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Enes om 
uenighet  
Kirkerådet har talt om
homofilisaken for denne
gang, men lokalt går 
debatten videre. Og det
viser seg at ulike syn kan
enes. Side 6-7

Draumkvedet
for tiande gong
I ti år har Brynhild Utne
vore ei drivkraft for å set-
je opp middelalderdiktet
Draumkvedet i Fantoft
stavkyrkje, på 13. dag jul,
6. januar. Den tiande
framføringa blir noko
annleis. Side 10-11

Travlel advent
og juletid 
I dette bladet får du full
oversikt over de mange
aktivitetene i Storetveit
menighet  i ukene frem-
over. Side 4, 13, 14 og 16

God jul og godt nyttår
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Feirer vi jul med god
samvittighet? Kanskje noen 
og enhver av oss opplever
spørsmålet utfordrende.

AV BJARTE HOLME

For hva er julens egentlige
innhold, og hvordan preger
det vår julefeiring i en verden
hvor den avgjorte majoriteten

av verdens befolkning er et eneste rop om
materiell og politisk frigjøring – og hvor

behovet for åndelig frigjøring ikke er det
minste mindre i alle verdens land.

Hva kan gi håp og grunn til å ikke gi opp,
enten det er i det materielle eller i det ånde-
lige mørke? Det siste kan noen og enhver
av oss fort komme i. Tro om ikke svaret lig-
ger i å ha en hånd å holde i både helt kon-
kret og i overført betydning. Julens inn-
hold vil gi grunn til en hånd å holde i. 

I overført betydning gir julens budskap
grunn til en hånd å holde i. Jesu ord kan gi
en forståelse av det: «Jeg er kommet som et
lys til verden for at den som tror på meg ikke
skal bli i mørket.»

Dette budskapet både kan og vil hjelpe
oss til å være med å gi en hånd å holde i til
dem som lider og trenger frigjøring.

Hver julaften har vi anledning til gi en
gave til dem som trenger frigjøring i den
fattige delen av verden ved å gi vår gave til
Normisjons virksomhet i Mali og til Kir-
kens Nødhjelp. Hva Kirkens Nødhjelp fo-
kuserer på innfor årets jul, vil følgende for-
telling og situasjon som vi har mottatt fra
dem, formidle. 

Den formidler også hvordan håpet lever
hos de mest nødlidende. Det handler om
en hånd å holde i. ●

Jul og samvittighet
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En hånd
å holde i
En varm, skrukkete hånd er hennes trygg-
het i hverdagen. Memorys mor og far er
døde. Det er besteforeldrene som gjør at
verden enda henger sammen. Og den al-
vorlige, lille jenta vet å holde godt fast i sin
elskede bestemor Janets hånd. 

Treåringen er likevel heldig. Blant Malawis
en million foreldreløse finnes det altfor
mange som ikke har noen.

Da aidsepidemien eksploderte, ble gam-
le familiestrukturer revet i stykker. Beste-
mødre og bestefedre
måtte trå til for å ta vare
på de stadig flere forel-
dreløse barna. Sykehuset
Alinafe, som er Kirkens
Nødhjelps partner, gjør
det de kan for å hjelpe de
som er hardest rammet.

«Skal vi få til varige løs-
ninger, er vi nødt til å gi lo-
kalsamfunnene kunnskap
og mulighet til selv å ta
vare på alle barna som blir
foreldreløse», sier Devline
Msowoya, direktør på
Alinafe.

Det var i mai måned

for et drøyt år siden at mamma Serina
måtte gi slipp på livet. Aids hadde krevd
nok et offer i det vesle landet i sørlige Afri-
ka. Tilbake satt Yamikani, Nkaiko, Kwacha
og lille Memory. Heldigvis kunne barne-
flokken flytte over tunet, inn til bestefar
Chisale og bestemor Janet. De går på skole,
og hver søndag samles de i kirken for å gå
på gudstjeneste.

«Etter at vår datter døde av aids, satte vi
oss ned sammen med barna og snakket om
situasjonen. Vi måtte fortelle dem at heller
ikke vi kommer til å leve evig. Det er veldig
vanskelig for dem. Barna gråt og var veldig
redde,» forteller bestemor Janet. 

Memory er en alvorlig liten jente og sjel-
den får smilet overtaket. Men den vesle vet

å holde fast i hån-
den til sin elskede
bestemor. «Hun
er sammen med
meg hele tiden,»
smiler den gamle.

Janet og man-
nen, eller ektepa-
ret Chisale som de
kalles, klarer enda
å jobbe litt på åke-
ren.

«Vi er helt
nødt,» forteller de.

«Jeg vil bli dok-
tor», sier Nkaiko
(13), «jeg vil be-

handle folk når de blir syke.» «Jeg vil bli fa-
brikkarbeider», sier Yamikani (8). «Jeg vil
bli lastebilsjåfør. Akkurat som bestefar», sier
Kwacha (11).

Den gamle mannen smiler fornøyd. Om
kveldene underholder han barnebarna
med historier fra da han kjørte lastebil på
kryss og tvers av det sørlige Afrika. Det var-
mer hjertet at et av barnebarna ønsker å
følge i hans fotspor. 

Familien klarer enda å hente frem smilet
i en hverdag som er preget av slit og be-
kymring. De er i harmoni med hverandre,
bundet sammen av kjærlighet, avhengig-
het og tragedien som rammet så hardt. 

I forbindelse med julen 2007 fokuserer
Kirkens Nødhjelp på arbeidet for de som
lever med hiv og aids. Kirkens Nødhjelps
partner i Malawi, Alinafe, gjør et stort ar-
beid for å forbedre helsen til de som er
rammet av hiv og aids og styrker lokalsam-
funnet til å ta vare på sine. Historien om
Memory  viser oss hvilke store utfordring-
er vi står overfor. Sammen kan vi forandre
verden. ●

(FRA KIRKENS NØDHJELP – JULEN 2007)

Kan dette gi ettertanke om hva julen egent-
lig handler om og gjøre fri fra det som bin-
der oss og hindrer oss i å kjenne hånden
som er verd å holde i, og som kan frigjøre
våre hender til å gi en hånd å holde i?

God jul!
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Fra Helge Kolstad som var leder for bygge-
komiteen av kirken, har vi mottatt følgende
artikkel om reisingen av Bønes kirke – en ar-
tikkel som vil være av interesse for våre le-
sere. Det handler jo om vår lokalhistorie:

I slutten av september 1994 gir formann-
skapet Storetveit menighetsråd tillatelse til
å få reist trinn 1 i en soknekirke på Bønes.
Endelig var vi «bønnhørt» i kommunen.
Nå kunne vi komme i gang med det vi var
«overmoden» for å få fullføre. I begyn-
nelsen av desember samme år gikk 60 per-
soner fra dør-til-dør på Bønes og samlet inn
kr. 150.000 samt mange gode ord.

1.1.1995 blir byggekomiteen omgjort til
Stiftelsen Bønes interimskirke. Anbudspa-
pirer sendes ut, og prisene vi opererte med,
var tett kirke for kr. 1.8 mill kroner og ferdig
kirke trinn 1 kr. 3.7 mill. kroner.

1.april 1995 blir den første Bønesdag ar-
rangert i Bønes senter.    

Etter gudstjenesten på Bønes skole 23.
april 1995 gjør menighetsmøtet følgende
vedtak: «(...) skal starte bygging av Bønes in-
terimskirke. (...) Styret i stiftelsen gir anled-
ning til å ta opp lån inntil kr. 500.000 (...) ».
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Grunnsteinsnedleggelse
9. juni 1995 var det grunnsteinsnedleggelse.
Det var lagt opp til et stort program der alle
elever og lærere ved Bønes skole bl.a. var til-
stede. 700 mennesker var til stede i solskin-
net og elever fra 6. klasse skrev i skoleavisen:
«Grunnsteinsnedleggelse på Bønes kirke-
BRAKSUKSESS.»

I løpet av sommeren ble kontrakter
underskrevet og hovedentreprisen ble inn-
gått med byggmester Walde. Utgravingen
av tomten ble gjort unna i løpet av våren av

Bergen tomteselskap. Mindor Lågeide ble
engasjert som byggeleder.

Tømmerarbeidet startet opp i oktober og
kranselag ble markert 8. desember. I januar
1996 var arbeidet unnagjort. Vi hadde tett
kirke og alle pengene var brukt opp. Så var
det å brette opp ermene og begynne å samle
inn penger på nytt. 

