
Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

Nye tider 
Det nye året vil bringe med
seg endringer. Det er alvor
når kirken må spare 10,7
millioner kroner. Side 6

Hyggelig nabokafe
På Nabocafeen på Nesttun
får du kaffe og vaffelplate til
ti kroner, foruten varm sup-
pe og godt selskap. Vi stakk
innom og traff minst ti av
stamgjestene. Side 8-9

Himmeldiamanten
Koret «Sola Fide» med base
i Fana, gir ut juleplaten
«Himmeldiamanten».

Side 12
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Deilig er den
himmel blå...

Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!
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AV LISEN SKARSTEIN

Berit og Gunnar hadde en drøm
om at når de ble pensjonister ville
de ta kontakt med sjømannskir-
ken for å gjøre tjeneste der. De
søkte og ble kalt inn til samtale,
ble antatt og fikk sitt første tilbud,
men da var de midt i salg av leilig-
het og flytting, så de måtte takke
nei. Nå var de redde for at sjansen
ikke ville komme igjen, men på
forsommeren fikk de ny forespør-
sel.

-Ja gjerne, svarte de da. De skul-
le til Costa Blanca. Presten Bjarte
Våge ringte dem i forkant og sa at
menigheten gledet seg. Berit for-
talte at de hadde sommerfugler i
magen. -Slipp sommerfuglene ut
og kom som dere er, sa presten.

Solgården
I 30 år har Minnekirken på Solgår-
den vært et sentralt møtested for
deler av befolkningen i Costa
Blanca. Kirken blir ofte kalt «Sy-
dens katedral», men med den ut-
strakte bruk man har i dag ved kir-
ken kunne den kanskje bli kalt
«Den Sydende katedral.» 

Her møter 200 – 300 mennesker
til gudstjeneste hver søndag, og
vel hundre av disse deltar vanlig-
vis på kirkekaffen etterpå. 

De fleste aktivitetene gjennom
uken er knyttet til kirkesenteret i
Albir. Her utfolder det seg en be-
tydelig aktivitet, styrt av presten
Bjarte Våge. Nordmenn i området

strømmer til dette sjømannsmi-
sjonens tempel i Albir, åndelig
opphøyet, ja vel, men dog solid
plantet på jorden. 

Senteret er nemlig også et sosi-
alt treffsted. «Evenementene står
i kø, konserter, korsang, senior-
treff, spanskundervisning, Beta-
kurs, ungdomsklubb, vafler, grøt
på lørdagene og meget mer,» for-
teller Sverre Holm i boken «Abso-
lutt Spania».

Tante Elsas hus
Tante Elsas hus stod til ekteparet
Risøys disposisjon. Bil, penger til
mat og reise tur/retur er lønnen
for arbeidet de gjør. Bil syntes de
var råflott, men de innså snart at
den var svært nødvendig. Oppga-
vene deres er mange og varierte. 

De skal være på senteret, snak-
ke med folk, lytte, hjelpe til på
kjøkkenet, arrangere aktiviteter
og ellers bidra der det er behov.
Oppgavene omfatter også søn-
dagsskole og sykebesøk til nord-
menn på lokale sykehus, samt an-
dakter og andre tilstelninger på et
norsk rekonvalesenthjem i nær-
heten.

Klokken nærmer seg tolv og
senteret fylles opp av kaffetørste
og vaffelhungrige bocciaspillere.
På kjøkkenet er vaffelstekingen i
full gang. Mange frivillige møter
fast på kirkesenteret. De lager va-
fler, koker kaffe, serverer og vas-
ker opp. 

- Arbeidet fordeles på mange,

Vi må gjen-
erobre julen!

I Bergen er det mange som
gruer seg til jul. Gaver og
julemat er luksus mange
ikke kan unne seg. Gledes-
budskapet om frihet blir

kun fine ord når man er fanget av dårlig
økonomi. Julen blir ikke en gledesfest,
snarere et økonomisk mareritt.

AV INGE HØYLAND

«Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor
glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren». LUK 2.10 - 11

I Sør Amerika er kirken tydelig på at frelse handler
om kamp for frigjøring, man ser det som et ansvar å
arbeide for å sette mennesker fri fra strukturene
som gjør dem ufrie. Engelens budskap blir forstått i
retning av at frigjøreren er født. 

Han som ønsker å sette oss fri fra alt som binder
og gjør oss ufrie. Kirken forkynner frimodig at frelse
ikke er noe som kun omhandler det evige liv – det
har et tydelig her og nå perspektiv. En sann kristen
vil arbeide for å sette sin bror fri, slik han selv er
satt fri av mesteren. 

Den blinde Bartimeus
Julens budskap blir i sannhet et gledesbudskap der
mennesker arbeider for andres vel. Vi trenger å
gjenerobre julen ved å få fokus bort fra kjøpefesten,
som handelsstanden vil ha oss med på, til Jesu øn-
ske om å se den som trenger vår hjelp; jfr. Matt
25.31- 46.

Julens store spørsmål er ikke «hva skal jeg kjø-
pe?» Julens store spørsmål lærer vi av Jesus i møte
med den blinde Bartimeus:»Hva vil du jeg skal gjø-
re for deg?» 

En sann julefeiring handler om å spørre oss selv
om hvilken rolle vi kan ha i Jesu ønske om å sette
mennesker fri fra det som binder dem. Alle kan bidra
– alle kan gjøre noe. Hvilket bidrag skal du og jeg gi
i år? Svaret blir årets sanne julegave til den som
trenger oss. �

Arbeider i 
Torsdager spilles det boccia på tomten til «tante Elsa»
tvers over gaten til kirkesenteret i Albir. Akkurat der var
det jeg traff Berit og Gunnar Risøy, to av Storetveit
menighets trofaste medarbeidere. Nå gjør de tjeneste i
Sjømannskirken på Costa Blanca i Spania. 



det blir lettere å jobbe når alle er villige
til å ta et tak. Takket være de frivillige
kan man ha stor aktivitet. Her blir de
frivillige sett og satt pris på, sier Berit.

