sorgen?
Kan kirken være med å vise en vei videre?

Det nærmer seg allehelgensdag, en dag
for minner og en dag følelsene vekkes. I
Storetveit inviteres alle til minnegudstje-
neste kl.1700 på allehelgensdag for å kunne

minnes og for å kunne være der med fø-
lelsene og tankene, lytte til musikk, tenne
lys for dem vi savner og gjerne få ord med
på veien videre til trøst, til tro på en vei vi-
dere. Så er håpet at den som sørger, får
oppleve at menigheten gir grunn til å opp-
leve at en ikke er alene i sorgen.

Velkommen til minnegudstjeneste i Sto-
retveit kirke allehelgensdag kl.1700. Etter
gudstjenesten blir alle som har anledning,
invitert til å dele et måltid med hverandre
på menighetshuset uten noe annet pro-
gram enn det å være sammen. ●

Minnegudstjenesten allehelgensdag
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