Men vi hadde nådd vårt første mål- vi
hadde tett Bønes kirke.

Ny dør-til-dør aksjon, Bønesdag, basar
Kirkeringene, konsert med Rune Larsen,
Tor Endresen og Elisabeth Moberg gav oss i
løpet av året mange hundre tusen kroner.

Første gudstjeneste i halvferdig kirke
Vi hadde tett, men ikke varm kirke. Likevel
ønsket to gudstjenester i Bønes kirke julaf-
ten. Da vi planla dette hadde vi ikke peiling
på temperatur m.v., men vi ønsket var
sterkt.  Jan Ulveseth forrettet,  det var minus
8 grader ute og på slutten av gudstjeneste nr.
to hadde vi pluss 7 inne. Bønes skolekorps
spilte under den første og Bønes Triakor
sang under den andre gudstjenesten.

1997: Ferdigstilling og vigsling
«Halve Bergen» hadde fått med seg at det

stod et halvferdig kirkebygg på Bønes.  Vi
arbeidet hardt videre med våre planer. Vi
skulle klare å reise kirke på Bønes med fri-
villig innsats. Vi ble så uventet innkalt til
møte med Bergens varaordfører Ole Jørgen
Johannessen i mars 1997, der vi ble spurt
om hvor mye det ville koste å gjøre Bønes
kirke ferdig.

Anbud og kalkyler ble lagt fram og i løpet
av noen måneder hadde Bergen kommune
og Stiftelsen Bønes interimskirke en plan
for ferdigstillelse uten at vi skulle oppta dyre
lån.

I løpet av høsten 1997 ble kirken gjort fer-
dig innvendig og vigsling ble avholdt 7. de-
sember 1997. Som med alle større prosjek-
ter går det litt fort i svingene på slutten. Vi
hadde anleggsstrøm i hele byggeperioden
men den permanente strømmen var på
plass kl. 16.00 dagen før vigslingen søndag
kveld. ●

***

Igjen. Hjertelig til lykke, Bønes! 9. desember
blir det jubileumsgudstjeneste i Bønes kirke.
Da blir det ikke gudstjeneste i Storetveit kirke.
For da vil vi feire og glede oss med Bønesfol-
ket. BJARTE HOLME 

Dugnadsprosjektet:  Historien

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

Gratulerer, Bønes kirke!
2. – 9. desember markeres 10 års jubileet

for Bønes kirke. Bønes og Storetveit har

hørt sammen som ett sokn fra Storetveit

prestegjeld ble opprettet i 1948. Gjennom

denne tiden har der vært et nært forhold

mellom Bønes/Kråkenes og Storetveit kir-

ke. Utbyggingen på Bønes nødvendiggjorde

at Bønes skulle få egen kirke og bli skilt ut

som eget sokn. Et iherdig og godt arbeid av

folket på Bønes muliggjorde reisingen av

Bønes kirke, men i Storetveit menighetsråd

var det de nødvendige formelle vedtak ble

gjort. De var ikke vanskelige å gjøre. Med

stor glede har vi Storetveit støttet og sett på

utviklingen i menigheten på Bønes.

Fortsatt er der et åpent og godt forhold

mellom Bønes og Storetveit. Soknediakon,

kateket og prester har Bønes og Storetveit

felles. Det medfører også at der er mye fel-

les mellom menighetene – bl.a. konfir-

mantene og ungdomsarbeidet.

Det er med stor glede vi i Hverdag og Helg

ønsker Bønes sokn til lykke med kirkens

10årsjubileum og ønsker alt vel for kirken

og menigheten i årene som kommer. Måtte

så snart som mulig menighetsavdelingen

som skal bygges sammen med kirkerom-

met, bli reist! ●

Jan Ulveseth

blir historisk

når han for-

retter den før-

ste juleguds-

tjenesten i en

halvferdig

Bønes kirke.
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Advent og jul er rik på tradisjoner,
og også i år vil markeringen av
adventstid og julefeiring bli i
henhold til tradisjonen for
menighetens ulike lag og
aktiviteter - og i kirkerommet. 

Det skjer for at vi midt i all «kommersen»,
ikke skal miste av syne og hørsel hva julen
egentlig handler om, og  det umistelige i ju-
len. Hvis ikke det skjer, blir julen fort inn-
holdsløs og meningsløs. Oversikten under
kan henlede til noe som  kan gjøre advents-
tiden innholdsrik og meningsfull.

Advent, jul og barn:
Advent, jul og barn hører sammen på en
spesiell måte:

■ 1. søndag i advent er det familiegudstje-
neste hvor de som har begynt i 1.klasse på
skolen dette året, er særlig invitert. Etter
gudstjenesten blir det middagstreff som
begynner med lek og moro for liten og stor
og slutter med middag.

■ Fredag 7.desember kl.1030 er det barne-
hagegudstjeneste som selvsagt er åpen også
for barn som ikke er i barnehagen – da i
ifølge med foresatte.

■ Lørdag 8.desember kl.1130 – 1430 blir
det adventverksted (se egen omtale)

■ 20.desember blir det skolegudstjeneste
med Paradis skole.

■ 21.desember: Skolegudstjenester med
Storetveit ungdomsskole og Minde skole.

■ Julaften kl.1330 blir det familiegudstje-
neste hvor Storetveit menighets barnego-
spelkor vil være med. Denne gudstjenesten
er med særlig tanke på de yngste. Kanskje
noe å tenke på når det blir vurdert hvilken
gudstjeneste en skal gå på denne dagen.

Advent og konserter:
Advent gir assosiasjoner til mye sang og
musikk, og konserter blir der i rikt monn:

■ Søndag 2. des .kl. 19 holder Bøneskoret
konsert i kirken. Det gjorde de også i fjor,
og det er en flott opplevelse å få med deg.
Koret har markert sitt jubileum dette året.

■ Onsdag 5.des. kl.19 blir det som ellers i
høst kveldstoner i en åpen kirke ved Car-
sten Dyngeland og Barbro Husdal. I en
stresset tid kan det være godt og menings-
fylt å gå inn i en åpen kirke, være der i still-
het med orgeltoner og sang, meditere, ten-
ne lys og kunne komme og gå når det passer
en selv i de tre kvarterene kirken er åpen.

■ Tors 6.des, Storetveit kirke kl.18: Konser-
ten FROSTnatt med Pia-Camilla Tøm-
mernes (sax), Veslemøy Fluge Berg (sang),
Andrè Møllerhaug (tangenter), tekstlesing,
band og vårt eget Storetveit Barnegospel.
Dette er en konsert der ikke har vært tradi-
sjon for, men som vi på henvendelse fra
musikere og sangere gleder oss over blir til.

■ Søndag 9.desember kl.18 kan vi synge ju-
len inn med Haugatunkoret og Bergen
Sporveiskor. Det blir kjente julesanger med
korklang og solister. Korene har holdt en
liknende konsert i kirken for noen år siden,
og har ønsket å komme igjen. Det er flott at
kirken kan fylles med gode og glade toner.

■ Onsdag 12.desember kl.19 blir siste
kveldstoner i en åpen kirke før jul ved Car-
sten Dyngeland og Barbro Husdal.

■ Lørdag 15.12. kl.1600 holder Paradis
skolekorps sin konsert med et godt pro-
gram for advents- og juletiden. Denne
konserten har blitt en flott tradisjon.

■ Tirsdag 18.12. kl.1930: Christmas Ca-
rols: Vi synger julen inn på engelsk sam-
men med gospelkoret Agape. I henhold til
tradisjonen blir det julegløgg på menig-

hetshuset etterpå. Det har vært gledelig å
merke hvordan engelsktalende slutter opp
om arrangementet. 

Verd å merke ved julegudstjenestene:
■ Lille julaften faller på en søndag dette
året. Denne dagen blir det ikke gudstjenes-
te i kirken siden julaften er dagen etterpå.

■ Julaften blir også dette året gudstjenes-
tene kl.1330, 1500 og 1630.

■  Når det gjelder trafikk og parkering, er
det også i år verd å nevne at atkomst og par-
kering ikke er helt enkel. Det er derfor vik-
tig p utnytter P-mulighetene rundt Store-
tveitmarken og ved Storetveit skole.

■ NB! 1. juledag er høytidsgudstjenesten
kl.1200. Erfaringer er gjort at 1.juledag er
brunchens dag fremfor noen. Derfor blir
gudstjenesten også dette i år kl.12 siden det
viser seg å være et mer egnet tidspunkt.

