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God jul!
Barnegospel!

Møt Storetveit barne-
gospel. Side 2-3

Jul i Storetveit 

Tradisjonen tro er det
et mylder av konser-
ter, kirkelige hand-
linger og andre ar-
rengementer i anled-
ning advent, jul og
nyttår  Side 4 og 13-16

Eiel stenger ikke

Virksomhetsleder og
prest Eiel Holten ved
Kirkens bymisjon i
holder dørene vidt
åpne i julen. Side 8-9

Storetveit menighet ønsker alle en riktig god 

jul og et godt nyttår, og gratulerer også  Fana-

folket med ny nærkirke i Blomsterdalen. 
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- Hva synger du om?
- Jeg synger om Jesus, min beste

venn. Han gir meg gleden og jeg syng-
er om den, synger Karine og Ingrid
med stor overbevisning. 

Storetveit Barnegospel er barneko-
ret i Storetveit menighet. Koret ble
etablert høsten 1993 av småbarnsfor-
eldre som hadde hatt sine ungdomsår
i Agape gospelkor, Storetveit. Det var
med et ønske om å gi menigheten noe
tilbake og om å skape et godt og musi-
kalsk miljø for egne barn.

Ukentlig øving
Barnegospel øver hver onsdag i Store-
tveit Menighetshus, kl.17.45 til 18.45.
Alder: 5 – 11(12) år. Øvelsene brukes
til sang og har en pause med tid til lek. 

Koret har høsten 2011 vel 25 barn.
Utenom dirigenten består ledergrup-
pen fremdeles primært av foreldre til
barn i koret. 

Vi har spurt Tiril og Talina om
hvorfor de synes de har det gøy på
Barnegospel: 
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- Hva heter du? 

- Jeg heter Karine og er 

åtte år. 

- Hva gjør du på? 

- Synger i kor. Det kan du 

vel se.

TEKST: RØNNAUG TOTLAND OG 

GRETE SKJEGGESTAD MEYER

FOTO: METTE MÆHLE

VED BJARTE

HOLME

Å møte 

det hellige

Artister som

har opptrer i kirker, sier at det

er noe helt spesielt med kirke-

rommet. Det er de ikke alene

om å mene. I salmen som syng-

es mye ved juletider, heter det:

«Slekt skal følge slekters gang»
Og knapt noe sted kommer det

så sterkt til uttrykk som net-

topp i kirken. Ved livets begyn-

nelse er det dåp, ved livets slutt

gravferd. I mellom konfirma-

sjon og bryllup. Klart det da

knytter seg sterke og viktige

hendelser og opplevelser til

kirkebygget, og klart at det

knytter folk sterkt til kirken.

Langt flere enn de faste kirke-

gjengerne synes veldig godt

om Storetveit kirke

Men skjer ikke det samme i

forhold til en moské, et budd-

histisk tempel eller et annet re-

ligiøst forsamlingslokale? For

også der er ofte fremragende

kunst og arkitektur. Også der

samles en til livets merkedager.

Hvorfor kirken, og ikke et an-

net sted? En kommer ikke da

utenom det som formidles på

disse ulike stedene – i disse uli-

ke rommene, og hva det gjør

med en. En kommer ikke uten-

om innholdet i hva som for-

midles i ord, kunst og musikk,

arkitektur og fellesskap. Det

kan ligge snublende nær å sette

seg på sin høye hest og være

opphøyet i forhold til andre re-

ligioner og trosretninger. Men

det vil være å bomme på hvor-

dan vi skal være i forhold til an-

nerledes troende og religiøse.

Også innen andre religioner og

trosretninger er mennesker

ekte opptatt av å finne veien til

det gode mål – til det gode fel-

lesskap – til en eller annen

form for himmel. Også der sø-

kes det å komme i rett forhold

til Gud, fordi det er avgjørende

for å nå det gode målet for livet.

