
Menighetsrådet
Kirkevalget

er over og

Storetveits

nye menig-

hetsråd er på

plass.  Åtte

prosent av

statskirkemedlemmene

deltok i det lokale valget.

Side 4

Ny kateket på plass
Sven-Ove Rostrup er

midlertidig tilsett i full

stilling som kateket i 

Bønes. Side 4

På «ravnetokt» 
i høstnatten
– Politiet har god oversikt

over hvem som lager pro-

blemer. Vår oppgave er å

hindre flere i å søke til

den harde kjernen, sier

Bente Herland Holst. Vi

har vært med natteravne-

ne på oppdrag. Side 6-7

Funksjons-
hemmede i
kirken 

Er kirken et åpent hus

også for funksjonshem-

mede?  Vår «test» viser

at deter et stykke igjen

før målet er nådd, selv i

moderne kirker.

Side 8-9 Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

MENIGHETSBLAD FOR STORETVEIT – NR 5/09 – ÅRGANG 46
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Velkommen,

Gunn
12. oktober tiltrådte Gunn Kongsvik som ny 
sogneprest på Bønes. Menigheten fikk sitt 
førstevalg, er strålende fornøyd med løsningen 
og oppfordrer alle til å bli med på innvielses-
gudstjenesten 25. oktober.                        Side 2-3

storetveit  5-09.qxp:storetveit.qxp  15-10-09  14:19  Side 1



AV PER-ARNE MEHREN

Slik synger Svein Ellingsen

i salme nr. 141 i «Salmer

1997». Med det setter han

ord på noen av de følelsene

vi har på en Allehelgens-

dag. Vi er kommet til første

søndag i november, natu-

ren er ødslig, og dagen

rommer et vell av følelser:

vemod, savn, takknemlig-

het for det gode som var,

og tristhet for de mulighe-

tene som ikke ble brukt. 

Allehelgensdagen var opp-

rinnelig en minnedag for

alle helgener og har sin

opprinnelse helt tilbake til

300-tallet. Den ble feiret 1.

november. Merkelig nok

overlevde den reformasjo-

nen, og i 1770 ble den lagt

til første søndag i novem-

ber som dagen for alle de

hellige, salige troende

døde.

Våre tanker på Allehel-

gensdagen går både til det

som var, til alle dem som

betydde noe i kirken, og til

dem som var og betydde

noe for oss. Slik sett har

Allehelgensdagen frem-

deles en viktig funksjon

også i vår kirke som ikke

har noen helgenlære.

Prekenteksten i år er hen-

tet fra begynnelsen av

Bergprekenen – Matt, 5, 1

– 12. Avsnittet kalles gjer-

ne saligprisningene, og

linjene begynner med «sa-

lige er..» Salig kan vi over-

sette med lykkelig. Gud er

alltid subjekt for dette or-

det – det er han som gjør

menneskene salige. Å

være salig betyr å ha fått

del i himlenes rike. Aller

først handler Gud med di-

siplene. De er kalt til å føl-

ge ham. Saligprisningene

ligner på de kallelsesfor-

tellingene vi finner i Det

gamle testamente.

Guds rike – som hos Mat-

teus blir kalt Himlenes

rike – spirer frem neden-

fra. Det blir forkynt som

trøst og håp for dem som

er fattige i seg selv, for

dem som sørger, for dem

som blir forfulgt. Det sam-

me gjelder også for dem

som arbeider for fred og

rettferdighet og er barm-

hjertige. De har del i kjær-

lighetens nyskapende

kraft i verden.

Saligprisningene handler

også om Jesus. Han påleg-

ger ingen offer han ikke

selv var villig til å gi. Han

tegner bildet av det fattig

lengtende og ærlig kjem-

pende mennesket som en

dag skal få sin lønn. Slik

levde og døde han selv – og

fikk sin lønn.

Blir saligprisningene også

ord om våre liv når noen en

Allehelgensdag skal min-

nes hvem vi var? ●

«Salige er…»

2 oktober 2009                      

Hverdag og helg nr 5/09 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 felles-
stoff til bladet (side 5-12). 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

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 9. november
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 24. november

«Du snur ditt ansikt og må se tilbake. 
Ti tusen ganger skjer det om igjen. 

Du går allikevel i livets retning 
når du lar sorgen bli din følgesvenn. 

Din fot blir ledet over gåters avgrunn, 
og i din uro får du eie fred.»

AV BJARTE HOLME

Da Kari Vatne sluttet i stillingen i
juni, og Inge Høyland begynte som
studentprest i august, manglet vi to
prester i Bønes og Storetveit. Takket
være at seniorprest Per-Arne Meh-
ren vikarierer i 50/60 prosent stil-
ling, har prestetjenesten latt seg
gjennomføre fram til nå. Godt er det
likevel for de to prestene som er i tje-
neste og arbeidsbelastningen på
dem, at Gunn Kongsvik allerede har
begynt i tjenesten. Det vil menighe-
tene i Bønes og Storetveit også ha
glede av.

Deler på oppgavene
At Gunn Kongsvik er sokneprest i
Bønes menighet betyr at hun er den
av de tre prestene i det som tidligere
hette Storetveit prestegjeld, som er
fast medlem i Bønes menighetsråd.
Men ellers vil soknepresten i Bønes
menighet dele på tjenesteoppga-
vene i Bønes og Storetveit menighe-
ter med de to andre prestene. 

I Hverdag og Helg vil vi ønske
Gunn Kongsvik hjertelig velkom-
men til tjeneste og med dette inter-
vjuet få presentere henne for våre le-

sere. Intervjuet er gjort mens hun er
i ferd med å avslutte sin tjeneste som
sykehusprest på Haraldsplass. 
- Din nordnorske klang røper at du
er fra Nord-Norge. Men Nord-Nor-
ge er langstrakt, så hvor kommer du
fra? 

- Dialekten min er blitt nordnorsk
de siste årene. Men det er ikke lett å
si hvor jeg er fra. Jeg er født i Sør
Afrika og fram til jeg var 11 år bodde
vi i Etiopia. Basen i Norge var hos
mine besteforeldre i Sørreisa i
Troms. 16 år gammel flyttet vi til
Tromsø. 

Misjonærfamilie
- Har din oppvekst hatt betydning
for valget å bli prest? I tilfelle hva i
din oppvekst hadde betydning val-
get?

- Det er ikke så lett å svare på hva i
min oppvekst som gjorde at jeg
valgte å bli prest. Mine foreldre var
misjonærer for Det Norske Mi-
sjonsselskap (NMS). Men jeg var
med mine foreldre på etiopiske
gudstjenester og mye forstod jeg jo
ikke. Og jeg var på utallige leirer for
barn og ungdom i NMS sin regi. I
ungdomsårene fikk jeg erfare at tro-

Gunn Kongsvik heter den nye soknepresten i
Bønes. Hun ble utnevnt i slutten av august og
begynte i stillingen allerede 12.oktober. 

Møt Gunn Kongsvik: 

Bønes’nye
sokneprest
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en betydde noe for meg personlig og jeg fikk
lyst til å studere teologi. Det var nok en drag-
ning til Afrika som gjorde at jeg begynte å
studere teologi på Misjonshøyskolen i Sta-
vanger. Etter noen år skjønte jeg at jeg ikke
var klar for et slikt omflakkende liv. Men
prest ville jeg fortsatt bli, så jeg avsluttet stu-
diet i Oslo.