■ 2.juledag er dagen for ungdommens ju-
legudstjeneste. Den er med ungdom i ulike
funksjoner i gudstjenesten, men så avgjort
for alle uansett alder.

■ Lille nyttårsaften er søndagen mellom
jul og nyttår. Vi opplever at der er ønsker
om å kunne ha dåp på denne søndagen. Jul
er jo en tid hvor familiene er samlet og har
tid. Derfor blir dette en gudstjeneste med
både dåp og nattverd.

■ Nyttårsdag blir det gudstjeneste i kirken.
Selv om det for mange kan oppleves som
dagen derpå, kan det gjøre godt å komme i
kirken på årets første dag.

Vel møtt i kirken hvor budskapet med
grunn til feiring skal lyde. Budskapet som
er umistelig skal der være noen holdbar
grunn til fortsatt markering av adventstid
og julefeiring. Velsignet julehøytid og vel-
signelsesrikt godt nytt år!  ●

BJARTE HOLME

Advent og jul i Storetveit menighet - en oversikt 

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

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

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

Til våren arrangeres det tre hyggetreff i Storetveit menighetshus:

■ Tirsdag 26. februar ■ Tirsdag 29. april  ■ Tirsdag 27. mai. 

På alle hyggetreffene blir det enkel servering. Entre kr. 20,-.

Program tirsdag 26. februar: «Den første trosartikkel i et naturvitenskapelig per-

spektiv», ved professor em. v/UiB Rolf Eckhoff og Astrid Eckhoff.

De stiller med spennende power point–presentasjon og jazzmusikk.

Hjertelig velkommen!

Les mer om vårens hyggetreff i neste menighetsblad i februar.  
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I Barcelona ligger katedralen «Den
hellige familie». De begynte å
bygge på den i 1882. De bygger og
bygger og er ennå ikke ferdig. 

AV OLE D. HAGESÆTHER, 

BISKOP

Jeg så den da jeg visiterte
Sjømannskirken i Spania
nå i oktober. Hele bibel-

historien tror jeg kommer med når ut-
smykkingen er ferdig. Men det blir altså ett
fokus: Den hellige familie med Maria, Jo-
sef og Jesusbarnet.

Ute på en av veggene har billedhuggeren
formet Jesu ansikt i stein. Det er slik laget at
hvor en enn beveger seg, så følges en av Jesu
øyne. De ser på deg, hvor du enn går.

Det var tankevekkende å se på mennes-
kene når de i hundretall beveget seg på
plassen og på fortauet nedenfor. Noen vis-
ste nok ikke om det, eller tenkte ikke på
det. De hadde annet å gjøre og hastet forbi.
Men mange gikk og skottet opp for å se om

de virkelig fortsatt var sett. Kanskje syntes
noen at det var ubehagelig at Jesu øyne al-
dri slapp dem. Jeg opplevde det som utro-
lig godt. Det er jo slik jeg kjenner ham fra
Bibelen: Jesus vet alltid om meg, han tar
vare på meg og vil meg vel.

Det handler om nærhet, slik det gjør i
alle julens fortellinger. Evangelisten Johan-
nes forteller at Guds Sønn «kom til ver-
den», «var i verden», «kom til sine egne» og
«tok bolig iblant oss». 

Jeg tenker at det må få konsekvenser. Vi
kan ikke bare haste gjennom julen slik
mange gjorde det utenfor katedralen i Bar-
celona. Johannes forteller at «Jesus kom til
sitt eget». Det er julens historiske forank-
ring. Så fortsetter han med julens utfor-
dring og mulighet: «Alle som tok imot ham,
dem gav han rett til å bli Guds barn – de som
tror på hans navn.» (Joh 1,11-12).

Det betyr at «den hellige familien» har
utvidet seg noe helt enormt. Også vi kan
bli Guds barn. Vi kan bli Jesu brødre og
søstre! Det er dette som er julens evange-
lium!

Ut over hele verden har julebudskapet
gått ut og skapt nærhet på tvers av konti-

nenter. De samme øynene som følger oss,
følger våre medsøsken over hele verden.
Jesus har sett oss. Gud har frelst oss. Vi er
ikke glemt! 

Med ønske om en 
velsignet jul

Kultur-
kalender
2. desember kl. 20.00
Skjold kirke: Konsert med Jan
Erik Endresen, Åse Solvi, Inger
Kirstine Straume og Tove Gul-
brandsen. Vokalgruppen «Mar-
tas engler», Irene Simonsen pi-
ano. Kr 150,- Stud pensj. kr. 100,
- barn under 12 gratis

7. desember kl 20.00
Skjold kirke: Konsert med Skjold
kirkes ten sing-kor, Extasis. Kor-
sang, drama, dans, band.

9.desember kl.19.00
Birkeland kirke: Lysmesse. 
Dette er stemning og tradisjon
og dypt innhold. Lysmessen 
har de store perspektivene 
med seg helt tilbake til ska-
pelsen. Speidergruppene er
sentrale, men lysmessen er
for alle! 

14. desember kl 18.00. 
Søreide kirke: Julekonsert 
med Ten-sing. Etter konserten
blir det kafé, med gløgg og 
grøt. Det er åpent for store og
små.

16. desember kl 18.00 og 20.30
Skjold kirke: Julekonsert med
Sola Fide.

18. desember kl.19.30
Storetveit kirke: Christmas
Carols: Vi synger julen inn på
engelsk sammen med gospel-
koret Agape. Julegløgg på me-
nighetshuset etterpå. 

19.desember kl. 21.00
Birkeland kirke: «Vi synger 
julen inn». Birkeland Kantori
med gjester inviterer til 
musikalsk forberedelse på jule-
høytiden. Det pleier å være så
stemningsfullt at det bør snø
lett når vi kommer ut av 
kirken! 

22.januar kl.19.00
Bønes kirke: Prest og forfatter
Karsten Isachsen holder fore-

drag om temaet «Tenk, takk 
og vær glad». Gratis adgang.

22.januar kl 19.30
Slettebakken kirke: Temakveld –
«Å lese Bibelen i dag», tema 
«Tilgivelse». Åpne for alle, men
menighetens bibel- og samtale-
grupper inviteres spesielt.

5.februar kl.19.00
Bønes kirke: Per Ivar Jensen fra
HiB holder foredrag om «kom-
munikasjon i parforhold».

5. februar kl 19.00
Søreide kirke: Prostikveld med
foredrag ved Ole-Magnus Olafs-
rud. Tema: Langs samme vei -
om medvandring.

Det handler om nærhet

I Tenn lys! 
Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det. T
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Mange frykter at avgjørelsen skal skape
splid i kirken. Menighetsrådsleder i Bønes
Karl Johan Kirkebø (57), sokneprest i Birke-
land Ivar Braut (51) og domprost Ørnulf
Axel Elseth (55) maner til samhold til tross
for at de representerer forskjellige syn i
spørsmålet om homofilt samlevende og vig-
slede stillinger. 

Kirkesplittende
Nylig møttes de tre vennene til frisk debatt i
Birkeland menighetshus. Menighetsbladet
var også invitert, og fylte to journalistblok-
ker med uforståelige kråketegn før de tre
vennene skiltes – som venner.

- Dette er en sak der vi må kunne leve sam-
men i kirken til tross for at vi har ulike syn.
innledet Karl Johan Kirkebø. Han tilhører
den liberale fløyen i denne saken. 

Domprost Elseth mente at dette burde
være mulig – siden uenigheten ikke handler
om sentrale lærespørsmål rundt frelse eller
fortapelse.

Alle tre var enige om at saken ikke må få
lov å bli kirkesplittende, men at det må være
mulig å finne frem til løsninger der man kan
leve sammen til tross for ulikt syn.  

Evangelisk pågangsmot
Elseth mener homofile bør kunne ha vigsle-
de stillinger på lik linje med andre. Han
opplever at kirken mister mye av sin frimo-
dighet og evangeliske pågangsmot på grunn
av denne saken.

- Vår oppgave er å vinne folk for Jesus, sa
han.

Før tilhørte han den konservative fløyen i
dette spørsmålet, men har gradvis snudd et-
ter at han hørte et politisk debattinnlegg for
ti år siden. 

- Vår nåværende finansminister Kristin
Halvorsen (SV) utfordret kirkens holdning i
en tale hun holdt under feiringen av 300-
årsjubileumet til Oslo Domkirke (1997),
fortalte han.