Ord for dagen
Nøyaktig klokken tolv er det en liten
stopp i pratingen. Da er det Ord for da-
gen og deretter kunngjøringer om hva
som skal skje på senteret og i Minne-
kirken i nær fremtid. Det er også pre-
mieutdeling til de som har vunnet i
boccia.  Det er et prinsipp i sjømanns-
kirken at folk skal bli sett når de kom-
mer, og de skal bli mottatt på en skik-

kelig måte. Det første nye medarbei-
dere lærer er å sprette opp og møte folk
i døren.

Håndtrykk og imøtekommende
blikk er enkle ting som virker inklude-
rende og rører ved hjertene.

«Nordmenn som i hjemlandet føler
seg fremmede overfor den norske ver-
sjon av den lutherske kirke, blir trofas-
te kirkegjengere i utlandet. Norsk kirke
i utlandet har vist en oppsiktvekkende
evne til markedstilpasning – å være
hjertelig til sted,» uttaler Rolv Wesen-
lund i bladet «Vi over 60». 

Stortrives
Berit og Gunnar Rissøy stortrives, det-
te er det kjekt å få være med på. 

I slutten av samtalen spør jeg dem
om hva det har gjort med dem å arbei-
de i disse omgivelsene og Gunnar sva-
rer raskt:

- Det gjør noe positivt med en å være
engasjert her. Her nytter det ikke å
være innesluttet og innadvendt. Vi må
være glade og åpne, kanskje være åpne
på en annen måte enn det vi er vant til.

Nå er de klare for juleforberedelser,
og etter nyttår er de tilbake i «gamle-
landet.»�

3             desember 2005 

«Sydens katedral»
I SPANIA.  Berit og Gunnar Risøy er frivillige medarbei-
dere i Sjømannskirken, Norsk kirke i utlandet, i Spania.

FOTO: LISEN SKARSTEIN



Om ikke rallarånden var til å
ta og føle på, ble det i alle
fall jobbet på ekte rallarvis da
det var dugnad andre helgen i
september på Konsgnut,
Klubbens egen hytte.

AV GUNNAR HERNBORG

Mange gamle og nåværende klubbiser
har et spesielt forhold til Kongsnut. I
den gamle banevokterboligen, som
ligger ved Rallarveien 6 km øst for Fin-
se, har Klubben arrangert påsketurer
siden 1990. Etter at Stiftelsen Storetveit
Ungdomsklubb kjøpte hytten i 1996,
har flere knyttet sterke bånd til den
gjennom dugnadsarbeid. Denne høs-
thelgen i september hadde styret for
stiftelsen, som består av nåværende og
tidligere klubbiser høstdugnad.

Jon Harald Aase er en av flere ildsje-
ler som ikke lenger har kontroll på an-
tallet besøk. 

-Denne dugnaden skal vi få tatt en
opprydning utomhus og gjøre klart for
vinteren. En del gamle materialer skal
sages opp til ved. Vi har fått opp en ved-
ovn som vi skal få på plass i Sikringsbu-
en, forklarer han. Ovnen har kommet
opp i hans 20 år gamle golf, som sam-
men med en lovlig stor last har slitt seg
over Hardangervidden. Opp Rallarve-
gen fra Haugastøl var hengeren fylt
med lecasteiner som skal beskytte veg-
gen rundt den nye vedovnen. 

-Det blir noe eget med sånne turer,
uttrykker Jon Harald, stolt og fornøyd
med at bilen klarte sitt oppdrag.

Verdsetter hytten
Klubben verdsetter hytten høyt, noe
en kan se på dugnadoppslutningen. 

-Hytten er helt ypperlig til påsketu-
rer og ledersamlinger. Vi får den isoler-
te beliggenheten som egner seg for
klubbturer og samtidig nærheten til
den ville naturen her, utdyper Kjartan
Steffensen, nylig avgått klubbleder. 

-Hytten byr på mange muligheter,
men ettersom turen fra stasjonen til
hytten kan være hard og prisen på to-
greisen er stiv, egner den seg ikke fullt
så bra til de vanlige gruppeturer, legger
han til. To dager etter dugnaden dro
Kjartan til ny studietilværelse i Lon-
don, men på dugnad stilte han. Det
forteller litt om engasjementet.

Mange dugnader
Dugnadene, som stiftelsen har hatt re-
gelmessig hver høst og vinter, har gått
med til arbeidet på Sikringsbuen, eller
Kadlabui, som den blir omtalt av de
garvede, etter en heller kald overnat-
ting noen år tilbake. 

-Denne helgen har vi fått lakket gul-
vet for siste gang, fått på plass siste på-
foringene rundt vinduene og kommet
i gang med snekring av sengene, for-
teller Finn Gunnar Nielsen, en av vete-
ranene som har vært med helt siden
stiftelsen ble opprettet. Mye er lagt til
rette for innendørs aktiviteter til vin-
terdugnaden. 

-Da kan selvfølgelig alle klubbiser,
gamle som nye være med, legger han
til med et smil.

-Når Kadlabui er klar og vi får hevet
standarden på hovedhytten med noen
enkle grep, må vi rette blikket fram-
over og øke selve bruken av hytten,
forteller Jon Harald, som også er ut-
leieansvarlig. Ettersom det er en del le-
dige helger mellom klubbens aktivite-
ter på hytten, prøver stiftelsen å leie ut
hytten så mye som mulig. Leieinntek-

tene er viktig for å få den økonomiske
driften til å gå rundt. 

-Vi har en del faste leietakere som
kommer igjen hvert år. Når vi får hevet
standarden, kan vi prøve å leie den ut
til et større publikum. For eksempel er
det mulighet for at flere barnefamilier
kan gå sammen å leie den i høst- eller
vinterferier, sier Jon Harald. 

Breturer
Håvard Fosse, som har snekret på hyt-
ten i mange år, arrangerer breturer
sammen med andre eks- klubbiser. 

-Finner vi en enkel måte å komme
over elven her nede, egner hytten seg
godt for breturer, med kun en times
gange til Blåisen på Hardangerjøku-
len, forklarer han. -Det kan åpne for
nye utleiemuligheter, legger han til. 