At der finnes ulike religioner

og trosretninger, skyldes ulike

syn på hvilken vei som fører

fram. Det som da avgjør om

kunsten og arkitekturen kan ha

mer enn museal interesse, er

om den formilder et innhold

som gir veien til det gode må-

let. For hvis ikke kirkens kunst

og arkitektur gjør det, vil kir-

ken bare kunne ha interesse

som museum, som et kultur-

historisk minnesmerke. Da vil

kirken være innholdsløs, uten

betydning for menneskers liv.

Et hellig budskap

Men så samles vi i kirken, og

budskapet når stadig flere. Har

kirken et unikt budskap? Sva-

ret får vi nettopp i julehøyti-

den: «Og Ordet ble menneske og
tok bolig iblant oss, og vi så hans
herlighet, en herlighet som den
enbårne Sønn har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.» At

Gud ble menneske skiller kir-

kens budskap fra alle andre.

Det står for at Gud kom inn i

vår verden og åpenbarte seg,

delte menneskets kår fullt ut

for å fri mennesket fra den ver-

ste okkupasjonsmakten av alle,

syndens og dødens makt, mak-

ten som driver alle okkupa-

sjonsmakter, alt maktmisbruk,

all undertrykking og mishand-

ling – alt det som hindrer men-

nesket å være sikker på om en

er god nok for sin Gud.

Ordet – Guds nåde

Budskapet er at veien til å bli

godtatt av Gud ikke er å oppfyl-

le bud og krav, men å ta imot

hans nåde. I Jesus åpenbarer

Gud at veien til det gode mål er

å åpne seg for hans grenseløse

og grensesprengende kjærlig-

het – kjærligheten som gjør fri

til å gjøre godt i stedet for å

være bundet til å gjøre det godt.

Helt uunngåelig gir dette seg

utslag i to vidt forskjellige hold-

ninger til livet – to vidt forskjel-

lige livsinnstillinger.

Er det fordi denne kjærlighe-

ten fornemmes i kirkerommet

med dens kunst og uttrykk, at

der er noe helt spesielt med å

være der? Kjærligheten som

gjør at du og jeg er velkommen

til Herrens nattverdbord – til å

ta imot fellesskapet med Gud.

Jul handler om å ta imot – ta

imot han som kom og som

kommer, og som vil og kan

gjøre oss til Guds barn slik det

står i juleevangeliet: «Men alle
som tok imot ham, dem ga han
rett til å bli Guds barn, de som
tror på hans navn.»

En setning jeg hørte før jul ga

meg grunn til ettertanke: «Ju-
len feirer vi ikke fordi vi er gode,
men fordi vi er elsket». Å ta imot

dette budskapet kan gjøre julen

gledelig og kirken viktig av

langt mer enn kulturhistoriske

interesse. ●
Velsignet julehøytid!

StoretveitJul - fordi vi er elsket
Ett ord som går igjen i media og på folkemunne, er dette å komme i

stemning God julestemning skal så visst ikke forsmås, men hva er det

som gir julestemningen - hva gjør julen gledelig?
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- Vi syns det er fint at vi mø-
ter så mange av jentene i klas-
sene våre på koret. Da blir det
ekstra gøy, særlig i pausene.

Mange aktiviteter
Gjennom årene har vi vært
med på mange ulike arrange-
menter, som familiegudstje-
nester i Storetveit kirke. Vi
har sunget på sykehjem og el-
dresenter i menigheten og i
andre kirker. Vi har også hatt
mange konserter i kirken
sammen med ulike artister
som Tore Thomassen, Bjarte
Leithaug og Ivar Skippervold. 

Koret deltok i 1999 i fire
programmer i NRK serien
«Syng med oss» og ga ut CD-
platen «Sprell levende» i 2002. 

Forrige skoleår, 2010/11
fremførte koret et syngespill
av Carsten Dyngeland både til
jul og til påske, dette var med

orkester. I tillegg hadde vi
konsert med trubadur og låt-
skriver Tore Thomassen.