Jesusbegeistret
- Hun sa blant annet at måten kirken hånd-
terte homofilispørsmålet på, gjorde det
umulig å formidle budskapet om Jesus og
syndenes forlatelse. Jeg kjente at dette skap-
te en stor uro i meg. 

Noen år senere gikk Elseth til biskop Ha-
gesæther og fortalte at han hadde kommet
frem til et annet synspunkt enn biskopens. 

- Hva sa han da?
- Han har tatt meg på alvor. Vi har hatt

mange gode samtaler rundt dette.
Elseth fremhevet at han ikke har beveget

seg fra en skråsikkerhet til en annen, men fra
en usikkerhet til en annen. Han er heller
ikke villig til å la seg påklistre merkelappen
«liberaler».

- Hva vil du kalle deg da?
- Jeg er en Jesusbegeistret prest. Det burde

være dekkende.

Brei kirke
Ivar Braut regner seg som konservativ, og
har ingen problemer med merkelappen.

- Det oppleves provoserende når de mest
ytterliggående liberale hevder at mitt syn er
menneskefiendtlig, sa han. 

- Men jeg reagerer også på hvordan enkel-
te på konservativ side fremhever seg selv
som bibeltro. Det må være lov å si at jeg tror
du tolker galt, uten at det betyr at du ikke
tror på Bibelen lenger. Slik språkbruk er
unødvendig.

- Dette er en diskusjon der kjærlighet og
respekt for hverandre bør ligge i bunnen, sa
Kirkebø.

- Da blir det viktigere å møte hverandre
enn å vinne argumentasjonen.

- Det er jeg enig i, sa Braut.
- Siktemålet må være en brei kirke, med

plass for alle som ønsker å leve med evange-
liet inn i vår egen tid.

- Og det ønsket er det samme på begge si-
der av Kirkemøtets vedtak, sa Kirkebø. 

Gjenoppdage skriften
Elseth og Braut har ulikt grunnsyn i denne
saken. Likevel skrev de nylig et felles leser-
brev til Vårt Land, der de anbefalte Kirke-
møtet å gjøre et samlende vedtak.

- Mange homofile føler seg ikke inkludert
i kirkens fellesskap. Hva tenker dere om
det?

- Det forstår jeg godt, sa Elseth.
- Det er livet som har innhentet oss. Vi må

bli flinkere til å tenke over hvilket budskap vi
sender ut. Lærenemnda sier at hver genera-
sjon er nødt til å tolke skriften inn i sin egen
tid.

-Samtidig står Lærenemnda fast på at
skriften er avvisende til  homofilt samliv, sa
Braut. 

- Det handler om å gjenoppdage hva som
faktisk er  bibelordet.

- Det burde også være mulig å tolke skrif-
ten ut fra den tiden den ble skrevet i, sa El-
seth.

Dagens virkelighet
- Men skal vi legge bort et synspunkt fordi
det hindrer mennesker i å tro? spurte Braut
retorisk, og svarte selv:

- Jeg ser ikke noen gode grunner til å endre
synspunkt fordi skriften ikke passer sam-
men med dagens virkelighet. 

- Jeg har stor forståelse for det begge sier,
kommenterte Kirkebø.

- Problemet er at denne konflikten skyg-
ger for det å bygge menigheter og drive
evangelisering. 

Kvinnelige prester
Ørnulf Axel Elseth sammenlignet dagens si-
tuasjon med den gamle debatten om
kvinnelige prester. 

- Da det ble åpnet for kvinnelige prester i
1976, satt jeg som leder av teologisk fagut-
valg ved Menighetsfakultetet, fortalte han.

- Det ble brukt ganske sterke ord, og
mange fryktet at saken skulle bli kirkesplit-
tende. Et stykke ut i 80-tallet hadde ordbru-
ken dempet seg, og det ble mer et spørsmål
om organisering. 

- Jeg har alltid vært klart for kvinnelige
prester, sa Ivar Braut. 

- Skriften gir store åpninger for dette. Det
gjør den ikke når det gjelder homofili.

Siderhusreglene
Det er nå ti år siden Kirkemøtet gjorde ved-

Kirkemøtet: Homofile kan vigsles. Lokale syn: Kan leve med uenighet

Respekt for ulike syn
Årets kirkemøte, avholdt på Øyer 12-17. november, diskuterte om homofile som lever i
partnerskap kan ha vigslede stillinger. Et flertallsvedtak gjør nå dette mulig, men det er opp til
det lokale bispedømmeråd å avgjøre om man ønsker å ansette homofile prester i bispedømmet. 
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tak på at praktiserende homofile ikke
kan ha vigslede stillinger i den norske
kirken. 

De enkelte menigheter ble samtidig
gitt fullmakt til å avgjøre om praktise-
rende homofile kunne inneha ikke-vig-
slede stillinger. 

- Jeg vet mer om homofile i dag enn
for ti år siden, sa Elseth, og lente seg
frem.

- Kirkemøtet kunne ikke gjort et slikt
vedtak i dag. Hva er forskjellen på

homofil legning og praksis? Det er
vevd sammen.  

Han viste til filmen «Siderhusre-
glene», der det er snakk om fire me-
ningsløse regler skrevet for fattige
epleplukkere. 

- En av reglene sier at det er forbudt
å sitte på taket når man spiser lunsj –
selv om det er det beste stedet. Grup-
pen konkluderer med at reglene er la-
get av noen som aldri har vært der –
og inntar sin lunsj på taket. 

Bibelen og homofili
Begge sider av homofilidebatten tar skriftste-

der til inntekt for sitt syn.

Noen mener at det antydes et

seksuelt forhold mellom David

og Samuels sønn Jonathan i

Samuelsbøkene (1.SAM, 18:3-4 OG

2.SAM 1:26). Men det mest omdis-

kuterte skriftstedet er i Paulus’

brev til romerne (ROM. 1:26-27):

«(...) Menn drev utukt med menn, og de måtte

selv ta straffen for at de var kommet slik på av-

veier.» Skriftstedet inneholder også bibelens

eneste omtale av kvinnelig homofili, med unn-

tak av vage beskrivelser av forholdet mellom

Naomi og Rut (RUT 1:16-18).

Paulus understreker sitt syn ytterligere med

en  liste over syndefulle gjerninger i et annet

brev (1. KOR 6:9-10). «Verken de som lever i hor, av-

gudsdyrkere,  ekteskapsbrytere eller menn

som ligger med menn eller lar seg bruke til det-

te,  verken tyver, pengegriske, drukkenbolter,

spottere eller ransmenn skal arve  Guds rike.»

Men Paulus er og blir omdiskutert. På 1800-

tallet ble han for eksempel tatt til inntekt for  sla-

vehandel, blant annet gjennom brevet til Titus

(TIT. 2:9): «Slavene skal være lydige mot sine her-

rer i alle ting (...)». Boerkirken i  Sør-Afrika har

brukt samme skriftsted i forsvar av  apartheid-

politikken. Andre mener Paulus hadde et svært

inkluderende menneskesyn. «Her er det ikke

jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne.

Dere er alle én, i Jesus Kristus». (GAL. 3:28) 

Sannheten tro i kjærlighet
I 1999 måtte biskop Rosemarie Køhn redegjø-

re for hvorfor hun hadde besluttet å la Siri

Sunde gå tilbake til stillingen som kapellan. 

Redegjørelsen hadde hun gitt

overskriften «Sannheten tro i

kjærlighet»:

«Mitt dilemma er i korthet

dette: Jeg har gitt min tilslut-

ning til vedtakene i saken i Bi-

spemøtet og Kirkemøtet når

det gjelder kirkelig tjeneste for homofile i

partnerskap. Dette har jeg gjort av frykt for

splittelse i kirken, for å gi mitt bidrag til å be-

vare kirkens enhet. Samtidig har jeg gjort det-

te i strid med min innerste overbevisning som

troende og sannhetssøkende, en overbevis-

ning som jeg har brukt 25 år på å komme frem

til. Og jeg har mer og mer strevd med spørs-

målet: Hva betyr det «å være tro mot sannhe-

ten i kjærlighet?» Finnes det saker der sann-

heten ikke kan forvaltes ved flertallsvedtak?

Finnes det saker der noen må bryte med eta-

blert praksis og tradisjon for å ivareta det man

i sitt hjerte tror er sannheten ut fra Skrift og

Bekjennelse? For meg er dette en slik sak.» 