By og land ...
- Du har vært sokneprest i Andenes og ka-
pellan i Tromsø domkirke. Hva har det å
være prest gitt deg i så forskjellige menighe-
ter – den ene menigheten en landsens me-
nighet og den andre en bymenighet? 

- Å være prest på et lite sted gjør at man
kommer veldig nær folk i alle aldre og blir en

naturlig del av lokalsamfunnet. I en by blir
man som kirke litt mer borte i samfunnet og
man må markere seg litt mer for å bli lagt
merke til.

- Det siste året har du vikariert som syke-
husprest på Haraldsplass. Hvilke erfaringer
har det gitt deg, og hva er annerledes ved det
å være sykehusprest?

- Som menighetsprest blir man også vant
til å møte folk i krisesituasjoner. Denne erfa-
ringen hadde jeg med meg i møte med pasi-
enter på sykehuset. Her hadde jeg mer tid til
hver enkelt og å øve seg i å lytte og samtale.
Jeg kom nært mennesker som hadde det
vondt og mange ønsket å bli bedt for. Det var
meningsfylt å kunne være prest i denne
sammenhengen. 

Klimaet, en viss forskjell
- Du har altså flyttet fra landsdelen du er fra
og til Bergen? Hva fikk deg til å gjøre det?

- Den åpenbare grunnen er at mannen min
er fra Hauglandsdalen/Samdalen. Her er han
født og oppvokst og nå ble det naturlig å flyt-
te på oss før ungene ble for store.

- Hva vil du si er forskjellig ved det å være i
Bergen og Sør-Norge fra det å være i Tromsø
og Nord-Norge? 

- Det er litt tidlig å si. Men klimaet er jo den
største forskjellen. Det er vær i Nord-Norge
også, men kaldere og større vekslinger
mellom lys og mørke.

- Igjen – hjertelig velkommen til deg og
din familie og Guds velsignelse over din tje-
neste. ●
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Valget 
er gjort
Et nytt menighetsråd er valgt og i
tillegg kandidater til det nye
bispedømmerådet. Noe var helt
nytt ved dette valget – måten det
ble gjennomført på. 

AV BJARTE HOLME

For første og siste gang skjedde det samti-
dig med stortingsvalget og i nær tilknyt-
ning til lokalet der det valget skjedde. Neste
menighetsrådsvalg er om to år og da i for-
bindelse og i nær tilknytning til lokalet
hvor kommunevalget skjer.

I avisene har det kommet fram kritikk og
til dels krass kritikk av hvordan valget ble
gjennomført. Uansett – berettiget eller
uberettiget - er det viktig at kritikken får

komme fram. For alt kan gjøres bedre –
også dette valget. Men stor takk skal alle ha
som tok på seg det praktiske ved gjennom-
føringen av valget i vår menighet. Erfaring-
en ble gjort at det er ganske mye som skal til
for å kunne gjennomføre et slikt valg. 

Stor takk også til alle som tok del i valget.
Og da nærmer vi oss det som iallfall er et
steg i riktig retning ved valget. Langt flere av
kirkens medlemmer enn tidligere har del-
tatt og på den måten vist ansvar for kirken. I
Storetveit deltok 8 prosent av medlem-

mene. Prosenten kan avgjort bli mye høy-
ere. For kirkens demokrati er det viktig,
men et viktig steg i riktig retning er tatt.

Så vil vi ønske Guds velsignelse over det
nye menighetsrådet og takke det rådet som
nå avslutter sin funksjonstid, for innsatsen
det har ytt til beste for menigheten.

Her følger navnene til det nyvalgte me-
nighetsrådet (i senere nummer av Hverdag
og Helg vil vi komme med en nærmere
presentasjon av dem):

Medlemmer
Britt Hysing-Dahl
Øystein Flotve
Ole Meyer
Anette Gerda Rønhovde
Knut S.Rosenlund
Agnethe Mohn
John Kristian G. Rolfsnes
Solveig H. Kongsvik

Varamedlemmer:
Kari M. Skeie Liland
Else Marie Delpech
Ida-Cecilie L.Øyen
Inger Karin Setnes
Arne Rand Garmann ●

TEKST OG FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

Dette skjer i samband med at
Fana prosti har fått pengemid-
lar til trusopplæring etter den
nye reforma. (Ansvaret for
denne opplæringa er flytt frå
skulen til kyrkja) Saman med
Bodil Dyrøy Bredholt har Ros-
trup ansvaret for trusopplæ-
ringa i dei to kyrkjelydane. 

Rostrup har utdanning som

kateket, og jobba som det i Ols-
vik kyrkje, dei siste to åra som
prosjektleiar. No har han per-
misjonen frå det arbeidet ut ok-
tober, og innan den tid vert det
venteleg avgjort om stillinga
her vert fast. I 2006 gifta han seg
med Elisabeth Rostrup, og fa-
milien bur no i Gullstølsstien på
Bønes. Saman med Elisabeth
var dei musikalske leiarar av
barnekoret Cantamos, medan

andre foreldre var styre. Dei
hadde øvingar på Bønes skule. 

Rostrup kjem frå Bergen, og i
1996 gjekk han ut av musikklin-
ja på Langhaugen vidaregå-
ande. Han spelar piano på friti-
da og er med i eit lite band.

Visjonane og utfordringane
er store: ta vare på dåpsborna

og foreldra, konfir-
mantane og alle

ungdomane

generelt, dei vaksne og dei
gamle. Kort sagt – ta best moge-
leg vare på alle!

Vi håpar Sven-Ove Rostrup
vil finne seg godt til rette hos
oss, og ynskjer han lykke til
med arbeidet! ●

Ny kateket i Bønes
Sven-Ove Rostrup er no midlertidig tilsett i full stilling som kateket i Bønes.

VI TRENGER DEG I STORETVEIT MENIGHET
Ikke alle er som Bjarte, eller kan gjøre det som Bjarte kan. Vi er alle ulike, men i Storetveit menighet har vi

plass til enda flere som vil være med og gjøre noe. Hva har du lyst til å bidra med? Dette trenger vi:

•  flere som kan være kirkeverter • flere tekstlesere • noen som kan hjelpe til med å lage til kveldsmåltid
og rydde opp etterpå om onsdagene.• en person til å styre powerpoint presentasjoner • flere medarbei-
dere til trivselsgruppen • hjelpere til menighetsbladet •  sjåfører• hjelpere til babysang og småbarns-
treff• hjelp med websiden • hjelp til forefallende arbeid • forsangere i kirken • sang og musikkinnslag

Hvis du kunne tenke deg noe av dette, eller kjenner noen

som vil, så ta kontakt med oss som sitter på kontoret, eller

om du lurer på noe og vil vite mer: Snakk med oss.

Hilsen Kari Bakke, frivillighetskoordinator i Storetveit

menighet, tlf. 55 30 81 15 /55 30 81 11 og Karin Heggholmen,

konsulent, kari.bakke@bkf.no   - mob. 48052064

� �
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hovedleder i Jordbærhagen, Anine
Mildestvedt, har invitert den popu-
lære jentegruppen Seven fra Dram-
men til konserten sammen med
barna. 