God støtte fra Anna Jebsens
Minnefond har gjort det mu-
lig for koret å leie inn musi-
kere til noen av våre opptrede-
ner.

Adopsjonsbarn
Storetveit barnegospel har
også to fjernadopsjonsbarn
gjennom Misjonssalliansen.
Vi samler inn penger til barna
i løpet av året, med konserter
og kafé. 

Vi intervjuet Pia og Jennie
om hvorfor de begynte i bar-
nekoret: 

Pia: - Vi hørte dem synge på
konfirmasjonen til broren
min. Da ble mamma så be-
geistret at hun syntes jeg skul-
le begynne.

Jenny: - Jeg var også i den

konfirmasjonen og fikk lyst å
begynne.

Begge: - Det er kjempegøy.
Vi liker så godt å synge. Det
morsomste er åpen mikrofon.
(Det vil si at de barna som vil,
kan synge en valgfri sang i
mikrofonen. 

- Dette står på programmet
på noen av øvelsene. Første
gang vi sang på konsert var
det litt skummelt, for det var
så mange folk. Men man ven-
ner seg til det, så nå er det bare
gøy. 

På korets siste konsert med
Tore Thomassen synger Pia,
Jennie og koret følgende,
sammen med tekstforfatte-
ren: 

«For jeg er liten, men god
som gull. Liten, men ikke et
null. Liten, men gjør så godt
jeg kan. Stor nok til å holde i
Jesu hand.» ●

KIRKESKYSS TIL STORETVEIT KIRKE
Høstens siste dato for kirkeskyss er 11/12 kl 11. Sjåfør er Bjørn Kongsvik, tlf. 970 70 138.

Info om vårens kirkeskyss kan fås på menighetskontoret og kommer i neste menighetsblad. Dere

som ønsker skyss ringer til sjåføren en dag eller to på forhånd og avtaler direkte . Det kan være en

terskel å gjøre det første gangen, men vi oppfordrer deg til å stige over den. Vel møtt i kirken!

P.S.: Kan du tenke deg å være sjåfør en søndag eller to i semesteret? 

Kontakt diakonen på 55 13 81 17 / linda.bardsen@bkf.no

DET

GRØNNE
HJØRNET

Bønes og Storetveit er nå

«Grønne menigheter». 

Den norske kirke har, i sam-

arbeid med flere, utarbeidet en

liste med forslag til tiltak som

vil fremme global rettferdighet

og bærekraft. Fra denne listen

har våre menigheter (hver for

seg) valgt drøyt 25 tiltak og 

utarbeidet en handlingsplan ut

fra dette.

Det er en kontinuerlig prosess

å være Grønn menighet, og en

bevisstgjøring om valgene vi

tar i hverdagen. Det blir 

spennende å se hvordan vi

fremover kan få gjennomført

de oppsatte punktene. Vi vil i

senere menighetsblad komme

med mer informasjon om til-

takene i handlingsplanene. 

Sjekk www.gronnkirke.no for å

få mer informasjon om hva det

vil si å være Grønn menighet.

Vi er takknemlige for tanker og

innspil og kan kontaktes på 

arbeidsgruppens e-post:

gronnmenighetbs@gmail.com

Arbeidsgruppen for Grønn me-

nighet er diakon Linda Bård-

sen, Eva-Cecilie Øyen, Marit

Z.Berentsen Ingebjørg M. Z Be-

rentsen og Nina Mikkelsen. 

De to sistnevnte er kontakter

mot bispedømmekontoret. ●

t BARNEGOSPEL
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Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

Juletrefest med

gospel og mye

moro

Velkommen til Storetveit me-
nighets juletrefest for liten og
stor lørdag 8.januar.