GLADE FOR FLERTALLSVEDTAK: - Støyen rundt saken om vigsling av homofile

gjør det vanskelig å nå frem med kirkens egentlige budskap, sier (fra venstre) me-

nighetsrådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (57), domprost Ørnulf Axel Elseth

(55) og sokneprest i Birkeland, Ivar Braut (51) .

Paulus.

Köhn.
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Prostileder i Fana Edvin
Stenhjem Bratli (54) er ny i
jobben. Nå ser han frem til
årets travleste tid for kirkens
ansatte.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er fantastisk at folk trekker til kirken på
julaften, og får med seg juleevangeliet inn i
høytiden, sier han.

- Utfordringen blir å møte dette på en god
og inkluderende måte.

23 julegudstjenester
- Det er noen tusen kirkegjengere som skal
inn i kirkene denne dagen. Da kan det bli
trangt om plassen. 

Totalt planlegges det 23 gudstjenester i
Fana prosti julaften – inkludert to midnatts-
messer (Skjold og Fana). Fana menighet top-
per listen med fem gudstjenester. 

- Dette er på tidspunkter som alle ønsker
fri, så det er et puslespill å sørge for at vi har
folk på alle gudstjenestene og andre arrange-
menter. Det er utrolig mye som skjer frem
mot jul i alle kirkene våre. 

Engasjert
Fembarnsfaren Edvin Stenhjem Bratli er
født og oppvokst på Askøy, men har også
bodd 18 år i Blomsterdalen.

- Jeg tilbrakte mye av mitt voksne liv her i
Fana, og engasjerte meg både i lokalmiljøet
og i arbeid for kirken, Senterpartiet og fag-
foreningen KFO, forteller han.

I 2001 ble Edvin skilt. Han flyttet da tilbake
til Askøy en periode. I fjor giftet han seg med
med sin Birthe, og deler nå hus med henne og
to små barn ved Svartediket.

Lovsanggudstjeneste
- Du var med da lovsanggudstjenestene i
Loddefjord ble etablert. Hvordan kom dette
i stand?

- Inspirasjonen fikk vi fra en baptistme-
nighet i Los Angeles, California. Dessverre
var ikke alle i menigheten like komfortable

med det nye. Det ble holdt ordinær høymes-
se kl. 10 og lovsangsgudstjeneste kl. 12 hver
søndag. Den beste kommentaren kom fra
høymessetilhengeren, som mente at kl. 10
ble for tidlig. Han var så vidt kommet til eg-
get under frokosten når gudstjenesten
startet.

Pamp, politiker og p

JULESTJERNEN: Lyset i julestjernen er første tegn på at høytiden nærmer seg hjemme hos fa-

milien Bratli. FOTO: PRIVAT

II Tenn lys! 
To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.



Interaktive 
juletradisjonar
Har du ei julekrybbe? Brukar du den aktivt,
eller står den til pynt? Kva med juletreet?

AV JENS Z. MEYER

Jula er ei høgtid for alle sansar, det er mykje å sjå på, det er
vanskeleg å unngå julemusikk, det luktar granbar og julemat
og det er meir enn marsipanen som smakar jul. Frå tidleg i
advent er heimane våre pynta med kalender, lysestakar og
adventsstjerner, og mange har sikkert ein adventskrans med
fire lys. Kvifor ikkje bruka nokon av desse til å skapa ein akti-
vitet med meining?

Adventskalender med gåver er kjekt, og kanskje det går an
å bruka ein eller fleire av dagane til å gje gåver, ikkje berre få.
Kva med å pakka ut ein lapp der det står: «I dag skal du få
baka pepperkaker med bestefar» eller «I dag skal du få laga ju-
lepresangar med mor»? Adventsvisitt til nokon som har bruk
for det, er også ein fin aktivitet, eller ein kan gje pengar til eit
av dei mange gode formåla som me høyrer om i tida før jul. 

Det er ein god tradisjon å lesa juleevangeliet julekvelden.
Om det står ei julekrybbe i heimen, kan den gjerne brukast.
Særleg borna vil nok setja pris på å vera med på forteljinga
ved å bruka figurane i krubba når evangeliet vert lese. I nokre
familiar er det vanleg å pynta med julekrubbe ei tid før jul,
men å venta med å ta fram Jesusbarnet til sjølve julekvelden. 

Når me går rundt juletreet, får me ein gylden anledning til
å synga i heimen. Under treet kan det gjerne ligga oppleving-
ar i staden for ting, om du ønskjer å tenkja litt alternativt i år. 

Sjå tips frå miljøorganisasjonen Grønn hverdag på
www.gronnhverdag.no/artikkel.php?id=336
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Forlenget arm
Edvin Stenhjem Bratli begynte å
jobbe i kirken i 1998, først som ad-
ministrasjonsleder i Domkirken,
deretter daglig leder i Loddefjord.
Før han ble prostileder i Fana, satt
han som menighetskonsulent med
ansvar for menighetene Fyllingsda-
len og Sælen. 

- Hva gjør en prostileder?
- Prostilederen er kirkevergens

forlengede arm ut i menighetene.
Det betyr at jeg har arbeidsgiveran-
svar for alle ansatte i Fana prosti –
unntatt prestene. De er ansatt av bi-
spekontoret, og underlagt prosten.

Arbeidsgiveransvar
Dette betyr at prostilederen har ar-
beidsgiveransvar for kirketjenerne,
organistene, det administrative
personalet, frivillighetskoordinato-
rene, diakonene og kateketene.

- I tillegg er det noen som er ansatt
direkte av menighetene, blant annet
barnehagen i Skjold menighet. Me-
nighetsrådet har da overlatt perso-
nalansvaret til prostileder. 

- Har du ansvar for meg? 
- Det vet jeg ikke. Jeg lover å sjekke

det. Det hadde jo vært interessant. 
Totalt har Fana prosti rundt 40

fast ansatte. I tillegg kommer del-
tidskirketjenere, avløsere og time-
lønnede organistvikarer. 

Rovdyrpolitikk
Bratli var redaktør i Fana menig-
hetsblad i en årrekke, og er godt
kjent i bydelen. Da Ytrebygda by-
delsstyre ble etablert, ble han valgt
inn til fast plass som representant
for Senterpartiet.

- Er du fortsatt politisk aktiv?
- Nei, det tok slutt da jeg flyttet.

Etter det har det mest vært fagfor-
eningsarbeid – blant annet som
medlem av representantskapet i
KFO. Det blir noe av det samme. 

- Har KFO en god rovdyrpoli-
tikk?

- Nei, hehe, men de burde kanskje
hatt det. 

Julekonserter
Prostilederen har snart mannska-
per på plass til alle arrangementene
i Fanakirkene i desember, og håper
å få med seg noen av julekonsertene
– som tilhører.

- Sola Fide er en fin målbærer av
julesanger. De skal ha to konserter i
Skjold kirke 16. desember. Ellers vil
flere av kirkene synge julen inn med
de tradisjonelle julesangene. Det er
en god opplevelse når hele menig-
heten er med – også barna. Dette er
fine samlinger som setter fokus på
julens egentlige budskap foran ga-
ver, pynting og mat. 

De nære ting
- Hva betyr julen for deg?

- For meg har julen alltid vært en
tid der jeg tenker på det å være kris-
ten. Du får på en måte fylt opp bege-
ret. Juleevangeliet forteller om da
Jesus ble sendt til oss som vår frelser,
og er utgangspunktet for den krist-
ne troen. Men julen er også en fin
tid til å kjenne på nærheten og fel-
lesskapet med de man er glad i. 

- Hva er den beste gaven?
- At jeg kan klare å ha et nært og

godt forhold til mine nærmeste. Da
går man styrket ut i hver dagen. 

rostileder

III Tenn lys! 
Tre lys skal flamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.
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Primus motor for denne særmerkte tradi-
sjonen er Brynhild Utne. 

- 6. januar er trettandedagen, seier ho.
- Det var då Olav Åsteson vakna frå drau-

men sin, og reiste til kyrkja for å fortelja kva
han hadde sett.

Rekande på ei fjøl
Brynhild Utne er født og oppvaksen på ein
gård i Solum (mellom Porsgrunn og Skien).
Etter at ho gifta seg i 1966, flytta ho til Molde
– rosenes by.

- Eg budde der i 16 år, og fekk to barn på
verdas vakrast beliggande sjukehus. 