Seven har spilt inn tre cd-plater,
og reiser rundt i landet for å opptre
på ulike barnegospelfestivaler - der
de inspirerer barna med sang og
dans, sier Mildestvedt:

– Alle barn i alderen 6-13 år øn-
skes velkommen til å delta på semi-
nar og konsert. Konserten er åpen
for alle som kan krype og gå, dette
blir en «ellevill» dag - som Seven-
jentene selv ville sagt det.

Rød t-skjorte
Seminaret begynner kl. 13, og av-
sluttes kl. 17 med en forrykende

konsert der alle seminardeltakerne
blir med på scenen sammen med
Seven-jentene.

– Alle vil få mat og drikke under-
veis i seminaret, men det kan være
lurt å ha en liten drikkeflaske med.
Ta også på en rød T-skjorte og
dongeribukse eller skjørt til konser-
ten, oppfordrer Anine Mildestvedt.

• Skeie skole, 25. oktober kl. 13 
(seminar) og kl. 17 (konsert).

• Påmelding til Anine Mildes-
tvedt, anmilde@online.no 
innen onsdag 21. oktober. 

• Priser: Seminar og konsert 
kr. 100 / kun konsert - kr 50/
voksne - kr 80/fam.bill.  kr 150. 

• Mer informasjon:
www.jordbaerhagen.blogspot.com
og www.seven-jentene.com ●

Felles kulturkalender
Storetveit kirke lørdag 24. oktober kl.19:
Konsert. Elverum Damekor,Jazztrioen Tertz
og gjester.

Fana kirke 25. oktober kl. 19: 
CD-slipp/konsert med visesanger Knut Ariel,
band og «Stemmene fra Stend». Bill: 50/100,-

Skeie skole, 25. oktober kl. 13  og kl. 17
Barnegospel. Se artikkel under.

Storetveit kirke onsdag 28.oktober kl.19:
Bjørgvin Kirkemusikk.

Nattland skole søndag 1. november kl 20:
Kulturkveld i Sædalen med Per Frick Høydal.
Bill. kr. 50,- Se side 10-11

Skjold kirke søndag 1. november kl 11:
Hovlands «Allehelgensmesse» som en del av
gudstjenesten. Med Guro Rotevatn Buder,
Cantus og solister. Dir. Anne Randine Øverby.

Slettebakken kirke søndag 1. november kl 11
Egil Hovlands «Allehelgensmesse». Slette-
bakken Motettkor, blåsere og Karoline Leiros,
orgel. dir. Olav Øgaard.

Bønes kirke, mandag 2.november kl.19:
Foredr., ungdom og selvbilde v. Familie & Media.

Søreide kirke onsdag 4. november kl.19.30:
Foredrag, musikalske innslag: «I grenseland:
20 år siden Berlinmurens fall». Ved Hans Jør-
gen Morvik. Bill. kr. 50,-

Søreide kirke fredag 6. november kl. 20:
Program med klaver, sang og opplesning, med
utgangspunkt i Salomos ordspråk. Bill. kr. 50,-

Slettebakken kirke søndag 8. november kl 19
Filmkveld. Filmen «De usynlige», samtale.

Skjold kirke søndag 8. november kl. 19:
Festkonsert. Pianist Knut Chr. Jansson m.fl.

Storetveit kirke søndag 8. november kl. 20:
Konsert: Folketoner og jazz m.m. Med Kjell

Mikkel Sandvik, Stein Inge Brækhus, Ingvill
Morlandstø, Randi Harila og Ruth Bakke. Bill
v/inngang kr 100, stud/hon: kr 60.-

Bønes kirke tirsdag 10. november kl. 21:
Minikonsert. Carsten Dyngeland og Thomas
Nøkling.

Skjold kirke søndag 15. november kl. 19.30:
200 år siden Felix Mendelssohn-Bartholdys
fødsel. Med Harald Holtet, Eli-Johanne Røn-
nekleiv, Guro Rotevatn Buder, Turid Bakke
Braut, Cantus, Birkeland kantori og Slettebak-
ken Motettkor. Kollekt. 

Søreide kirke fredag 20. november kl. 18:
Konsert med musikk av Eilert Tøsse. Barneko-
ret og Jubilate m.fl. deltar.

Fana kirke søndag 22. november kl 19:
Konsert med Ingunn Ådland, Ellen Bjørnebye
og Trude Helen Binderø. Bill. kr. 100,- ved inng.

Birkeland kirke fredag 27. november kl. 19:
Orgelkonsert med Sigurd Melvær Øgaard.

Barnegospel på Skeie skole:

Ellevill konsert for alle
Jordbærhagen barnegospel inviterer til seminar og
konsert på Skeie skole mot slutten av måneden. 

– Dette er den beste barnegospelfestivalen vi har vært med på, sa Seven-jen-

tene etter konserten på Skeie i fjor. Nå kommer de tilbake! FOTO: PRIVAT
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Bente er gruppeleder for en av
åtte natteravngrupper på Sand-
sli. Vi ble med gruppen hennes
på åtte natteravner en regntung
fredagskveld i slutten av august.

«Vi er fremdeles i oppstartfa-
sen, og prøver oss fortsatt litt
frem», skriver Bente i en tekst-
melding til meg like før jeg tref-
fer den lille natteravngruppen
ved Aurdalslia skole. Hver fre-
dag litt over kl. 20 samler det seg
åtte frivillige natteravner her.
Fordelt på åtte grupper betyr
dette at hver enkelt natteravn
kun er med hver åttende fredag.
Dette burde være overkomme-
lig for de fleste, men det viser seg
at det ikke er enkelt å rekruttere
nattevandrere.

Bevisste foreldre
– Vi trenger flere for å dekke de
tross alt store geografiske områ-
dene her, sier Knut Eliassen (39),
til daglig senterleder på Lagu-
nen.

– Politiet ønsker at vi skal gå
fra Statoil ved Flyplassveien og
helt til Straume bro. Det er et bra
strekk.

– Hva er lokkemiddelet for å
bli med?

– Jeg tror at dette er en kjem-
pegod bevisstgjøring av oss for-
eldre. På runden får vi innblikk i
hvordan nabolaget ser ut på
tidspunkter vi vanligvis ikke er
ute selv. 

Bygger nettverk
Knut har ikke ungdommer i den
«rette» alderen selv ennå, men
motiveres av at han får vite mer
om hva han står overfor om 4-5
år.

– Når min største får litt mer
radius, er jeg forberedt både
gjennom kunnskaper om områ-
det her og det felles nettverket vi
natteravner bygger opp sam-
men. 

– Jeg har en 15-åring hjemme,
sier Jørn Grefstad (43), inn-
kjøpssjef ved Åstvedt industri.

Både han og hans kone er nat-

teravner, men i hver sin gruppe.
– Vi opplever at ungdommen

vår bevisst holder seg hjemme
når han vet at en av oss er ute. 

Ingenting skjedde
Politiet ringer. De har ikke fått
inn noen meldinger om bråk.
Det er tid for å begynne å bevege
seg. Bente deler de fremmøtte
inn i to grupper, som får hver sin
rute. Hvert team får med seg en
ryggsekk med førstehjelpsutstyr
og lommelykt. 