Barnegospel fremfører sitt
syngespill i Storetveit kirke
kl.1700 vi forsetter festen på
menighetshuset. Vi skal synge
og leke, spise, gå rundt juletre-
et og nissen kommer. 
Påmelding til menighetskon-
toret innen torsdag 6. jan. 
tlf: 55 30 81 11 - 948 59 503 -
909 87 868 - epost:
storetveit.menighet@bkf.no
Pris: kr 30,- /person, 
kr 100,- /familie ●

Juleavslutning

med Aktiv Fritid 
Dette er for deg som er en aktiv
pensjonist, og ser etter et felles-
skap å være med i. Vi samles i
Storetveit menighetshus an-
nenhver tirsdag kl. 11.00-
13.30.

Høstens to siste møter:
29. nov: Grupper
13. des: Juleavslutning med 

koldtbord og hyggelig
program

Oppstart våren 2012: Tirsdag
10/1. Se for øvrig oppslag. Fullt
program kommer i neste me-
nighetsblad

Hjertelig velkommen!
Hilsen ledergruppen v/ Linda
Bårdsen, 55 30 81 17 og
Lisen Skarstein, 55 01 03 01 ●

Julegrøt og 

mandel med 

Kontaktklubben

Kontaktklubben har juleavslut-
ning tors. 1. desember kl 18.30-
20.30 med julegrøt og mandel,
sang og dans og juleandakt.
Hjertelig velkommen til klub-
ben for utviklingshemmede,
støttekontakter og familie. 
Vårens første klubbmøte: Tors.
11/1 kl 18.30-20.30, deretter
møtes vi annenhver torsdag ut-
over våren. Se neste menighets-
blad for fullt program, eller
kontakt menighetskontoret.

Vennlig hilsen
Linda Bårdsen, diakon
55 30 81 17 7
linda.bardsen@bkf.no ●

Hyggetreff for 

pensjonister 
Program for vårens Hyggetreff
for pensjonister i i Storetveit
kommer i neste menighets-
blad. Følg også med på opp-
slag.  ●

AV BJARTE HOLME 

Det pleier alltid være utfor-
drende for et nyvalgt menig-
hetsråd å gjøre det. Derfor var
det veldig gledelig at det gikk så
flott og greit.

Rådet har en utfordrende og
spennende periode foran seg
med gjennomføring av en tro-
lig ny kirkeordning (Stortinget
skal behandle denne saken i
nær framtid), innføring av ny
liturgi for søndagsgudstjenes-
tene, gjennomføring av den
godtatte trosopplæringsplanen
for vår menighet, med det treå-
rige menighetsutviklingspro-
sjektet vår menighet har blitt
med på (dette kommer vi tilba-
ke til i HH) med mer.

Det er en oppgave å huske på
menighetsrådet i vår forbønn!

Tillitsvalgte
Slik konstituerte menighetsrå-
det seg – en slik konstituering
kan gjøres hvert år i menighets-
rådsperioden:

Leder: 
Agnethe Mohn
Nestleder:
Astrid Solberg Hansen
Leder i økonomiutvalget:
Knut Rosenlund
Representant i Kirkelig 
Fellesråd: 
Ole Meyer
Vararepresentant i 
Kirkelig Fellesråd:
Jon Kristian Rolfsnes
I menighetsrådets 
arbeidsutvalg vil disse møte: 
Agnethe Mohn, Knut Rosen-
lund, Karin B. Grodås, Bjarte
Holme  ●

Nytt menighetsråd
er konstituert 
1. november har startet det nyvalgte

menighetsrådet sitt arbeid.

Hun vil snakke om medarbei-
derskap og fellesskap. Store-
tveit har som motto at vi skal
være «et levende og inklude-
rende fellesskap som speiler
Guds kjærlighet».

Sunniva vil gi oss inspirasjon
til å komme litt nærmere vårt

mål. Men dette målet er ikke
bare Storetveits, og vi ønsker
ALLE velkommen til en spen-
nende kveld med denne farge-
rike presten!

Møtet blir i Storetveit menig-
hetshus. Enkel servering. ●

Møt 
Sunniva 

Gylver 

Sunniva Gylver kommer til Storetveit fredag

27. januar kl 19.
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Kultur-
kalender
Fana kirke søn. 27. nov. kl 17.35:
Stemningsmusikk før lysmes-
sen. Ved Heidi Lambach, Kjetil
Birkeland Moe og Jostein Aarvik.