Etter ein mellomstopp som byråkrat hos
skuledirektøren i Leikanger, kom ho til Ber-
gen i 1987. Ho er lærar av yrke, og har under-
vist i grunnskulen i 40 år. 

- Tanken om å framføre Draumkvedet i
stavkyrkja kom rekande på ei fjøl, fortel ho.

Tradisjon i Bergen
I 1997 blei stavkyrkja gjenreist etter bran-
nen, og vigsla av biskopen. Fantoft stavkyr-
kje høyrer til under Storetveit menighet, og
blei på denne tida brukt til bryllup, dåp og
morgonsong på Olsok. 

- Eg kom på at eg hadde sett ei framføring
av Draumkvedet med Dag Fluge (orgel) og
Magne Skrede (song). Eg ringde til Magne
Skrede og spurte om han kunne tenkja seg å
gjere ei framføring i stavkyrkja. Han stilte
opp – og sang det a cappella. Dette var i 1999.
Det kom mykje folk – og Bergens Tidende. 

- Det blei fort tradisjon?
- Det er fort gjort i Bergen. To gonger er

nok til å etablere ein tradisjon her.

Ungskog
- Er det ein del av denne tradisjonen å

invitere nye songarar frå år til år?
- Ja, det hev blitt slik. Det er ei
spennande utfordring. Folk spør
meg korleis eg finn fram til så
mange. Eg svarar då at eg hev
levd litt perifert i folkemusikk-
miljøet. Då snappar du opp
litt.

Brynhild Utne er glad for å
sjå at det veks opp ein stor
ungskog av gutar og jenter
over heile landet med interesse

for folkemusikk.
- Draumkvedet hev ein heilt

særegen plass i folkemusikken.

Dette er eit litterært produkt som landet vårt
er stolt av. Det blir framleis sunge slik som
det hev blitt overlevert like sidan middelal-
deren. 

Åsatru
Det var Magnus Brostrup Landstad som
nedteikna visjonsdiktet, etter å ha høyrt Ma-
ren Ramskeid frå Kvitseid framføre det
rundt 1850. 

- Har Draumkvedet ein bodskap til oss i
dag?

- Du kan godt sei at diktet gjev næring for
sjela. Det vitnar om middelaldermenneskets
religiøse førestillingar og gudstru, og er pre-
ga av den tida. Det ligg både frykt og glede i
teksten – hovudpersonen går ned i svarte
helvetet, men møter til sist Kvitekrist. Så det
er voldsomme spenningar. 

- Det inneheld også element frå den gam-
le åsatrua?

- Det hev eg ikkje tenkt så mykje på. Men
slik passar det godt inn i stavkyrkja – som
står som eit symbol nettopp på overgangen
mellom hedenskap og kristendom. 

Eksotisk
Framføringa denne gong blir gjort av Sara
Telnes Fjågesund og Jon Svartdal, to unge
kvedarar frå Seljord. I tillegg vil Torgeir
Straand frå Bø i Telemark bidra med har-
dingfele.

- Desse tre hev lært Draumkvedet frå En-
dre Sandland i Kviteseid, ein eksentrisk per-
son som syng på eit utdødd telemarksmål.
Så dette kjem til å bli eksotisk!

- Og publikum stiller opp?

Ti år med Draumkvedet
6. januar blir visjonsdiktet Draumkvedet framført i Fantoft stavkyrkje for tiande gong, denne gongen av
to kvedarar og ein spelemann.

TRETTANDEDAGEN: - Draumkvedet fortel om Olav Åsteson, som fall i djup søvn 

på julafta, fortel Brynhild Utne. - Medan han søv, vitjar han 

skjærselden, himmelriket og helvetet. Trettandedags jul 

vaknar han og reiser til kyrkja for å vitne om det

han har sett. 

Sara Telnes Fjågesund Jon Svartdal Torgeir Straand 
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- Dei gjer det. Mange kjem fleire år på
rad.

- Kvifor trur du framføringa er blitt
så populær?

- Dette er ei musikalsk og verbal reise
til det inste av vår religion. Eg trur den
rører ved noko i folk, seier ho.

Tidsbilete og bodskap
- Det blir som å koma inn i ei anna verd.
Den mørke vegen gjennom skogen til
Fantoft stavkyrkje er vegen tilbake til ei
anna tid. Du ser ingen hus, og rundt
deg er det naken skog. Og sjølv om kyr-
kja er ny, så fornemmer du middelalde-
ren. Den mørke middelalderen med
ljose nye treveggar. Det er eit paradoks. 

Draumkvedet handlar om helvete og
frelse. 

- No trur me ikkje på helvetet lenger,
men me gjorde det den gongen. Og
vondemaktene hev me rundt oss til
dagleg, seier ho, og viftar begge peike-
fingrane i lufta framom meg. - Utøva-
rane legg etter seg ein dåm som blir
som ei gåve til dei som kjem inn i kyr-
kjerommet. Då gjer det ikkje noko om
du ikkje skjønar alle ord. Du fornem-
mer eit tidsbilete og ein bodskap, av-
sluttar ho poetisk.

«Draumkvedet» blir framført i Fan-
toft stavkyrkje sundag 6. januar. Det
vert som vanleg to konsertar denne da-
gen: kl. 18 og kl. 20.  

«HAN LA SEG NE UM JOLEFTAN»: Kunstnaren Gerhard Munthe (1849-1929) er kjend for sine sær-

merkte teikningar til Snorres kongesoger – og den handteikna utgåva av Draumkvedet (1904). Her

frå opninga av visjonsdiktet.

IV Tenn lys! 
Nå stråler alle de fire lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.



Rebecca Rist Minnefond
Minnefondet etter drapsofferet Rebecca Rist selger trykk og kopier
av enkeltbilder laget av Rebecca Rist, blant annet skytsengelen som
pryder forsiden av menighetsbladet denne gangen. Innsamlede
midler øremerkes tiltak for narkomane og prostituerte jenter i

Bergen i samarbeid med Kirkens bymimisjon.
Mer informasjon på hjemmesiden

www.rebeccaristminnefond.com
eller hos Kirkens bymisjon. 

SKYTSENGLER: Tove Sissel

Rist har satt to små engler til å be-

skytte minnet om datteren Rebecca.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Prisen deles årlig ut til enkelt-
personer eller lag som frem-
mer og profilerer musikklivet i
bydelene på en positiv måte.
Prisen ble tildelt under avslut-
ningskonserten for bydelenes
kulturdager i oktober.

I begrunnelsen heter det:
«Prisvinnerne har i mange år
vist at de er musikkformidlere
på aller høyeste nivå. De er ikke
bare meget aktive i Fana, men
ved å delta i konkurranser na-
sjonalt (...) De kan, som ingen
andre, formidle musikk på en
helhetlig måte som gjør at hver
og en i publikum føler seg sett
(...) Koristene (har) på en ut-

merket måte vist at amatører
virkelig KAN nå langt når det
jobbes målbevisst.»

Sola Fide er takknemlige for
både pris og begrunnelse. 

-Slikt inspirerer til fortsatt
utvikling - både musikalsk og
som konsertarrangører, sier
korleder Eva Stewart. 

-Vi vil også benytte anled-
ningen til å takke vårt konsert-
publikum for støtte og gode
tilbakemeldinger, og ønsker
velkommen til alle våre frem-
tidige konserter.» Årets jule-
konserter med Sola Fide blir i
Skjold kirke, 16. desember, og i
Sælen kirke, 20. desember.

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide

Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda
(KOMFY) har gitt KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide. 



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 Grodås Heggholmen
telefon  . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post  . . . bones.menighet@bkf.no

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

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

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

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

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

Kirketjener Fredrik Gullaksen
telefon . . . . . . . . . . . . 55 28 17 10

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

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

ANDRE KONTAKTER

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

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

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

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

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

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

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

Kontaktklubben
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
telefon . . . . . . . . . . . . 55 91 21 42

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

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

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

Hvem-hva-hvor i Storetveit menighet Telefoner besvares hverdager kl 0800-1500
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Søndag 2. desember.
19.00:  Konsert med Bøneskoret.

Onsdag 5.desember.
19.00: Kveldstoner i en åpen kirke.
V/Carsten Dyngeland og Barbro Hus-
dal.

Torsdag 6.desember.
18.00: Konsert FROSTnatt med Pia-
Camilla Tømmernes, Veslemøy Fluge
Berg, Andrè Møllerhaug, Thor Brekke-
flat, band og vårt eget Storetveit Barne-
gospel.