– Vi sjekker spesielt skoler og
barnehager, sier Bente.

– De blir ofte brukt som sam-
lingssteder for ungdommer. 

Enten er det regnet, eller så er
det fordi natteravnene er ute.
Men vi treffer ingen ungdom-
mer på den første delen av vår
vandring. 

Gratis pizza 
Når klokken nærmer seg 22, set-
tes kursen mot pizzabaren på
Fanatorget. Nå er det spisetid.

Praten går livlig over pizza-

stykkene, og jeg får vite at grup-
pen startet opp i vår, etter et ini-
tiativ fra FAU ved de tre skolene
Aurdalslia, Søreide og Skrane-
vatnet.

– Hvorfor gjør dere dette?
– Fordi vi får gratis pizza, ler

Bente. 
Hun fortsetter i en litt mer al-

vorlig tone.
– Det begynner gjerne med at

vi ønsker å gjøre noe for våre
egne barn. Da er et trygt og godt
nærmiljø viktig. Sammen med
andre utvikler dette seg til et en-
gasjement for alle som ferdes ute
på kveldstid.

Nattbussen
Jørn er enig: 

– Vi ser også hva som mangler,
føyer han til. – Bydelen vår har
mye idrett, idrett og idrett, men
lite av andre tilbud. 

– Moby-stiftelsen gjør mye
bra, mener Bente.

Denne ble startet av Stig
Hammersland, lærer på Sandsli
videregående og bydelsstyrele-

Nattevandring med natteravnene:

«En ung gutt ble
ikke slått ned»

Natteravnene

• Natteravnene skal være synlige 
og tilgjengelige for publikum. 
Dette virker dempende på vold 
og skadeverk. 

• De skal bistå personer som ikke
er i stand til å ta vare på seg selv. 

• Natteravnene ble startet av Oslo
politikammer i 1990, inspirert av 
de svenske Nattuglorna.

• Organisasjonen ble selvstendig i
1991, og spredde seg til flere byer. 
• For å starte en lokal gruppe, må 
du søke lisens hos Natteravnene
i Oslo. Dette er gratis, men det 
kreves en politireferanse.
• Vil du bli natteravn? Kontakt
politiet eller skolen der du bor.
Mer info: www.natteravnene.no

INGENTING 

SKJEDDE: – Selv 

om det ikke skjer

noe, er behovet stort

for at vi er ute og 

viser oss på steder

der ungdom samles,

sier Bjørn Eirik Inge-

brigtsen (til høyre).

Til venstre: Jørn

Grefstad.

– Vår beste motivasjon er at ingenting skjer, sier natteravn Bente
Herland Holst til menighetsbladene i Fana prosti.
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– Natteravnene forhindrer at det blir
bråk, sier Ina Knagenhjelm (17) og
Anette Brodahl (17).

Venninnene har akkurat gått av bussen da
natteravnene treffer dem. Begge er fra Sørei-
de, og har tilbrakt fredagskvelden på kino.

– Vi har sett «The Proposal», forteller de.
– Den var bra.
– Kjenner dere til natteravnene?
– Ja, sier begge.
– Mamma var natteravn før, sier Ina.
– Natteravnene er alltid hyggelige, synes

Anette.  
– De går rundt her og passer på. Dersom

noen bråker, snakker de med dem. 
– Hvor er behovet størst?
– Fanatorget, kommer det kontant.
– Der er det ofte bråk.
– Er det andre steder dere ville vært glade

for å se natteravnen?
– Det er trygt å vite at de er i nærheten når

det er fester, slik som på Kyrkjetangen natt til
17. mai, sier Ina.

– Natteravnen kom dit nå sist, husker
Anette.

– Hvordan opplevde dere det?
– Det var greit at de kom.
Begge jentene mener at den verste tiden

med narkotikamisbruk og voldsepisoder nå
er over. 

– Men det kommer alltid til å være noe, me-
ner Anette.

– Nå er det mest rånere, sier Ina.
– Det er gøy! smiler Anette. ●

– Vi får kunnskaper om området her samtidig som vi bygger et viktig nettverk, sier (fra venstre) Jørn Grefstad (43), Knut Eliassen (39) og Bjørn Eirik 

Ingebrigtsen (36). Resten av gruppen består av Mette Ingebrigtsen (40), Bente Herland Holst (39). Frøydis Zakariassen (49) og Øyvind Rasmussen (38).

der i Ytrebygda bydel, og åpnet i fjor
ungdomshuset på Søreide.

Det er tid for å bevege seg ut igjen.
De siste pizzastykkene taes med i hån-
den, og de to gruppene avtaler å av-
slutte sammen ved Fanatorget kl. 01.
Da kommer nattbussen fra sentrum.

Brannslukkere
– Det har vært tendenser til bråk og
uro rundt Fanatorget i senere tid, sier
Bente.

– Men ting roer seg når vi er i nær-
heten.

– Politiet i Fana sier at det er på fre-
dagene de har de største utfordring-
ene, sier Knut.

– Da har ungdommene gjerne gjort
avtaler på skolen om hva de skal gjøre
om kvelden. 

– Hvordan går det med motivasjo-
nen i gruppen de gangene det eneste
som skjer er at dere kommer regnvåte
hjem?

– Det er som med en brannmann,
sier Jørn.

– Han er ikke glad når det brenner.
At ingenting skjer er det beste som
kan skje. ●

– Det er verst ved Fanatorget

TRYGT MED NATTERAVNEN: – Det er godt å vite
at natteravnene er i nærheten når det er fester,
sier Ina Knagenhjelm og Anette Brodahl.
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– Lerretet var stort og godt,
men det var til liten hjelp
når skriften var hvit mot en
lys bakgrunn, sier Aashild
Dyrkolbotn (69).

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aashild er sterkt synshemmet, og ble med oss
for å teste hvordan gudstjenesten i Søreide
kirke fungerte for en med hennes handikapp.

Norunn Kalvenes (60) fra Søreide er også
med på den lille testen vår. Hun er så godt
som døv, men har fått noe hørsel etter at hun
fikk operert inn et såkalt cochlea-implantat.
Norunn er tydeligvis forsinket, og jeg prøver
å ringe henne mens jeg står på kirketrappen
og venter sammen med Aashild. Ingen svar.
Jeg ringer igjen. Fortsatt ingen svar. 

– Hun sa hun skulle komme, sier Aashild.
Så får jeg en tekstmelding fra Norunn.

«Prøvde du å ringe meg? Er jo døv, så jeg kan
ikke svare. Send sms», skriver hun. Dette er
en vekker. Vi tar sansene våre som en selvføl-
ge. Helt til en av dem ikke er der lenger.

Aktive damer
For de to damene er det annerledes. Begge
har levd med sine funksjonshemminger hele
livet, og har funnet måter å kompensere for
sansetapet. Aashild bruker et kraftig forstør-
relsesglass, eller «aukeglas» som hun selv sier.
Hun er fra Lindås, der hun hjelper sin datter
med driften av Dyrkolbotn leirskole. Tidli-
gere var hun fylkesleder i daværende Vest-
landske blindeforbund, og hun er fortsatt
nestleder i landsstyret for KABB («Kristent
arbeid blant blinde og svaksynte»,
www.kabb.no). Også Norunn er aktiv innen-
for organisasjonsarbeid. Hun er utdannet
barnevernspedagog, men arbeider ved råd-
givningskontoret for hørselshemmede og
døvblinde i Bergen.