En dugnad går mot slutten, og gjen-
gen er veldig godt fornøyd med hel-
gens innsats. De siste gjenværende sit-
ter på med den gamle Golfen hjem.
Hengeren er nå fylt med boss, og sakte
putrer Jon Haralds bil nedover Rallar-
vegen. Videre over Hardangervidden
diskuteres det entusiastisk om hvor-
dan bruken av hytten kan økes, og ikke
minst hvordan nye løft skal finansie-
res. -Det viktigste er at visjonene er på
plass, konstaterer Håvard. �
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Dugnad i ekte rallarånd Dugnad i ekte rallarånd 

Over: Finn Gunnar Nielsen rydder under Sikringsbuen. Til høyre: Arbeiderlunsj utenfor hovedhytten. Fra
venstre. Finn Gunnar Nielsen, Jon Harald Aase, Håvard Fosse, Kjartan Steffensen, Kristoffer Stange-Lar-
sen og Markus Mohn Werner 

Kongsnuthytten med Sikringsbuen til venstre og jernbanen i bakgrunnen. 
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AV PER BARSNES (PROST) OG INGER DAHL (PROSTILEDER)

Det nye året vil bringe med seg en-
dringer for ansatte i kirkene i Bergen
og dermed også i
vårt prosti. En-
dring medfører
usikkerhet for
mange. Det opp-
står nye stil-
linger. Andre går
ut. For mange
kan det oppleves
som fornyende å
få ryddet opp i
stillingsinstruk-
ser og oppgaver.
Andre gruer seg
kanskje og skulle
ønske at det ikke
ble slik. 

Det spesielle og
det fantastiske
med kirken som
arbeidsplass er at
de ansatte hele tiden samarbeider
med frivillige. Kirken trenger mennes-
ker som bryr seg, gir av sin tid og som
har engasjement. Det er kanskje
mange frivillige som kjenner på en
uro over at menighetskontorene ikke
blir så til- gjengelige som før, men vi
håper at det nye også vil føre med seg
noe positivt.

Felles prostikontor
Reduksjonen i budsjettrammene
førte til at det ble satt i gang et omfat-
tende utredningsarbeid for å komme
fram til en best mulig organisering av
fellesrådets virksomhet innenfor den
reduserte økonomiske rammen.

Omorganiseringen på kontorsiden
ble vedtatt av et enstemmig fellesråd
den 12. oktober 2005, og fra nyttår skal

den nye modellen med et utvidet pro-
stikontor og en felles serviceenhet for
alle de syv menighetene i prostiet set-
tes ut i livet. 

Ny prostistab
Den nye prostistaben vil bestå av fire
menighetskonsulenter (3,5 stillinger)
som blant annet skal være sekretærer
og saksforberedere for de syv menig-
hetsrådene, og en felles serviceenhet
som har sentralbordfunksjon, tar i
mot bestillinger, fører kirkebøker
m.m. Til sammen er det 5,5 stillinger
som ledes av en prostileder. Her i me-
nighetsbladet vil vi komme tilbake til
nyordningen i neste nummer og sam-
tidig presentere de nye medarbei-
derne i prostiet.

Ved henvendelser og bestilling av

kirkelige handlinger er det fortsatt
hver enkelt menighets telefonnum-
mer som skal brukes. Telefonen blir
automatisk satt over til prostikontoret
der sekretærene vil kunne lese av på
displayet hvilken menighet det søkes
kontakt med. Kontoret vil være be-
tjent hele dagen, fra 08.00 -15.30, og vi
håper at dette skal gjøre det lettere å få
kontakt og bli satt videre til rette ved-
kommende. Dessuten kan alle ansatte
fortsatt nåes direkte på sine gamle
telefonnumre eller e-postadresser.
Det lokale menighetskontoret vil fort-
satt være det sentrale møtested i me-
nigheten, og de ansattes viktige ar-
beidsplass, men prestene og den
øvrige stab vil heretter ikke ha fast
treffetid på kontoret. De vil nå treffes
etter avtale. �

Omorganisering av kontor-
tjenester i menighetene

Skal du gifte deg? 
Eller ønsker du å 
bestille for eksempel
dåp, ringer du det
gamle, vanlige tele-
fonnummeret til din
lokale kirke. Alle ho-
vednumre vil etter
nyttår være videre-
koblet til det nye
prostikontoret i 
Fana menighetssen-
ter. Der kan service-
sekretæren se 
hvilken menighet 
det ønskes kontakt
med og svare med
menighetens navn.
ILLUSTRASJONSFOTO: 
JAN HANCHEN MICHELSEN

«Endring er en smertefull prosess». Dette var 
tittelen på et av notatene da kirkevergen hadde
møte med daglig ledere fra menighetene i 
Bergen. Setningen ble stående igjen og under-
streker noe av alvoret når kirken må spare 
10,7 millioner kroner. 

Per Barsnes.

Inger Dahl.
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Kirkemusikerne Yngvild Wat-
tum Stuksrud og Guro Rotevatn
Buder har hver sin lille baby i
magen – med termin på likt.
Kanskje derfor de fikk ideen
om å slå seg sammen og holde
babysang i menighetene sine? 

ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- I dag er vi attpåtil kledd likt, i samme
gravidklær, sier Yngvild og ler godt.
Hun skal ha sitt første barn i februar,
Guro har datteren Andrea på 2 _ og
venter nummer to – også i februar. 

- Det er vel ikke alle førstegangsfø-
dende som er så mye med babyer som
jeg er nå, sier Yngvild, kirkemusiker i
menighetene Bønes og Storetveit. 

Det er torsdag formiddag. Guro og
Yngvild har akkurat sunget med en
gruppe babyer og mødre i Storetveit
menighetshus. Mens mødrene samlet
seg rundt lunsjbordet i Storetveit etter
en times sang, dro de to organistene
videre til Skjold menighet for å ha to
nye sanggrupper der.

- Det har vært så populært at jeg har
måttet danne to grupper, sier Guro R.
Buder.