Søndag 9.desember.
18.00: Vi synger julen inn, med Hauga-
tunkoret og Bergen Sporveiskor. Kjente
julesanger.  Korklang og solister.

Onsdag 12.desember.
19.00: Kveldstoner i en åpen kirke.
V/Carsten Dyngeland og Barbro Husdal.

Lørdag 15.desember.
16.00:  Konsert med Paradis Skolekorps

Tirsdag 18.desember
19.30: Christmas Carols, Konsert med
Agape.

Kontaktklubben i Storetveit
Den 13. desember er det juleavslutning i Kontaktklubben for psykisk utviklingshem-
mede. Hjertelig velkommen til grøt m/mandel, sang og lek i Storetveit menighetshus
kl. 18.30-20.30.

På nyåret starter vi opp igjen torsdag 17. januar.
Nedenfor ser du alle datoene for vårens samlinger – alle gangene kl. 18.30-20.30:
17. jan. – 31. jan. – 14. febr. – 28. febr. – 13. mars – 27. mars – 10. april – 24. april – 8.
mai – 22. mai – 5. juni 

I neste menighetsblad som kommer i 5. februar, kan du lese litt mer detaljer om vå-
rens program. Vennlig hilsen Kontaktklubben
v/diakon Linda Bårdsen, 55 30 81 17, e-post: linda.bardsen@bkf.no
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Det blir juletrefest i menighetshuset lørdag 5.januar kl.17.

For alle små og store barn. Gang rundt juletreet, servering, leker,

godteposer. Inngang kr 30. Max kr 100 pr. familie.

Påmelding til menighetskontoret, telefon 55 30 81 11, 

e-post: storetveit.menighet@bkf.no, eller til Mette Lawlor, mobil

915 61 708, e-post: mettelawlor@hotmail.com

Da du var fire år, fikk du kanskje «Barnas kirkebok» som en hil-

sen fra kirken din? Nå er du to år eldre og har begynt på skolen!

Det er tid for enda en hilsen fra oss – en hilsen som har med julen

å gjøre….  mer får du ikke vite nå. Det er en hemmelighet!  

Kom til Storetveit kirke 2.desember kl.11.00 

Da skal vi røpe hva det er ●

Da kan du komme kl.10.00 (en time før gudstjenesten), så skal vi

ta deg med på en skattejakt i den flotte kirken vår!  Etter gudstje-

nesten blir det kirkesaft i menighetshuset . Eller: Du kan ta fami-

lien med deg på middagstreff. Det er også i menighetshuset og er

for alle som vil! Vi spiller innebandy og andre spill, prater sam-

men og spiser middag kl.14.00.  Vi ønsker deg og din familie spe-

sielt velkommen til gudstjeneste denne dagen! Da sees vi?

Hilsen kateket Bodil Dyrøy Bredholt, tlf.  55 30 81 18

e-post: bodil.bredholt@bkf.no ●

... for små og store barn, lørdag 8.12 KL.11.30 - 14.30. Også i år

har vi gleden av å kunne invitere barn, foreldre og besteforeldre

til adventsverksted i Storetveit menighetshus.  Vi tenner vi ad-

ventskransen, synger litt, lager julepynt og julegaver. Og selvsagt

må vi kose oss med pepperkaker og mandariner!  Ta med: saks

og lim og en  pose/isboks til sakene du lager. Kr. 70 pr. person og

max 160 pr familie . For å forberede innkjøp av materiell, trenger

vi vite hvor mange som kommer. Det er derfor fint om du kontak-

ter menighetskontoret for påmelding innen 4 desember. 

Hilsen kateket Bodil Dyrøy Bredholt, tlf.  55 30 81 18

e-post: bodil.bredholt@bkf.no ●

Aktiv Fritid har juleavslutning tirsdag 11. desember kl. 11.30-

13.30 i Storetveit menighetshus (ikke 5. des. som det stod tidli-

gere). Velkommen til hyggelig samvær med aktive pensjonister

Datoene for vårens møter i Aktiv Fritid: 22/1 – 5/2 – 19/2 – 4/3 –

25/3 – 8/4 – 22/4 – 6/5 – 20/5 – 3/6 – 10/6. I neste HH,  som kom-

mer ut 5. februar, blir det litt mer detaljer om vårens program. ●

Uke 49 - Vi takker for Bønes menighet og Bønes kirke. -

Vi ber for tiårsjubileet og de forskjellige arrangement i

Bønes kirke. -Vi ber for den store felles jubileumsguds-

tjenesten. Vi ber for barnehagegudstjeneste i Storetveit

og Bønes kirker. - Vi ber også for skolegudstjenestene.

Uke 50. -Vi takker for samarbeidet mellom kirke og

skoler og barnehager. -Vi takker for våre menighets-

barnehager. - Vi ber for foreldre og familier og for alle

som arbeider med barn, for oppdragelse og påvirkning

som de gir barna. -Vi ber for barnehagegudstjenestene

og julevandringer i kirkene nå i adventstiden 

Uke 51. -Vi takker for adventstiden og for muligheten til

å glede seg til jul. -Vi ber om at jula må bli ei god tid, og

ikke bli ødelagt av stress og mas. -Vi ber for de som er

syke og ensomme. -Vi ber om hjelp til å se våre med-

mennesker i julehøytiden og om hjelp til å hjelpe de vi

kan hjelpe. 

Uke 52 -Vi takker for julebudskapet og for frelsen i Je-

sus Kristus. -Vi ber om hjelp til å ta julens budskap til

oss . Vi ber om julens fred i våre hjem, i våre sinn og i vårt

land.

Uke 1 -Vi takker for et nytt år. Vi takker for nye mulighe-

ter. - Vi ber for det nye året, at det må bringe glede, fred

og godhet mellom mennesker.

Uke 2 -Vi takker for alle medarbeidere i menigheten,

både de lønnede og de ulønnede. -Vi takker for det ar-

beidet de gjør og for det de får bety for mange mennes-

ker.  - Vi ber for de medarbeiderne vi har, og vi ber om at

flere må finne en plass der deres krefter og evner kan få

utfolde seg til gagn og glede for mennesker og menig-

het. -Vi ber for alle våre menighetsaktiviteter som star-

ter opp igjen etter jul.

Uke 3 -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 pro-

sten, for biskopen og for alle ansatte og for menighets-

råd og bispedømmeråd.

Uke 4. - Vi takker for vinteren og for årstidene som skif-

ter.  - Vi takker for mulighet til å nytte naturen til rekre-

asjon både sommer og vinter. - Vi ber for all uteaktivitet,

at det ikke må skje ulykker, men at de kan bli til glede og

styrke. - Vi ber for konfirmantleire og klubbturer, for

deltakere og ledere.

Uke 5 -Vi takker for kirkeårets skiftende rytme, og for at

evangeliet gjennom den får lyde i hele sin fylde i våre

kirker. -Vi ber for dem som skal formidle det kristne

budskap i gudstjenester og andre sam- linger. Vi ber

om at budskapet må ha gjennomslagskraft og nå til

mange mennesker.

Uke 6. -Vi takker for alle som ser menneskers vanske-

ligheter, og som gjør noe for å hjelpe. - Vi ber for de som

føler seg utenfor, de som er redde og de som ikke er

glad i seg sjøl. Vi ber om hjelp til å formidle Guds kjær-

lighet. ● VED KARI VATNE

Vi takker og ber
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

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

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

474 59 926

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
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Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B F
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14.10. Magnus Fosse Selseng
Henrik Johan Grønhaug
Thomas Storm-hansen
Martine Galtung Døsvig

04.11. Brede Bjørkhaug 
Gundersen
Ingrid Birkeland Moan
Hermine Markhus
Benjamin Haug

06.10. Reidun Katrine Sæter og 
Joe Aseerwatham

01.10. Henning Buck f. 1931
02.10. Betty Wagner-

Larsen f. 1906
08.10. Anny Kristine Knoff f. 1911
08.10. Hjørdis O. Johnsen f. 1914
11.10. Rita Friele f. 1919
21.10. Harriet Thorseth f. 1921
11.10. Hilda Grønsdal f. 1913
15.10. Jan I. Kristiansen f. 1948
20.10. Olav A. Mæland f. 1934
06.06. Richard Norfolk f. 1906
19.10. Ingolf Johansen f. 1922
24.10. Erlend Gil Larsen f. 1985
23.11. Johanna Knutsen f. 1915
19.10. Agot Anna Glück f. 1913

Storetveit menighet

1.søndag i advent, 2. desember.
11.00 Familiegudstjeneste
v/s.pr. Bjarte Bjarte Holme og ka-
teket Bodil Bredholt. 1.klassing-
ene invitert. Ofring til menighets-
arbeidet. Kirkekaffe. Luk 4,16-
22a; Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]

2.søndag i advent, 9. desember. 
11.00 Jubileumsgudstjeneste i
Bønes kirke v/s.pr. Kari Vatne.
Menighetens prester, prost Bars-
nes og Ten Sing deltar. Nattverd,
dåp, offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe. Ingen gudstjeneste i
Storetveit. Luk 12,35-40; Joel 3,3-
5; Hebr 10,35-39

3. søndag i advent, 16. desember
11.00 Gudstjeneste v/kap. Inge
Høyland. Nattverd. Offer til me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Jes 40,1-8; 2 Pet 1,19-21; Matt
11,11-19

Søndag 23.desember: 
Ingen gudstjeneste.