– Jeg er flink til å lese på munnen, det er til
god hjelp, sier Norunn. Vanligvis går hun til
Døves menighet, men der er det bare guds-
tjeneste annenhver søndag. Siden hun bor
like ved Søreide kirke, blir den  et klart andre-
valg. 

Selv valgte vi Søreide til vår uhøytidelige
test fordi det her faktisk er gjort en rekke til-
tak for gjøre gudstjenesten mer tilgjengelig .
Salmetekster og bibelsteder vises på store ler-
ret, mens prekenen kan tas inn på høreappa-
ratet via teleslynge.

Mørkeblått mot gult
Vi finner oss plasser langt fremme. Aashild
leter etter listen over dagens salmer. Jeg ser
den - litt bortgjemt borte på murveggen. For
henne er det umulig å lese listen. Hun ber

meg lese salmenumrene, som hun så skriver
ned. 
De to store lerretene i Søreide kirke kunne
vært til god hjelp, men dessverre har de valgt
hvit skrift mot en lys bakgrunn. 

– Det er umulig å se bokstavene slik det er
nå. Jeg er avhengig av sterke kontraster for å
kunne lese tekst, sier Aashild. 

Dette kan enten være svart og hvitt, eller
myket opp med en mørkeblå skriftfarge mot
gul bakgrunn. 

Storskrift
Heldigvis har Søreide kirke tilgjengelig sal-
mebøker med storskrift.

– Men boken lå ikke fremme, slik at jeg
kunne finne den selv, klager hun, og legger til
at det også kunne vært en god hjelp dersom
presten annonserte salmenumrene fra pre-
kestolen.

Norunn er derimot svært godt fornøyd
med salmetekstingen på lerretet.

– Det fungerte fint, men jeg savnet å kunne
få med meg prekenen, sier hun like etter
gudstjenesten. 

– Den er det viktigste under gudstjenesten,
så det hadde vært fint om de kunne tekstet
noe av den også.

– Hvordan fungerte teleslyngen?
– Den er bare på når presten snakker, og

fungerer vanligvis godt her. Men i dag var
den veldig bråkete.

Tekstet gudstjeneste
Døvetolk kunne vært et bra alternativ. No-
runn har rett til å bestille tolk selv ved behov,
men har ikke samvittighet til å bruke det så
mye som hun trenger. 

– Dessuten må jeg bestille mange dager i
forveien. Da blir det ikke så lett å være spon-
tan.

Funksjons-
hemmede tester
Søreide kirke

-Kan bli be
DEN BLINDE
LEDER DEN
DØVE: – Jeg 
ble hørsels-

hemmet etter
en barnesyk-

dom, og mistet
hørselen helt da

jeg ble 30, sier
Norunn Kal-

venes (t.v). 
– Jeg har alltid
vært svaksynt,
og regner med

at jeg ser 6-7
prosent, for-

teller Aashild 
Dyrkolbotn .
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Fakta:  Syv prinsipper for universell utforming
1. LIKE MULIGHETER: Utformingen skal ikke medføre ulemper eller sette stempel på 

noen brukergrupper, men være like brukbar og tilgjengelig for alle.

2. FLEKSIBEL: Utformingen skal tjene et vidt spekter individuelle preferanser og evner.

3. ENKEL: Bruken skal være lett å forstå uansett hvilken erfaring, kunnskap, språk-
evner eller konsentrasjonsnivå brukeren har.

4. FORSTÅELIG: Utformingen skal gi brukeren nødvendig informasjon effektivt, uav- 
hengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens evner til å oppfatte disse.

5. FEILTOLERANSE: Utformingen skal avgrense farer, skader og uheldige virkninger 
av utilsiktede handlinger.

6. EFFEKTIV: Effektiv og naturlig bruk, med et minimum av strev.

7. TILGJENGELIG: Tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk, uavhengig av 
brukeren sin kroppsstørrelse, stilling, rekkevidde og mobilitet.

Mer informasjon: www.universell-utforming.miljo.no og www.norskdesign.no 

– Prekenen kan trykkes
opp på forhånd for de
som har behov for det,
sier sokneprest Hans
Jørgen Morvik.

Dette er likevel ikke noe han
ønsker at skal være tilgjenge-
lig for alle:

– En preken skal helst være
ferskvare, men det går bra
dersom vi får vite hvem som
ønsker å få den trykket, sier
han.

Estetisk balansegang
Å vise prekenen på de to store
lerretene ville derfor vært
uaktuelt. Men de fungerer
fint til å vise salmetekster og
annen tekstinformasjon på.

– Lerretene har vi hatt i fire
år nå, forteller Morvik.

– Spesielt de eldre i menig-
heten er glad for disse, siden
de øker muligheten for å kun-
ne følge med på det som skjer.

Kirketjeneren styrer frem-
visningen på lerretene, så det-

te er heller ikke et tiltak som
krever ekstra ressurser. 

Kontrastfarger
– Er det mulig å få til sterkere
kontraster på lerretene?

– Vi har det i tankene. Pro-
sjektørene er slitne, og må byt-
tes ut. Det vil øke kontrasten.
Samtidig er dette også en este-
tisk balansegang. Voldsomme
kontraster ser ikke bra ut. 

Morvik er ellers klare over
flere av forholdene Norunn

Kalvenes og Aashild Dyrkol-
botn påpeker.

– Vi har hatt problem med
teleslyngen. Det må være sig-
naler utenfra som forstyrrer. 

Universell utforming
Menigheten fikk inn flere til-
tak etter prinsippene for uni-
versell utforming da kirken
ble restaurert for tre år siden.
Ved inngangspartiet er det
dessverre fortsatt en del
ugjort. Handikapp-rampen
er plassert feil slik den ligger
nå, på siden av trappen.

– I utgangspunktet ønsket
vi å få hevet parkeringsplas-
sen, slik at vi kunne tatt bort
trappen. Alt lå til rette for det,
og det var en stund vi trodde
at vi skulle få det til. ●

bedre

– Hva kunne de gjort bedre her?
– Det hadde vært veldig greit å få hele

gudstjenesten, inkludert prekenen, ned-
skrevet på et ark, foreslår Norunn.

Aashild er enig: – Jeg har fått innope-
rert kunstige linser i øynene, forteller
hun. – De virker bra på avstand, men er
ikke elastiske. Et slikt ark bør være skre-
vet med ekstra stor skrift. Da kunne jeg
sunget med uten forstørrelsesglass, kun
med lesebriller. Det hadde vært herlig! ●

– En preken skal være ferskvare!
ALLE INKLUDERES: – Vi er

avhengig av tilbakemelding-

er, slik at vi kan gjøre guds-

tjenesten tilgjengelig for flest

mulig, sier sokneprest Hans

Jørgen Morvik, og ber oss få

med at de kun bruker gluten-

frie oblater under nattverden. 

SKRIFTEN PÅ LERRETET:
– Jeg får ikke med meg det
presten sier, så det hadde

vært fint om de kunne tek-
stet prekenen på lerretet,

sier Norunn Kalvenes. 