Slettebakken kirke søndag 27.
november kl. 17: Førjulskonsert
med Sounds Like Us. Kafé i me-
nighetssalen etter konserten. 

Søreide kirke søndag 4. des.
kl 17: Kom i god julestemning
ved å synge sammen. Med Fa-
miliekoret og Søreide Ten Sing. 

Skjold kirke 4. des. kl 19: Jule-
konsert med Skjold Nesttun 
janitsiar orkester, Extasis,
Cantus, Skjold kirkekor.

Søreide kirke søndag 11. des.
kl. 11. Ny julesang urfremføres
direkte på radiogudstjenesten.

Fana kirke søndag 11. des.
kl 17 og 19.30: «De Store Jule-
konsertene» med Fana musikk-
lag, Fana kammerorkester,
Fana mannskor og Fana kyrkje-
kor.

Skjold kirke 11. des. kl.18 og
20.30. Konsert med Sola Fide.
Se også solafide.no

Storetveit kirke tirsdag 13. des.
kl. 19.30: Christmas Carols,
synger julen inn på engelsk
sammen med gospelkoret 
Agape. 

Bønes kirke tirsdag 13. des. 
kl. 21. Jentekoret Kalliope
synger julen inn.

Birkeland kirke torsdag 15. des.
kl. 19: Julesang av damekoret
Korall. Solosang av dir. Chris An-
dre Lund. 

Storetveit kirke, fredag 16. des.
kl.19. Konsert med Divas n'-
gents,  Paradur,  og Paradis 
barnekor.

Birkeland kirke søndag 18. des.
kl. 19: Julekons. Birkeland kan-
tori og Fana kammerorkester.

Bønes kirke 20. des. kl 19: «Ju-
leklang». Julekonsert med C.
Dyngeland og musikervenner.

Fantoft stavkirke fredag 6. jan.
kl. 18 og 20: Draumkvedet.
Se egen artikkel.

Storetveit kirke fredag 27. jan.
kl. 19: Temakveld med Sunniva
Gylver. 

Fana kirke søndag 29. jan. kl 19.
Konsert med Kor é Vi i anledning
korets 20-års jubileum. 

I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet
til oss. Gud har noe på hjertet, han vil oss
noe. I Marias livmor skjedde det at «Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh.
1,14). Gud griper ordet og han gjør det
gjennom snekkersønnen Jesus fra Nasaret.
Slik Jesus er, slik er Gud. 

Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behø-
ver ikke lure på hva Han tenker om oss,
men kan høre hva Jesus sier: «For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».

Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan se
og høre ham. Men han er hos oss fortsatt,
og hans ord er nær hver og en av oss i Bibe-
len. Ja, det går faktisk an å si at ordene hans
nå er kommet oss enda nærmere. I år har vi

nemlig fått en ny bibeloversettelse. Det er
en stor og gledelig begivenhet. La denne
boken bli årets julegave!

Det kan være vanskelig når kjente og kjæ-
re bibelord oversettes på nye måter. Da den
første nynorskbibelen kom i 1921, skal det
visstnok ha vært en eldre mann som utbrøt:
«Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på
det språket Meisteren sjølv tala?» 

Guds ord må imidlertid stadig oversettes
på nytt, hvis det skal komme nær oss og be-
røre. Språket vårt er i stadig endring. Ord
som tidligere kunne fungere, gjør det ikke
lenger. Mens det eksempelvis tidligere sto
om kirken at den var Kristi «legeme» (1.
Kor. 12), står det nå at den er Kristi
«kropp». Dette er kanskje den viktigste en-
dringen i den nye oversettelsen. Mens «le-

geme» er noe dødt og abstrakt i våre ører, er
kroppen levende kjøtt og blod. 