Stort behov
På gulvet ligger myke matter i friske far-
ger, og tolv søte små. Eivind på fire uker
er yngst i gjengen, Rasmus på sju måne-
der er eldst. Maja og Sofie ligger og
plukker på hverandre.  Det er storstilt
flørting, ingen tvil om at de små har lett
for å finne tonen! Det er lite babygråt,
mest gurgling og smil. Det gnages på
fingre og tær. Ja, og så er det noen som
gulper litt, det er ikke fritt for det. 

Hei, hei,
vi skal synge litt i sammen

Alle her skal være med
David er her

Mamma er her 

Sangen har begynt og triangelet sen-

des rundt. Det klirres for David og for
mamma og instrumentet sendes vi-
dere, sirkelen rundt. Her blir hvert
barn og hver en mor sett. 

Mens organisasjonen «Musikk ved
livets begynnelse» tar godt over tusen-
lappen for Babysang, koster det ikke
mer enn et par hundrelapper å være
med på det samme opplegget i Skjold
og Storetveit menigheter. Guro og Yng-
vild forsikrer at det er mye av det
samme opplegget som den profesjo-
nelle organisasjonen bruker.

- Det har vært fint å være to om å lage
opplegget. Vi bruker noen av de samme
sangene som «Musikk ved livets begyn-
nelse», og har også tatt litt fra Frelsesar-
meen, som var de første til å drive baby-
sang, forteller Guro og legger til:

- Jeg hadde lyst til å starte noe lokalt.
Det er stor tilflytting til Skjold-området,
og jeg tror det er behov for babyaktivite-
ter slik at mødre kan komme i kontakt.
Dessuten er det viktig med musikk, at
barnet får høre mors og fars stemme.
Det er en fin måte å kommunisere på. 

de små med å

Det er babysang i Skjold menighet. Mødrene vaier silkelakenet over babyene, som griper etter det blå.

Hjelper de små med å f



Finner tonen
Det er regler og rim, sko blakken, sko
blakken med hammer og tang, enkle
barnesanger og melodier. Det trom-
mes på små mager, det danses i ring,
det masseres på tær og koses på kinn.
Så tas et stort blått silketeppe frem.
Det brettes over småtassene som gri-
per etter det blå. 

- Det ser ut som de har stor glede av
det, sier Anne Cathrine Holten, mor til
Rasmus. 

- Det er et enkelt opplegg, men så hyg-
gelig og fint! sier hun og legger til: - Fint
å komme sammen her med babyene og
synge, møte andre mødre i området.

Hun traff tilfeldigvis mor til Guro,
Irene Ellingsen, som hun er i barsel-
gruppe med. Mødrene til Maja og Sofie
på kjenner hverandre også fra før: De
fødte nemlig på samme dag! Deres to
små jenter har absolutt funnet tonen. 

Alle synger med, Måne og sol også,
selv om kristne sanger ikke er i flertall.

- En viss kristen profil holder vi med
noen kristne sanger, men vi er bevisste
på at dette skal være et tilbud til alle.
Først og fremst skal vi synge med de
små, understreker Guro Rotevatn Bu-
der. 

For noen er det blitt tid for amming
og soving. Yngvild setter på cden med
velsignelsen og roen brer seg i rom-
met. Sangen Herren velsigne deg og
bevare deg finner vei inn til ømme
morshjerter. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med i 
tjenesten. For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til 
innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere 
skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

finne tonen
� Fana: tirsdager kl 11-12. Kontaktperson: Renate Olsen
� Slettebakken: 0 -ca 8 mnd. Tirsdager kl. 10.30. Babysangen går
over i småbarnstreffet som starter ca.11.30. Barna leker, mens de
voksne spiser lunsj. (Ta med matpakke!) Kl. 12.00 blir det en

sang/musikksamling for barn fra 8 mnd og oppover. Påmelding på tlf:
97718438)
� Storetveit: Det blir babysang også etter jul. Ta kontakt med me-
nigheten for nærmere informasjon om dag og tid. Se info s 13.

Her arrangeres babysang:

Kirkemusikerne Yngvild Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn Buder har gått
sammen om å drive babysang. Begge venter i tillegg baby i februar. 

Hei, hei skal vi synge litt i sammen...Babyene (f.v) Guro, Maja og Malin hil-
ser på hverandre før de skal danse i ring.
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«Nabokafeen» på Nesttun er
ikke som andre kafeer. Her får
du både vaffelplate og kaffe til
10-kroningen, foruten suppe
og godt selskap. Kafeen har nå
opp mot tjue stamgjester, og
det er plass til flere.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

-Det er blitt en god fast gjeng her, men
du må ikke skrive «gjengangere» for
det kan misforsås, humrer Martin E.
Andersen og inntar en ny skje med
hjemmelaget fiskesuppe. 

Lite minner om et kafèlokale når
man kommer inn i menighetshuset til
Birkeland kirke. En gul liten plakat på
døren inn til småsalen er det eneste
som forteller at det her er kafe. Men
åpner man døren og våger seg inn,
kommer man straks til noe som er blitt
en liten oase for mange.  

Pris ikke viktigst
Respatex-bordene i småsalen har fått
ny sjarm med rødrutete voksduker og
eføy i vaser. Her oser det fra vaffeljer-
net og suppegryter. Kannene er fulle
av nytraktet kaffe. Fem kroner koppen.
De lave prisene er likevel ikke det vik-
tigste. 

- Det er veldig kjekt miljø her, sier
Bjørn Johannessen, ansvarlig for den
organiserte kirkeskyssen til kirken om
søndagene. Han kommer hver tirsdag
til kafeen med to passasjerer. Nå sitter
de rundt bordet med to av de andre
stamgjestene, Eirik Nilsen og Helge
Aarli, og diskuterer Bybanen. 

- Her går det i smått og stort. Ja da. Vi
løser verdensproblemer hver tirsdag,
sier Johannessen, som hiver seg inn i
debatten igjen. 