SVAKSYNT: – Jeg må ha hjelp av forstør-
relsesglass for å lese salmetekstene,
selv når de er skrevet med storskrift, 
sier Aashild Dyrkolbotn.

KIRKETRAPPEN: – En svart list på 
trinnene hadde vært til god hjelp, sier

Aashild Dyrkolbotn. – Slik den er nå, er
det lett å falle. Den blir veldig gul.
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Det var Mette som tok initiativet til å invitere
Per Frick Høydal til Fana etter at hun hørte
ham for kort tid siden. 

– Han er ydmyk og direkte og ber oss ta skje-
en i egen hånd for å nyte livet. Han tør å utfor-
dre folk uten å være klandrende, sier hun.
Bøe Lyngstad er en aktiv småbarnsmor med
to små sønner på tre og fem år, høyskolelektor
i drama og aktiv i prosjektgruppen for Sæda-
len menighet. Beskjeden om at hun har kreft
kom i september for to år siden. 

– Jeg dveler ikke ved hvorfor jeg ble syk.
Men sykdommen gjør at jeg forstår hvor liten
jeg er. Nå ble det slik, og jeg må gå inn i det og
bruke det på en konstruktiv måte. Så langt
som mulig skal jeg prøve å reise meg igjen og
igjen og igjen.

Mer ydmyk
Mette kjenner seg ikke uten videre igjen i an-
dres historie om at sykdom har vekket dem
for å se hvilke verdier de virkelig hadde i livet.

– Hvis det har gjort meg noe, har det gjort
meg mer ydmyk overfor livets harde realite-
ter. Alles liv har en slutt. Jeg har alltid sett på
meg selv som frisk, sterk og direkte. Kreften
slo meg ned bakfra. Det er ingen selvfølge at
jeg skal bli gammel. Livet kan være mye kor-
tere enn man tror og ønsker.

Bygger hus
Mette har alltid ønsket seg flere enn to barn,
men dette satte  sykdommen en stopp for.

– Jeg kan ikke være bitter og fortvilet. I ste-
det må jeg tenke: ok, sånn ble det. Det handler
om å tolerere livsfortellingen. 

Kontrollene ett og to år etter kreftdiagnosen
gikk bra. Likevel vet hun at det ikke er en en-
delig friskmelding. Noen kreftceller kan ha
lurt seg unna og dukke opp igjen. Men famili-
en lar ikke sykdommen stoppe de planene vi-
dere i livet. Hun og mannen Dagfinn bygger
nå hus på Nedre Nattland.

Håpet
– Troen har ikke blitt sterkere av å være syk.

Men håpet har blitt mye sterkere. Uansett hva
som skjer med meg, er noen med meg. Uan-
sett skal jeg oppleve tusenvis av gode øye-
blikk før jeg dør. Jeg har også et sterkt håp om
at det skal gå bra med Dagfinn, barna og
mine nærmeste uansett hva som skjer med
meg.

Himmelen er et godt sted å være, tror Met-
te. Men hun har ingen hast med å komme dit.

– Jeg trenger ikke å ha det bedre enn jeg har
det nå. ●
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Lørdag 28 november kl 10.00-
15. 30 i Storetveit  menighets-
hus, Kirkeveien 27 (ved Store-
tveit kirke)

Program
- Sorg og krisereaksjoner og

vårt møte med egen og andres
sorg, ved prest og gravferds-
konsulent Arve Løvenholdt.
- Hva er en sorggruppeleder?
- Erfaringer fra grupper
- Hva skjer med oss når vi finner
ord  til fortellingene våre?

Påmelding /spørsmål innen
20.november til:
• linda.bardsen@bkf.no 
• tone.totland@bkf.no

Enkel lunch. 
Seminaret er gratis. 

Arrangør: 
Menighetene i 
Fana prosti ved veileder
Ingeborg B. Paulsen, diakon
Linda Bårdsen og diakon 
Tone Totland.

TEKST OG FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Da kommer han til kulturkveld på Nattland
skole i regi av Sædalen menighet. Temaet for
kvelden er «Livsglede og livsfortellinger».

74-åringen er en av landets mest kjente
prester, og sammen med kjendispresten Kar-
sten Isachsen har han skrevet boken «I all

fortrolighet». Høydal har vært sykehusprest
ved Modum Bads Nervesanatorium i over
20 år og vært domprost i Stavanger. Han er
opptatt av at mennesker selv skaper sitt eget
liv gjennom ord.

– Det er livsfortellingene som skaper det li-
vet vi lever, sier han. 

– Hvis vi har en sykdomsfortelling, blir li-

Jeg, en sorggruppeleder? Et åpent seminar for deg som er interessert i sorgarbeid.

Livsfortelling med kreft
For to år siden kjente småbarnsmoren Mette Bøe Lyngstad (39) 
en klump i brystet. Kreften har preget livsfortellingen hennes.

Per Frick Høydal: 

Ber deg finne livsfortellingen
Søndag 1. november kommer den kjente presten og sjelesørgeren Per
Frick Høydal til Fana for å utfordre folk til å skape sin egen livsfortelling.

FIKK HÅP: – Jeg har et sterkt håp om at det skal

gå bra med Dagfinn, barna og mine nærmeste

uansett hva som skjer med meg, sier Mette,

her sammen med mannen Dagfinn Bøe Lyng-

stad og barna Aksel (3) og Oskar (5). 
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VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

Kursstart er 29. september. Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45/ 941 83 654, 
bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no Velkommen til et lærerikt og givende felleskap!

vet vårt sykt. Forteller vi oss selv at vi er
dumme fordi vi er dårlig i matte, så blir vi
det. Men hvis man vil ble lege selv om man
vet at man er dårlig i enkelte fag, så blir man
lege.

Langvarige løsninger
Frick Høydal mener det er klare paralleller
til hvilken kristenfortelling man forteller
seg selv.

– Har jeg en fortelling om at Gud vil øde-
legge meg fordi jeg ikke bra nok, og at det
evige mørke venter meg etter livet her, så vil
det påvirke livet. Da vil den fortellingen ska-
pe angst. Man kan gå til en kristen menighet
for å få trøst og ha et fellesskap med andre

som lever under den samme fortellingen.
Men kortvarige løsninger er ofte langvarige
låsninger.

– Hva er en langvarig løsning, da?
– Å ha en likeverdig, god relasjon som er et

rom hvor man lytter. Det var dette rommet
Jesus skapte for den kanaaneiske kvinnen.

Konstant lykke
I Bibelen fortelles historien om en kanaa-
neisk kvinne som kom til Jesus og bad om
hjelp til sin syke datter. Det endte med at Je-
sus sa: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli
som du vil».

Frick Høydal mener at isolasjon og depre-
sjon hører sammen som hånd i hanske.

– Depresjon handler ikke bare om en trist
barndom, men at man er alene med proble-
mer som sykdom og skrantende ekteskap i
stedet for å dele med en som forstår. Håpet
om en bedre bil eller hytte, gir kortvarig,
men ikke konstant lykke. Å gi noe til andre
gir konstant lykke.

– Er kristne mer lykkelige enn andre?
– Nei, men vi har en fred som går over all

forstand.