Når kirken blir Kristi «kropp», trekkes
linjen enda klarere til julen. Slik Jesus var en
fysisk og levende kropp som møtte men-
neskers kroppslige behov, skal også vi i kir-
ken være et fellesskap der mennesker kan
komme med hele sitt liv og kjenne noe av
Guds egen kroppsvarme. Måtte mange
mennesker i Bjørgvin få oppleve kirken på
denne måten! ●

av Gustav Gundersen 

Julehøytid, julefred,

lette snåfnugg daler ned,

kvelden er i emning.

Lys på lys de tennes nå,

i en hverdag kanskje grå,

og skaper julestemning.

Stans så opp et øyeblikk,

på den veien som du gikk,

og la din tanke dvele.

På en stalldør som på klem,

skapte håp i Betlehem,

vi alle kunne dele.

For et under der de så,

barnet som i krybben lå,

det bar evighetens bud.

Om en frelser født på jord,

med Maria som sin mor,

ble oss skjenket av vår Gud.

Julehilsen fra biskop Halvor Nordhaug:

Guds ord og Guds 
kroppsvarme
Det er ikke alltid sant at taushet er gull. Noen ganger kan

tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom

to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er

glade i kniper munnen sammen, tenker vi fort at noe er galt.

Kjærligheten trenger ord, gode ord. 

«LEGEME» BLIR «KROPP»: «Dette er kan-

skje den viktigste endringen i den nye over-

settelsen. Mens «legeme» er noe dødt og

abstrakt i våre ører, er kroppen levende kjøtt

og blod» skriver Halvor Nordhaug i sin jule-

hilsen til menighetene. FOTO: KIRKEN.NO

En frelser født
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TEKST: EIRIK MILLS

Vi møtte jøder, kristne og muslimer; både
israelere og palestinere, og fikk høre deres
historier. «Ahlan wa sahlan» var tre ord vi
hørte ofte. Det betyr velkommen på ara-
bisk. Overalt møtte vi gjestfrie mennesker
som takket for at vi besøkte Det hellige land.
«Fortell deres venner at de er velkomne, at vi
trenger dem, at det er trygt å reise hit. Ahlan
wa sahlan», sa de.  

Fikk gave i gavebutikk
– Det gjorde sterkt inntrykk på meg, fortel-
ler Esther.

– Den menneskelige varmen jeg ble møtt
med og gleden over at vi kom fra Norge for
å besøke Betlehem. Dette merket vi spesielt
da vi ble invitert inn i et muslimsk hjem. Til
tross for forskjellig tro og livssituasjon had-
de vi så mye felles å snakke om, blant annet
familieliv. 

Vi møtte også en palestinsk kristen
kvinne som drev butikk sammen med sin
bror. Hun var fortvilet over at det kom så få
turister til Betlehem, men glad julen stod
for døren - for da pleier turister å komme
for å feire julaftengudstjeneste i Fødselskir-
ken. Sjelden går vi ut av butikker i Norge
med en gave, her fikk vi med oss et lite tre-
kors i hånden som en hilsen på reisen.

Lav sykehusstandard
En annen kvinne vi møtte trengte en opera-
sjon. Men siden hun ikke hadde noen sosia-
le rettigheter i Israel, hvor utstyret er det
beste, måtte operasjonen skje i Betlehem.
Der er utstyret og behandlingsmulighetene
mindre avanserte. Hun levde i uvisshet om
sin helsesituasjon og om hun ville få for-
svarlig behandling. 

– Vi var to kvinner som bor i helt ulike de-
ler av verden, men det var godt å kunne hol-
de rundt hverandre, og det var godt å kunne
si «jeg vil be for deg» til henne, sier Esther. 