Pause fra fuglekassene
Eirik Nilsen sager ved og snekrer fugle-

kasser ved Nesttun Dagsenter rett
nedenfor menighetshuset. Tirsdager
er det varm suppe på kafeen og ikke
matpakke på lunsjrommet der. Det er
dager han ser frem til. Helge Aarli, som
er sykemeldt, kommer forbi senteret
og tar med seg Eirik. Men Eirik finner
veien selv også de dagene Helge ikke
måtte komme. 

Skryter
- Eirik ser veldig frem til tirsdagene. I
dag ble jeg også med. Det var god be-
manning hos oss i dag, sier miljøtera-
peut Tore Joten, som samtidig skryter
av kafe-initiativet.

Det er diakoniutvalget i Birkeland

menighet som for halvannet år siden
fikk ideen til å starte en kafe i menig-
hetshuset. Leder i diakoniutvalget Es-
ther Motzfeldt Andersen og diakon
Tone Totland fikk engasjert frivillige.
Blant annet Jan, med erfaring fra kon-
taktsenteret til Frelsesarmeen, og ser-
veringsdamene og vaffelkokkene Anne
Karin Andersen, Hildegard Kanestrøm
og Anna Helene Midthun.

- Vi har det veldig kjekt. Uansett om
det kommer mange eller få til kafeen,
sier hun og øser ny røre i det stekende
varme vaffeljernet. Hun forteller: 

- Jeg hadde ikke nok å bruke kreftene
på da jeg ble pensjonist etter et aktivt
liv i reiselivet. Da diakonen ringte og

Stamgjest 
VETERAN. Det er bredde i alder og livssituasjon i kafeen. Det er mulig å treffe andre, men det går også an å sit
til Nabokafeen så sant han husker det. Ikke lett å tenke på alt når man er blitt 92 år.
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spurte om jeg ville stille som frivillig, sa
jeg ja. Det har jeg aldri angret på. 

Dagens vers
Det siger jevnt på med gjester mellom
tolv og to. Et ektepar som kommer
innom for en suppetallerken etter
handletur på Lagunen, pensjonistene
Ingebjørg og Inge Mannsåker, og Birger
Johan Bognø som har tatt sykkelturen
fra Fana stadion. Han sitter på sin faste
plass og holder utkikk over rommet.

Igjen går døren opp, inn kommer
nok en stamgjest, Henrik Bang. Samti-
dig skinner solstrålene inn gjennom
rutene og serveringsdamene smiler
opp når de ser Henrik.  

- Dette er suppestasjonen min. Ja, når
jeg ikke glemmer det da, sier 92-
åringen muntert. Han setter seg alene
ved et bord helt bakerst i rommet og
Anne Karin kommer etter med suppen. 

- Dette er til stor glede for mange.
Hyggelig serveringspersonale, spesi-
elt, sier Henrik og nikker til Anne Ka-
rin, som til gjengjeld smiler blidt og
legger et ord for dagen på bordet foran
ham. Han lar det ligge til han har spist
ferdig. Da åpner han opp og leser:

«Gode ord kan være enkle å si, men
deres gjenklang er i sannhet uten
ende». Mor Teresa. 

- Dagens vers. Jeg er alltid litt spent på
hva de finner på hver gang.

Slipper middag
- Det er veldig greit å ta suppen her, så
slipper jeg å lage middag, tilføyer Hen-
rik. 

Konen hans er nettopp kommet på
sykehjem og han har mistet flere av
sine kontakter gjennom henne. Da er
det en fin avveksling å komme til Na-
bokafeen.

-Det er sikkert mange enslige som
kunne ha nytte av å vite om det her,
sier han, og i det samme skvetter han
til. Det smeller i glasset ved nabobor-
det. Alle ser opp. 

Det var visst bare et lite trylleinnslag.
- Skjulte talenter er det her og, sier

Henrik og spiser videre i ro og fred. �

på Nabokaféen
VAFFEL OG KAFFE til en tier eller rykende varm hjemmelaget suppe? Hver tirsdag er det en god gjeng som
tar varm lunsj eller tidlig middag på Nabokafeen i Birkeland menighetshus. Anne Karin Andersen serverer. 

itte alene med kaffekopp og en avis. Henrik Bang kommer

Kunstutstilling i kafeen
Nå er veggene i kafeen pyntet opp med bilder malt av amatørmaler Anne Karin Andersen.
Tanken er at det skal være vandreutstilling i dette rommet, slik at flere kan få anledning
til å presentere det de har skapt. Andersens bilder åpner noe kafegjengen håper blir en
god  tradisjon i kafelokalet. 
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Fana-koret
«Sola Fide»
hentet hjem to
førstepriser og

en femteplass da de
deltok i den internasjonale kor-
konkurransen «In… canto sul
Garda» i Italia tidligere i høst. 

AV INGVAR HENNE

Riva del Garda ligger helt nord ved den
naturskjønne Gardasjøen i Nord-Italia.
Geografien har visse likheter med den
norske, og fjellene er faktisk enda høy-
ere og villere enn det vi er vant med fra
vår egen kjære vestlandsnatur. Tempe-
raturen er behagelig og været strålende,
så den vesle byen viser seg fra sin beste
side når forventningsfulle korister sti-
ger ut av bussen. 

Etter middag første kvelden er det tid
for åpningskonsert i en moderne kirke
som rommer ca. 2000 sangvenner fra 16
land. Det er 43 kor med i konkurransen,
og overraskende nok var det mange kor
fra Asia. Sola Fide stiller i tre klasser; Kir-
kemusikk og folklore for blandakor,
samt i klasse for damekor. Det er tors-
dag morgen og tid for kirkemusikk.

Stemningen er god, men ganske spent,
og de som synger i de øvre registre sliter
nok litt med morgengruffet enda. Vi skal
synge i en flott kirke med fantastisk
akustikk. Faktisk er klangen så voldsom
at vi under lydprøven må justere ned
tempo en smule for å finne roen.