Nattland skole, søndag 1. november 
kl. 20. Inngang: 50 kroner. Det blir 
også kafé med mulighet til å kjøpe 
seg en kopp kaffe og litt å bite i. ●

LIVSGLEDE: – Uansett hva som skjer med meg,

så skal jeg oppleve tusenvis av gode øyeblikk før

jeg dør, sier Mette Bøe Lyngstad.
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Bok & Media Vestbok
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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 
inger.helene.jaeger@bkf.no

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

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

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

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.

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber
i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner
og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-
tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-
bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næras-
te dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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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

Seniorprest Per-Arne Mehren
telefon  . . . . . . . . . . . .55 18 14 44
mobil  . . . . . . . . . . . . .977 04 716
e-post  . . . . . . pampam@online.no

Organist Ruth Bakke Haug 
tirsdag - fredag  kl 13.00 -16.00
telefon  . . . . . . . . . . . 45 85 17 50
e-post:  . . . . . . . . . . utb@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 15

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben: 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 2009

Dette er for deg som
er en aktiv pensjonist,
og ser etter et felles-
skap å være med i. 

Vi samles i Storetveit menig-
hetshus annenhver tirsdag
kl. 11.00-13.30: først en halv-
time med rytmisk trim for
dem som ønsker å starte med

det, så spiser vi medbrakt
lunsj, får servert kaffe og te,
og har litt felles program
fram til 12.30.Den siste timen
kan du velge en interesse-
gruppe: engelskgruppe, bi-
belgruppe, samtalegruppe
kirke/samfunn, tur/kultur-
gruppe eller håndarbeids-
gruppe (håndarbeidsgrup-
pen møtes de tirsdagene det

ikke er vanlig Aktiv Fritid). To
ganger i semesteret har vi
fellesmøter, hvor vi har felles
program i stedet for grupper
den siste timen.

Resten av høstens program:
• 3. november: Fellesmøte:

«Livet på Bryggen i middel-
alderen» ved Kari Blom

• 17. november: Grupper

• 1. desember: Grupper
• 15. desember: Jule-

avslutning

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

Aktiv Fritid - et tirsdagstilbud 
til aktive pensjonister

Byvandring: Følgende bilder har vi fått som gir et glimt av hva de i Aktiv Fritid kan bli med på. Nye er hjertelig velkommen til å bli med.
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Uke 44

- Vi takker for arbeid og skole, 
for mange hjelpende hender.

- Vi ber for dem som er syke og for 
familie og pårørende. 

- Vi ber også for hyggetreffene i 
Storetveit menighet, for de som 
steller i stand, og de som kommer.

Uke 45 

- Vi takker for det nyvalgte 
menighetsrådet som denne 
måneden starter sin funksjons-
tid, og vi ber om Guds velsignelse 
over deres arbeid og tjeneste

- 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 demokrati-
bevegelser.

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 evner og krefter
kan få utfolde seg til gagn og glede 
for mennesker og menighet.

Uke 48

- Vi takker for kirken vår og for alt 
arbeidet 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 biskopen i Bjørgvin, for 
prosten vår, og for alle ansatte og 
for menighetsråd og bispe-
dømmeråd.

Vi takker 
og ber

14 oktober 2009                      

Kontaktklubben 
Kontaktklubben for psykisk utviklingshem-
mede holder til i Storetveit menighetshus ,
Kirkeveien 27, torsdager fra 18.30 – 20.30.
Alle er hjertelig velkomne!

Resten av høstens program:
• 29. oktober - klubb
• 12. november - kontaktkveld med 

familie,  avslutning i kirken
• 26. november - klubb
• 10. desember - klubb (juleavslutning.)

Ta med venner til en kveld med spill, sang,
dans, lek, kaffemat, prat og fortellerkrok.

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

Gi dem en Bibel!
Søndag for forfulgte kristne er et
felleskirkelig initiativ der flere
hundre tusen menigheter over hele
verden deltar. Markeringen finner
sted en av søndagene i november. 

AV EIVIND FLÅ, INFORMASJONSLEDER I ÅPNE DØRER

Her i Norge utarbeider Åpne Dører og Norsk
Misjon i Øst materiell og mobiliserer menig-
hetene til forbønn og solidaritet. I år setter
Norsk Misjon i Øst spesielt fokus på kristne i
Indonesia, mens Åpne Dører fokuserer på
behovet for å bringe bibler inn i de land der
troen på Jesus koster mest. 

Siden Åpne Dører ble grunnlagt av Broder
Andreas i 1955, har bibelspredning blant for-
fulgte hatt høy prioritet. Det som begynte
med én manns visjon og en folkevogn som ble
brukt til å smugle bibler inn i Øst-Europa, er i
dag en stor internasjonal organisasjon med
kontorer i 21 land og arbeid i nesten 60 land.

Behovet for bibler er økende i mange land.
Hver dag leverer Åpne Dører ca 16 000 bibler
og annen kristen litteratur til den lidende kir-
ke. I særlig grad foregår bibelspredningen
blant husmenigheter i Kina og til kristne i den
muslimske verden. Kurerer kan berette
mange gripende historier om hvilken glede

forfulgte kristne viser når de får sin egen Bibel.
De har virkelig noe å lære oss om kjærlighet til
Bøkenes Bok. Deres vitnesbyrd er både inspi-
rerende og ransakende. Det er utfordrende å
få spørsmålet: Hva betyr Bibelen for deg?

Som kristne ufordres vi til å hjelpe den som
opplever forfølgelse på grunn av sin tro. 1 Kor
12,26 lærer oss: «Om ett lem lider, da lider alle
lemmene med». Men vi trenger også å lytte til
de forfulgtes røst og bli inspirert av deres tro.
Søndag for forfulgte kristne setter fokus på
begge disse forhold. 

På www.opendoors.no kan man se kortfil-
mer og lese ressursheftet som Åpne Dører
sender ut i løpet av september. Det er også
mulig å bestille materiellet som en pakke fra
kontoret vårt. Ring 38 00 80 90 eller send en
e-post: norway@od.org

«Husk på dem som sitter i fengsel, som om
dere var lenket sammen med dem, og husk på
dem som blir mishandlet, som om det gjaldt
deres egen kropp.» (Hebr 13,3) ●

Søndag 8.november – for forfulgte kristne
Ikke alle steder er det like fritt å kunne snakke og fortelle om sin tro. Det kan nok erfares i sammen-
henger i vårt eget land, men langt mer i land med diktatur og forfølgelse av annerledes troende. An-
dre søndag i november har blitt en søndag hvor det kan settes fokus på forfulgte kristne. I den for-
bindelse har vi mottatt følgende artikkel til ettertanke og gjerne forberedelse av denne søndagen:

Høstens siste hyggetreff
Tirsdag 24. november: Konsert med Bergen pensjonistorkester v/Håkon Gudbrandsen.
Velkommen til allsang og prat, andakt, enkel utlodning og servering. Entre kr. 20,-.
Tidsrammen er 11.30 – 13.30.  For komitéen Linda Bårdsen (diakon) ●
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15                   oktober 2009

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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16.08. Silje Marthinussen
Mathias Rasmussen 
Bergflødt
Sofie Hilby Stuestøl