Kanskje var det likevel gjestfriheten til en
ung mann, bare 20 år gammel, som gjorde
sterkest inntrykk på det lille reisefølget vårt.
Vi møtte ham utenfor den militære kon-
trollposten som skiller Betlehem fra Jerusa-
lem. Der hadde han solgt kaffe til forbipas-

serende siden klokken ett om morgenen.
Spontant ble hele gruppen vår, 15 menn og
kvinner, invitert inn i storfamiliens enkle
hjem i Alazzeh flyktningleir. Der delte de
sitt nybakte brød med olje og krydder med
oss, og vi fikk nyte nytrukket myntete. Den
unge mannen hadde forsørgeransvar for

hele familien. Etter å ha vært sammen med
oss skulle han til sin neste jobb på en restau-
rant der han ikke var ferdig før ut på etter-
middagen.  Det var en åpenhet, varme og et
smil i dette hjemmet, samtidig var han uro-
lig for fremtiden, og hvordan familien skulle
klare seg. 

– Ahlan wa sahlan!
I oktober var Esther Motzfeldt Andersen og Tone Totland fra Birkeland menighet i 

Fana og undertegnede med på en alternativ pilegrimstur til Israel og Palestina. 

Turen fokuserte på Jesu liv, men like mye på Jesu ord om å møte alle mennesker,

uavhengig av etnisk, religiøs eller sosial bakgrunn, med verdighet og respekt. 

SMERTENS VEI: En tidlig morgen fulgte vi Via Dolorosa, smertens vei, som Jesus gikk mot

Golgata. Her leser Esther Motzfeldt Andersen fra pasjonshistorien. FOTO: PÅL BRANDTZÆG

DELT BY: Klokken fem om morgen besøkte vi chekpointet som skiller Betlehem fra Jeru-

salem. Da var det allerede lang kø med arbeidere på vei til jobb. FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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Tillitsfulle og åpne
– Alle vi møtte var tillitsfulle og åpne. Vi
kjente oss trygge, selv om enkelte ting, ikke
minst på de militære kontrollpostene, var
skremmende og vanskelig å forstå, sier Tone 
Totland.

– Vi erfarte at menneskene vi møtte øn-
sket fred med hverandre og en bedre livssi-
tuasjon. I møte med alle disse forskjellige
menneskene var det også godt å være der
Jesus vandret, og å ha tid til å stoppe opp og
lytte til det han sa om seg selv, om oss men-

nesker og vårt forhold til hverandre, legger
hun til.

«Ahlan wa sahlan» ville kanskje også Jesus
ha møtt oss med hvis han levde i Betlehem i
dag. Det er inviterende, vennlige og neste-
kjærlige ord. ●

VELKOMMEN: Khalid, kaffeselgeren vi møtte ved checkpointet, åpner sitt hjem. I bildet er Khalid, hans kone og datter og Lise Mills. 

FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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– Den danske forfatteren

Carsten Jensen skriver et sted

om kirkene som kun er åpne

søndag formiddag; at det er

som om de frykter at den siste

rest av tro skulle slippe ut.

Slik er det ikke hos oss. Her

står døra på vidt gap, slik at

troen kan strømme ut. Og det

går aldri tomt, sier

virksomhetsleder og prest

Eiel Holten ved Kirkens

bymisjon i Bergen. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Jeg treffer den tidligere Birkeland-kapella-
nen en tidlig kveldsstund på Magdalena, by-
misjonens egen kafé vegg i vegg med Kors-
kirken. Her er prisene lave og takhøyden
stor. Og på julaften inviterer de til gjestebud i
Korskirken. 

Parkeringssynder møter råsyklist
For undertegnede har det vært en travel
ettermiddag, med henting i barnehage, fa-
miliemiddag og korøving for døtrene mine.
Jeg er allerede sent ute til avtalen vår idet jeg
svinger inn på Korskirkeallmenningen. Her
er det ikke en parkeringsplass å oppdrive. Så
rygger det en bil ut fra Rema 1000. «Flaks»,
tenker jeg, kjører frem og setter blinklyset
på. Da kjører det en kvinnelig bilist opp ved
siden av meg, slik at jeg ikke kommer frem.
Først blir jeg irritert, men i løpet av et mikro-
sekund skjønner jeg tegningen: Hun har
stått og ventet lenger bak. Jeg rygger tilbake,
den parkerte bilisten slippes ut, og damen får
parkere. Selv feilparkerer jeg bilen tett inntil
kirkeveggen, med ene hjulet på fortauet, og
går Eiel Holten i møte. 