Folklore i bunader
Fredag morgen stiller vi stivpyntet til
frokost i bunad og med norske flagg.
Det blir rene 17-mai frokosten, og det
er noen som nynner forsiktig på «Ja, vi
elsker» ved det ene frokostbordet. Det
er ikke til å unngå at vårt lille bunadstog

blir lagt merke til der vi marsjerer mål-
bevisst mot kongressenteret for å delta
i folkloreklassen. Stemningen blir en
smule preget av at det stort sett bare er
oss og dommerne som har stått opp så
tidlig på morgenen, men vi skjerper
konsentrasjonen og gjør alt vi kan for å
formidle sangglede til tomme stolrader
og kritiske dommere.

Like etter skal våre sjarmerende da-
mer i sving i kirken med den overvel-
dende klangen. Bunadsforklene svinger
rundt gatehjørnene mens guttene for-
ventningsfullt tar plass sammen med
heiagjengen på kirkebenkene. Det er

ikke fritt for at vi er litt stolte når da-
mene våre fyller kirkerommet med va-
kre toner og varme smil. Mulig at det er
noe småplukk å rette på noen få steder,
men denne sjarmoffensiven kan nå
umulig dommerne motstå.

Koret er gatemusikanter
Etter lunsj er det fritid, og medlem-
mene avslører sine preferanser. Byen
har mange artige butikker med varer
som er mer eller mindre uimotståelige
for mange, mens andre foretrekker å
nyte den storslåtte naturen rundt Gar-
dasjøen. Uansett blir det en del tråk-

Sola Fide pprisbbe
FEIRING. Jubelen står i taket og dirigent Janicke Damm Rusti får en velfortjent luftetur.
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king, men det gjør bare godt etter å ha
stått stille på korkrakkene.

Fredag kveld blir vi en spesiell opple-
velse rikere. Vi får lyst å være gatemusi-
kanter en liten stund og finner et veleg-
net sted med god akustikk. Det tar ikke
lang tid før nysgjerrige fanger opp to-
nene, og snart har vi langt større publi-
kum enn det vi til tider klarer å mønstre
på konsertene her hjemme. Et kor med
ungdommer fra Sveits samler seg snart
og svarer sporty på våre sanger med
musikk i samme sjanger, og vi holder
det gående i mer enn en time med et
variert program som bølger elegant fra

folkeviser og religiøse sanger til jazz og
pop. Jeg har vært med på konserter som
har vært dårligere regissert enn dette.

To tusen tilhørere
Lørdag kveld sitter vi nok en gang stiv-
pyntet ved bordet, og nok en gang sliter
vi litt med matlysten. Det er tid for av-
slutningskonsert og premieutdeling, og
derfor litt for mange sommerfugler i
magen til at det er plass til en solid mid-
dag. Det er en stor ære å være plukket
ut som et av korene som får synge for et
så stort og entusiastisk publikum, men
det er vanskelig å undertrykke uroen

over hva dommerne synes om våre pre-
stasjoner tidligere i uken.

Det blir en fantastisk opplevelse å
synge for over 2000 entusiastiske sang-
ere fra mange nasjoner. Vi har aldri hatt
et så velkvalifisert og likevel kjempebe-
geistret publikum. Akkurat der og da
har vi oppnådd hovedmålet med turen
– å formidle sangglede på tvers av kultur
og landegrenser. Resultatet fra konkur-
ransen er en flott bonus, og stemningen
på resten av turen blir ikke noe dårligere
av to førsteplasser og en femteplass.
Gardasjøen vil vekke hyggelige minner
for Sola Fide i lang tid framover. �

isbelønnet i Italia
ALLE FOTO: TRYGVE HAUKÅS OG INGVAR HENNE

Det ble ikke anledning å hvile lenge på laur-
bærene, for førjulstiden er krevende for kor-
sangere. Ikke minst i år,  siden Sola Fide lan-
serer juleplaten «Himmeldiamanten». Det er
riktignok en stund siden innspillingen ble
gjort hos NRK, så vi har gått svanger med
platen i nesten ti måneder. Vi gjør vårt beste
for å formidle varm julestemning gjennom
vakre og unike korarrangement. Målet har
vært å presentere en variert, men likevel

helstøpt samling av tradisjonelle og nyere
sanger. Sammen med Tove Kragset og Terje
Isungset skapes et spennende lydbilde som
peker på julens skatt. 
Sola Fides tradisjonelle julekonsert er i år
utvidet til to konserter, 18. desember i
Skjold og tirsdag 20. desember i Mariakir-
ken. Da presenterer koret både sanger fra
platen og andre julesanger. 
�Se side 12 for anmeldelse av platen!

Himmeldiamanten

Sola Fide fikk æren av å synge på avslutningskonserten for over 2000 til-
hørere.

Utsikt fra hotellet mot fjel-
lene rundt Riva del Garda

Ingen kan motstå, gelato - italiensk is. Vi er i 
Sirmione, en koselig liten by ved Gardasjøen.

Utsikten tar pusten fra oss i dobbel forstand ved
St. Barbara. Riva del Garda i bakrunnen.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

  

Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Prostikoret i Fana har i
flere år markert seg i øver-
ste sjikt blant Bergens
blandakor, og denne pla-
ten bekrefter nivået. De
formidler sangglede og ju-
lens budskap på en over-
bevisende måte. 

Koret har en rekke flinke
sangere, som også ivaretar
solistoppgavene selv.  Ka-
rakteristisk for koret er
den rene klangen. Her har
koret og dirigent Jannicke
Damm Rusti lagt ned mye
arbeid. Samtidig har de
også et stykke igjen før de
når topp nasjonalt nivå.

Tove Kragset bidrar med
sikkert pianospill og et fint
arrangement på «Mitt
hjerte alltid vanker». Terje
Isungsets bidrag på perku-
sjon er spennende, men
kan av og til virke litt til-
gjort i sammenhengen. 

Dette er en
jevn og fin jule-
plate, men uten de
helt store overraskelsene.
Platen synes å mangle en
bærende ide foruten jule-
budskapet.

En rekke fine sanger er
mer eller mindre tilfeldig
sammensatt. Det finnes
mange slike plater på
markedet, derfor kunne vi
kanskje forvente noe nytt? 