30.08. Synne Nytveit Arland
Sigurd Drejer Vareberg
Ulrik Berge Hustad
Helle Møller-sivertsen
Ulrik Berge Hustad

06.09. Mari Lutro
Amalie Nordhagen 
Jørgensen
Leah Grace 
Moldenhauer Bjørgen
Julian Hella Thorkildsen

13.09. Balder Bjørnestad
27.09. Ada Mæland

Hedda Sigurdson 
Aschehoug
Frida Marie Kvalvågnes 
Amland
Adrian Lid
Karoline Lid

15.08. Ragnhild Agda Døsen og
Jarle Johannessen
Rikke Engum Trones og 
Tom Skråmestø
Karolina Sudra og Ole 
Emil Nikolaisen Mevold

29.08. Kristel Rasmussen og 
Frank Neri Næss
Henriette Mjeldheim og 
Rudy Wan Oevelen
Silje Trengereid og 
Henning Andre Lien

05.09. Benedikte Sunde 
Iversen og Thomas 
Neset
Agnethe Olsen og Stig 
Morten Rasmussen
Gjertrud Kjølen og 
Kim Erik Birkelid
Anita Rønneseth og 
Nils Roger Naterstad

12.09. Ida Hevrøy og Magnus 
Sivertsen Sørvig
Liv Nordanger og Roald 
Onarheim
Natasja Hemelsoet og 
Paul Håkon Carlsen

19.09. Anne-Marte Haukom og 
Sjur Ottar Reinertsen

Karen Margrethe Hofslett f. 1916
Sigurd Hovland f. 1939
Rosa Monsen f. 1916
Johanna C. Hansen f. 1920
Bjørg Odny Nyhaug f. 1922

Storetveit kirke

Bots- og bededag, 

25. oktober kl.1100

Høymesse v/sokneprest Bjarte
Holme. Offer til Kirkelig ressurs-
senter mot vold og seksuelle
overgrep. Ungdomsklubben 
deltar. Jes 59,1-4.8-9 Gal 5,
16-24; Matt 3,7-12

Allehelgensdag, 

1. november kl.1100

Familiegudstjeneste v/student-
prest Inge Høyland. Tema: Havet
Babysang og småbarnstreff 
deltar. Dåp. Offer til Bergen 
søndagsskolekrets. Matt 5,1-12
Jes 49,8-10; Åp 7,9-17

Allehelgensdag, 1.nov. kl.1700

Minnegudstj. v/diakon Linda
Bårdsen og s.pr. Bjarte Holme.

23. s. e. pinse,

8. november kl.1100

Høymesse v/sokneprest Bjarte
Holme. Nattverd. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. * Fil 1,6-11 1
Mos 50,15-21; Matt 18,21-35

Torsdag 12.nov. kl. 2000

Gudstjeneste med kontaktklub-
ben. Diakon Linda Bårdsen.

Lørdag 14.nov. kl.1500

Dåpsgudstjeneste v/seniorprest
Per-Arne Mehren

24. s. e. pinse, 

15. november kl.1100

Høymesse v/seniorprest Per-
Arne Mehren. Sola Fide deltar.
Nattverd. Offer til KRIK. * 1 Tim
2,1-6a Am 8,4-7; Matt 22,15-22

Siste søndag i kirkeåret (Doms-

søndag), 22. november kl.1100

Høymesse v/sokneprest Bjarte
Holme. Nattverd. Dåp. Offer til

menighetsarbeidet. Matt 25,31-
46 Jes 65,17-19; Åp 20,11-13

1.søndag i advent,

29. november kl.1100

Familiegudstj. v/studentprest
Inge Høyland. Førsteklassing-
ene er spesielt invitert og Bar-
negospel deltar. Offer til menig-
hetsarbeidet. Luk 4,16-22a Sal
24; Åp 5,1-5[6-10] 

2. søndag i advent,

6. desember kl.1100

Festgudstjeneste for fullført 
kirkebygg i Bønes. Se Bønes
Luk 12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr
10,35-39

Åpen kirke i Storetveit

Hver onsdag kl.1900. 
Åpen kirke i Storetveit
Carsten Dyngeland,
orgel, og Barbro Husdal,
sang. Også flere sang-og 
musikkrefter vil delta på
noen arrangementer.

Bønes kirke

Allehelgensdag, 

1. november kl.1100

Gudstjeneste v/sokneprest 
Bjarte Holme. Dåp, nattverd, 
offer: menighetsarbeidet
Matt 5,1-12 Jes 49,8-10; Åp 7,9-
17. Kirkeskyss, søndagsskole,
kirkekaffe.

23. s. e. pinse, 

8. november kl.1100

Gudstjeneste v/seniorprest 
Per-Arne Mehren. Dåp, nattverd,
offer: menighetsarb. * Fil 1,6-11
1 Mos 50,15-21; Matt 18,21-35.
Søndagsskole, kirkekaffe

24. s. e. pinse, 

15. november kl.1100

Familiegudstjeneste v/sokne-
prest Gunn Kongsvik og kateket
Bodil Bredholt. Bønesspeiderne
deltar.* 1 Tim 2,1-6a Am 8,4-7;
Matt 22,15-22. Kirkeskyss,
kirkekaffe, lek & spill.

Siste søndag i kirkeåret (Doms-

søndag), 22. november kl.1100

Gudstjeneste v/seniorprest Per-
Arne Mehren. Dåp, nattverd, 
offer: menighetsarbeidet. Matt

25,31-46 Jes 65,17-19; Åp 20,11-
13. Søndagsskole, kirkekaffe.

1.søndag i advent, 

29. november kl.1100

Familiegudstjeneste v/vikarprest
Arve Løvenholdt. Menighetens
11 åringer deltar i gudstjenesten
utfra Lys Våken arrangement.
Luk 4,16-22a Sal 24; Åp 5,1-5[6-
10]. Kirkekaffe

1. søndag i advent, 

29. november kl.1900

Lysmesse v/ sokneprest Gunn
Kongsvik og Bønes Ten Sing
Offer: KFUK/M

2. søndag i advent, 

6. desember kl.1100

Festgudstjeneste v/menighetens
prester, prost og biskop. Natt-
verd, offer: menighetsarbeidet.
Luk 12,35-40 Joel 3,3-5; Hebr
10,35-39. Kirkeskyss, kirkekaffe
med omvisning i nybygget.

Torsdag 10.desember 

kl. 0945 og kl.1100

Gudstjeneste for barnehager
og for hjemmeværende med
småbarn.

Konsert i Storetveit kirke

lørdag 24.okt. kl.19

Elverum Damekor, Jazztrioen
Tertz og gjester.

Konsert i Storetveit kirke 

onsdag 28.okt kl.19

Bjørgvin Kirkemusikk

Folketoner og jazz:

Spennende konsert!

Søndag 8. nov kl 20 i Storetveit
kirke: Folketoner og jazz mm:

• Kjell Mikkel Sandvik, 
didgeridoo og el-gitar

• Stein Inge Brækhus, perkusjon
• Ingvill Morlandstø, saksofoner
• Randi Harila, sang
• Ruth Bakke, orgel og keyboards

Bill v/inngang kr 100.-  
Honnør/stud kr 60.-
Konserten er støttet av 
Bergen kommune.

             kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Menighetskalender
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