Julaften, 24. desember 
13.30 Familiegudstjeneste, 

Barnegospel deltar.
15.00 Familiegudstjeneste. Sang

ved Jan Erik Endresen
16.30 Familiegudstjeneste Sang 

ved Jan Erik Endresen
Alle gudstjenester v/kap. Inge
Høyland. Offer til Kirkens Nød-
hjelp og Normisjon. Luk 2,1-14;
Mi 5,1-4a, 

Juledag, 25. desember
12.00 Høytidsgudstjeneste v/
s.pr. B. Holme. Nattverd. Dåp. 
Offer til Norsk misjonsselskap.
Joh 1,1-5[6-8]9-14; Jes 9,2-3.6-7;
Hebr 1,1-5a

2. juledag (Stefanusdagen), 
26. desember.
19.00 Fellesgudstjeneste i Sto-
retveit kirke. Ungdommens jule-
gudstjeneste v/ kap.I.Høyland
Matt 10,32-39; Jes 50,4-7; Apg
7,52-60

Søndag etter jul, 30. desember 
11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Kari
Vatne. Nattverd, dåp, offer til me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Joh 1,16-18; Jes 2,2-5; Kol 2,8-10

Nyttårsaften, 31. desember
23.15 Midtnattsgudstjeneste i
Bønes kirke v/ kap. I.Høyland
Joh 14,27; Klag 3,22-26; 2 Pet
3,13-15a.17-18

Kristi åpenbaringsdag, 6. januar
11.00 Gudstjeneste v/s.pr. Bjarte
Holme. Nattverd. Kirkekaffe. Joh
8,12; Sal 72,8-17; 1 Tim 3,14-16

Lørdag 12.januar
15.00 Dåpsgudstjeneste.

Vingårdssøndagen, 13. januar.
11.00 Gudstjeneste v/vikarprest.
Nattverd. Kirkekaffe. Luk 17,7-
10; 5 Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11, 

Såmannssøndagen, 20. januar.
11.00 Gudstjeneste v/vikarprest. 
Nattverd, dåp, offer til Bibelsel-
skapet. Kirkekaffe. Rom 10,13-
17; Jer 20,7-9; Mark 4,26-32

Kristi forklarelsesdag, 27. januar
19.00 Gudstjeneste v/kap. Inge
Høyland.  Joh 17,18; 2 Mos 3,1-6;
2 Pet 1,16-18

Søndag før faste (Fastelavns-
søndag), 3. februar.
11.00 Familiegudstjeneste
v/s.pr. Bjarte Holme. Dåp. Kirke-
kaffe. Joh 12,24-33; 4 Mos 21,4-9;
1 Tim 2,4-6

1. s. i faste, 10. februar.
11.00 Gudstjeneste v/Inge Høy-
land. Nattverd. Kirkekaffe. Matt
16,21-23; 1 Mos 4,3-7; Jak 1,12-15

Bønes menighet
1. søndag i advent, 2. desember
19.00 Lysmesse v/ kap. Høyland
Ten Sing og konf. deltar. Offer:
menighetsarb. Kirkekaffe. Luk
4,16-22a; Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]

Tirsdag 4.desember 
19.30 Juleverksted for voksne,
påmelding.

Torsdag 6.desember 
19.00 Konsert, med Tor Endre-
sen, Anne Sofie Endresen m.fl. 

Fredag 7.desember 
11.30 Hyggetreff for eldre. Tema:
Jul og hverdag i Kirkens bymisjon
18.00 Bønes kirkes fødselsdags-
selskap!

Lørdag 8.desember 
18.00 TRIA kabaret

2. søndag i advent, 9. desember 
11.00 Jubileumsgudstj. v/ s.pr.
K.Vatne. Menighetens prester,
prost Barsnes og Ten Sing deltar.
Nattverd, dåp, offer: menighets-
arbeidet. Luk 12,35-40; Joel 3,3-
5; Hebr 10,35-39. Søndagsskole
og kirkekaffe

9.desember 
18.00 Førjulskonsert. Bønes
Brass, Bønes skoleorkester,
Fjeldsdalen skolekor, Bønes 
barnekor.

Tirsdag 11.desember 
09.45 Skolegudstjeneste
11.15 Skolegudstjeneste

3. søndag i advent, 16. des
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, dåp, offer:
menighetsarbeidet. * Jes 40,1-8;
2 Pet 1,19-21; Matt 11,11-19
Søndagsskole, kirkekaffe

Julaften, 24. desember 
13.30 Familiegudstjeneste v/
marineprest Løvenholdt
15.00 Familiegudstjeneste v/
marineprest Løvenholt. Minising
og TRIA deltar

16.30 Familiegudstjeneste v/
s.pr. K.Vatne. Luk 2,1-14; Mi 5,1-
4a, offer til kirkens nødhjelp.

Juledag, 25. desember 
12.00 Høytidsgudstj.v/s.pr. Kari
Vatne. Nattverd, dåp, offer: me-
nighetsarbeidet. Joh 1,1-5[6-8]9-
14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a

2. juledag, 26. desember
11.00 Fellesgudstj., Storetveit
kirke. Ungdommens julegudstje-
neste v/ kap.I.Høyland. Matt
10,32-39; Jes 50,4-7; Apg 7,52-60

Søndag etter jul, 30. desember 
11.00 Gudstjeneste v/ s.pr.
B.Holme. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Joh 1,16-18; Jes
2,2-5; Kol 2,8-10

Nyttårsaften, 31. desember 
23.15 Midtnattsgudstjeneste v/
kap. I.Høyland. Joh 14,27; Klag
3,22-26; 2 Pet 3,13-15a.17-18

Kristi åpenbaringsdag, 6. jan. 
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Dåp, nattverd, offer: me-
nigehtsarbeidet. Joh 8,12; Sal
72,8-17; 1 Tim 3,14-16. Søndags-
skole, kirkekaffe. Men. juletrefest
kl.1700, - husk påmelding.

Vingårdssøndagen, 13. januar
1100 Familiegudstj. v/s.pr.
K.Vatne. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Luk 17,7-10; 5 Mos
8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11. Brettspill
og innebandy, kirkekaffe.

Såmannssøndagen, 20. januar 
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.B.
Holme. Nattverd, dåp, offer: Bi-
belselskapet. * T Rom 10,13-17;
Jer 20,7-9; Mark 4,26-32
søndagsskole, kirkekaffe

Kristi forklarelsesdag, 27. jan.
1100 Gudstjeneste v/ s.pr. K.
Vatne. Nattverd, offer: menig-
hetsarbeidet. Joh 17,1-8; 2 Mos
3,1-6; 2 Pet 1,16-18. Søndagssko-
le, kirkekaffe

Søndag før faste 
(Fastelavnssøndag), 3. februar 
1900 G2/ samtalegudstjeneste v/
kap.Høyland og kat.Bredholt
Nattverd, offer: menighetsarbei-
det. Joh 12,24-33; 4 Mos 21,4-9; 1
Tim 2,4-6. Kirkekaffe

1. s. i faste, 10. februar
1100 Gudstjeneste v/ s.pr.
K.Vatne. Dåp, nattverd, offer: Kir-
kens bymisjon. Matt 16,21-23; 1
Mos 4,3-7; Jak 1,12-15. Søndags-
skole, kirkekaffe

 vigde

gudstjenester

døde

døpte