Som prostikor kunne
kanskje den kirkelige til-
knytningen vært markert i
større grad i arrangemen-
tene. Platen er tatt opp i
studio og gir et helt annet
klangbilde enn en kirke
med stor klang. Men alt i
alt er dette en plate som vil
skape fin julestemning. �

ANMELDT AV OTTO CHRISTIAN ODLAND

Julestemning
med Sola Fide
Sola Fide har nylig sluppet «Himmel-
diamanten». En juleplate med 
tradisjonelle og nyere julesanger. 



STABEN, STORETVEIT MENIGHET

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

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

Sogneprest Kari Vatne
telefon . . . . . . . . . 55 30 81 12 (a)
telefon  . . . . . . . . . 913 30 556 (p)

Kapellan Inge Høyland 
telefon . . . . . . . . . 55 30 81 16 (a)
telefon  . . . . . . . . . 415 63 972 (p)

Kirketjener Arthur Nordeide 
telefon . . . . . . . . . 55 28 17 10 (a)

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

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
telefon . . . . . . . . . 55 30 81 18 (a)

Diakon (vikar) Linda Bårdsen 
telefon . . . . . . . . . 55 30 81 17 (a)

Daglig leder (vikar)
Jan-Erik Tangen
telefon  . . . . . . . . 55 30 81 17 (a)

ANDRE KONTAKTER

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktklubben for psykisk 
utviklingshemmede
Møtes hver 2. torsdag i 
menighetshuset.
Diakon (vikar) Linda Bårdsen 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 17

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

Aktiv Fritid
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
Pensjonister: Kontakt Kirsten Almås
telefon  . . . . . . . . . . . 55 28 47 64
Ragnhild Thistel
telefon  . . . . . . . . . . . 55 29 14 56

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

Babysang i Storetveit 
menighetshus
Torsdager kl 11.00-11.45 i Storetveit
menighetshus. For foreldre med barn
mellom 0–1 år. Kursledere: Yngvild
Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn
Buder. 
Kontakt: Kirkemusiker Yngvild
Wattum Stuksrud
Telefon (Storetveit) . . . 55 30 81 10
Telefon (Bønes)  . . . . . 55 30 81 00

FELLES AKTIVITETER 
BØNES OG STORETVEIT

Klubben
Kontakt: Aleksander Berge
aleksander.berge@stud.nhh.no 
telefon . . . 55 91 29 29/901 41 292 

Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro

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

Misjonsforeninger
Diakoniutvalget
Bankgiro  . . . . . . . 9524.05.03493

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å bli
besøker. Sorggruppe ved skilsmis-
se/dødsfall. Kontaktperson for alle
disse felles aktiviteter: Diakon,
telefon  . . . . . . . . . . . 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 Reidun L. Dy-
vik eller noen fra diakoniutvalget på
Bønes er tilstede disse onsdagene. 

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet
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Takk for oss
Vi avslutter nå våre «karrierer» som lokalredaktører i «Hverdag og helg». Vi takker for
tilliten og ønsker ny medarbeider lykke til. Hilsen Lisen Skarstein og Gullborg Aarli.�

Draumkvedet
i stavkirken

Framføring for 8.
gong i Fantoft Stav-
kirke 13. dag jol, fre-
dag 6. januar. Det
vert to framføringar,
kl 18.00 og kl 20.00

Kvedar i år er Aasmund Nordstoga,
Vinje (bildet)

Han er oppvaksen med rike folkemu-
sikk- og kulturtradisjonar på heim-
plassen til  Aasmund Olavson Vinje.
Han har musikk- og nordisk eks. frå
UiO og rik røynsle frå arbeidsliv og
konsertar. 

Velkomen til kyrkje midtvinters. Hugs
varme klede og fottøy. Inngongs-
pengar: kr. 100. Born: gratis �

Arr. Kulturutvalet i Storetveit 
menighet.



Rosevinduet –
Guds øye
«Glassmaleriet bak i kirken,
Guds øye, har hele tiden
betydd meget for meg». 

AV LISEN SKARSTEIN

«Guds øye følger meg i livet, ikke som
dommer, men fyller meg med trygg-
het,» uttalte Dagny Aune nylig i et
intervju i Hverdag og helg.

Over kirkens hoveddør, høyt oppe på
gavlveggen, ser vi det praktfulle rose-
vinduet. Kunstneren er Gabriel Kiel-
land som også er kjent for sine glass-
malerier i Nidarosdomen. Når vi står i
koret og ser opp mot galleriet og vest-
gavlen ser vi igjen det vakre rosevin-
duet.

I sentrum av det runde vinduet ser vi
et av de vanligste symbolene på Gud,
trekanten med øyet. Faderøyet skal
være symbolet på at Gud ser alt og vet
alt. De tre sidene i den likesidete tre-
kanten bekrefter at Gud er en treenig
Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige
Ånd.

Trekanten omsluttes av en ring. Den
uttrykker at Gud er evig, fullkommen
og uskapt. Han er uten begynnelse og
slutt. Han er Skaperen. Dette er Bibe-
lens Gudsbilde.

Rosevinduet. FOTO: LISEN SKARSTEIN
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Storetveit 
menighet
jubilerer
Noen glimt fra jubileums-
feiringen tidligere i høst, da
Storetveit kirke feiret sine
75 år.

Sebastian Blum (cello) og
Vebjørn Stuksrud (fiolin)
spilte på kirkekaffen (over)
Under: Barnekroken innvies
under familiemessen.

Tidligere bis-
kop Per Løn-
ning hilser på
menigheten.
(over)

Kjøkkengjengen 
i full sving.

FOTO: GULLBORG AARLI OG
LISEN SKARSTEIN.
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Simon Winterthun
Alexander Thomassen Kjærland
Henrik Wallevik Christensen
Benjamin Horn
Paul Filip Rød Lamp
Preben Killand
Njål Bergstrøm
Mari Hole
Louise Rolland Schaefer
Christina Hellevang Åril
Emma Hopland
Sarah Marie Pedersen – Grips-
gård
Julie Rhodin – Jensen
Frida Sætrum
Trygve Sælemyr Vangen
Tobias Eimhjellen Fjeldtvedt
Christian Trengereid
Fredrik Ervik
Torjus Sivle Dyngeland Lie
Didrik gjertsen Meland
Alexander Mathias Wickman
Lise Låstad
Lisa Nedregotten Hansen
Ingeborg Sletten
Johanne Nytveit Aarland
Gard Heradstveit
Tobias Valestrand Jordal
Kristian Berge – Lindskog
Sander Opheim Lillemoen
Eirik Mathias Hop
Sander Aarfot

Dan Morten Apalseth og 
Mireille Gnassounon

Inger Margrethe Hvidsten
Thale Emamuelle Sadolin 
Bagge Riisøen
Marta Hope
Inger Margrethe Rafto
Ingebjørg Århus
Solveig Olufine Elvsaas
Aasta Holmefjord
Nils Arild Johnsen
Egil Artur Nordtveit
Artur Nils Orderud
Alf Malvin Helgesen
John Øivind Ersvær
Sigvart Henry Dahl
Lars Norman Zachariassen
Wollert August Hvide

Storetveit kirke

18. desember 4.s. i advent
Johannes3,26-30

11.00 Høymesse. Dåp. 
Kirkekaffe.
Bjarte Holme.

24. desember julaften
Lukas 2,1-14

13.30 Familiegudstjeneste. 
Offer: Kirkens Nød
hjelp/Normisjon Mali. 
Inge Høyland.

15.00 Familiegudstjeneste. 
Offer: Kirkens Nød-
hjelp /Normisjon Mali. 
Inge Høyland.

16.30 Familiegudstjeneste. 
Offer Kirkens Nød-
hjelp/Normisjon Mali. 
Inge Høyland.

25. desember 1.juledag
Joh 1,1-5 (6-8) 9-14

12.00 Merk tidspunkt!
Høytidsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Offer: 
NMS. Bjarte Holme.

26. desember 2.juledag - 
Stefanusdagen

Matteus 10,32-39
11.00 G2. Nattverd. Offer til 

menighetsarbeidet.
Inge Høyland m.fl.

1. januar 1.nyttårsdag
4. Mos.6,22-27

11.00 Høymesse. Nattverd. 
Bjarte Holme

8. jan. Kristi Åpenbaringsdag
Johannes 8,12

11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. Kari Vatne

15. januar 1.s. e. Kr. åp. dag
Johannes 1, 29-34

11.00 Høymesse. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirke-
kaffe. Bjarte Holme

22. januar 2.s. e. Kr. åp. dag
2.Mos. 17,1-6

19.00 Merk klokkeslett! G2. 
Nattverd. Kirkekaffe. 
Inge Høyland

29. januar 3.s. e. Kr. åp. dag
Johannes 4,27-42

11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. Kari Vatne.

5. februar.Vingårdssøndagen
Lukas 17,7-10

11.00 Familiegudstjeneste. 
Dåp. Kirkekaffe/
Middagstreff. Bodil 
Dyrøy Bredholt og 
Bjarte Holme.

Bønes kirke

18. desember 4.s. i advent
Joh.3,26-30

11.00 Gudstjeneste med 
nattverd. Kirkekaffe. 
Inge Høyland.

24. desember julaften
Lukas 2,1-14

13.30 Familiegudstjeneste. 
Offer: Kirkens Nød-
hjelp. Kari Vatne.

15.00 Familiegudstjeneste. 
Offer: Kirkens Nød-
hjelp. Kari Vatne.

16.30 Familiegudstjeneste. 
Offer: Kirkens Nød-
hjelp. Kari Vatne.

25. desember 1.juledag
Joh 1,1-5 (6-8) 9-14

12.00 Merk tidspunkt!
Høytidsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Kari 
Vatne.

26. desember 2.juledag - 
Stefanusdagen

Matteus 10,32-39
Se Storetveit.

31. desember Nyttårsaften
Johannes 14,27

23.15 Midnattsgudstjeneste 
Inge Høyland.

8. jan. Kristi Åpenbaringsdag
Johannes 8,12

11.00 Høymesse. Dåp. Natt-
verd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe. Bjarte 
Holme.

15. januar 1.s. e. Kr. åp. dag
Johannes 1, 29-34

11.00 Høymesse. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirke
kaffe. Inge Høyland.

22. januar 2.s. e. Kr. åp. dag
2. Mos. 17,1-6

11.00 Familiegudstjeneste. 
Dåp. Kirkekaffe. Kari 
Vatne.

29. januarr 3.s. e. Kr. åp. dag
Johannes 4,27-42

11.00 Gudstjeneste med 
nattverd. Søndags-
skole. Kirkekaffe. 
Bjarte Holme.

5. februar Vingårdssøndagen
Lukas 17,7-10

19.00 Merk klokkeslett.
G2. Nattverd Kirke-
kaffe. Bjarte Holme.

Kulturkalender

Christmas Carols
Storetveit Church:
Tuesday Dec 20 at 7.30 pm
Concert & sing-along with the
Agape Gospel Choir.
Jan Erik Endresen - Tenor 
Hildegunn Meidell - Cornet
Ruth Bakke Haug - Organ
Free admission!
After the recital you are welco-
me to join us for some «jule-
gløgg» at the Parish hall

Konserten og julesang-sing-
along er hovedsakelig på eng-
elsk. Både utlendinger og nor-
ske er velkommen til å synge
inn julen med oss tirsdag 20.
des. kl 19.30 i Storetveit kirke.

Draumkvedet i stavkirken
se side 13

Julegavetips!
En ideell gave til alle med inter-
esse for Fanas historie og kultur
er jubileumsboken «Det hellige
korsets kirke på Fana». Boken er
gjennomillustrert og har en flott
kunstnerisk utforming. En CD
med gammel og ny musikk fra
Fana følger med. Boken kan kjø-
pes/bestilles fra Fana menig-
hetskontor, tlf 55 59 32 50/faks
55 59 32 59. Pris: Kr 250
Andre aktuelle gavetips: Vi-
deo/DVD om kirkens historie
og vakre prospektkort med bil-
der fra kirken. 

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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