– Beklager, sier jeg. 
– Ta det rolig sier han, og ser på bilen min. 
– Bergens Tidende tok bilde av meg i dag,

og det ligger nå ute på nett som eksempel på
en råsyklist. 

250 frivillige
Han ler, samtidig som han nikker til noen litt
eldre karer på trappen. Isen er brutt, og jeg

desember 2012                   8

Jul hos 

Kirkens 

bymisjon: – La troen 

ÅPEN BYMISJONS-KAFÉ: – Folk trenger et sted å høre til. Enten du lever livet ditt på fortauet eller sitter

noen er glad i deg, gir deg omsorg og er fattigere uten deg. Det er helt felles menneskelig, sier Eiel Holten.

i Kafé Magdalena.
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får umiddelbart et inntrykk av en vennlig,
avslappet og humoristisk mann. 

– Jeg liker frisyren din, kommenterer en av
karene på trappen, og peker på den glattbar-
berte skallen hans. 

Holten stopper, veksler noen vennlige ord
med dem, før vi finner oss et bord inne i kafé-
en. Der forteller han meg at han er leder for
Fellesskap og kirkelig arbeid, en av fire avde-
linger ved bymisjonen. 

– Vi er seks ansatte, i tillegg til at vi har
rundt 50 frivillige tilknyttet denne avdeling-
en, forteller han. 

– Det høres mye ut?
– Det er det også. Totalt er det rundt 250

frivillige tilknyttet Kirkens bymisjon. Det
sier litt om virksomheten vår. Dette er en or-

ganisasjon som tiltrekker seg mange men-
nesker som har lyst til å gjøre en innsats for
andre.

En åpen kirke
Korskirken er åpen hver dag, fra mandag til
lørdag. På søndager er den derimot stengt.
Det er lokalmenighetenes dag. 

– Hver dag kl. 12 samles vi til middags-
bønn, og hver onsdag har vi hverdagsmesse
med nattverd, forteller Holten. 

– Så jeg har flere gudstjenester enn noens-
inne. Jeg setter stor pris på det å være prest i
en kirke som er fysisk åpen. Det signaliserer
veldig mye av det som jeg vil at kirken skal
være. 

Korskirken har et sted mellom mellom
40.000 og 50.000 besøkende i året. I som-
merhalvåret er mange av disse turister.
Mange vil se den gamle kirken. Den ble byg-
get en gang på 1100-tallet, og har en lang og
unik historie som et åpent gudshus der folk
har kunnet søke tilflukt. På gudstjenester og
middagsbønner er det likevel menigheten
som fyller benkeradene. Denne består av alt
fra de eldre som tidligere soknet til Korskir-
ken menighet (den finnes ikke lenger) til by-
misjonens brukere og gjester.

Nattverd i lunsjen
– Mange av disse er mennesker med psy-

kiske utfordringer, rusavhengige eller andre
som ellers ville vært alene, sier Holten. 

– Og så har du de som bare bruker lunsj-
pausen til å få med seg en gudstjeneste. Vi
har en del av de som kommer i skjorte og
dress, rett fra kontoret. Så det er en utrolig
sammensatt menighet. 

– Føler du at dette er et uttrykk for noe?
Er det en mer søkende tidsånd nå?

– Vi merker et veldig trøkk her, ikke minst
fra de som ønsker en samtale med prest eller
diakon. Jeg begynte her i april 2010, og har
allerede hatt flere sjelesørgersamtaler enn jeg
hadde på syv år som kapellan i Birkeland me-
nighet. 

– Hva ønsker folk å snakke om?
– Mange kommer fordi livet er vanskelig.

Det kan være ektefellens rusmisbruk, eller
barna deres som søker seg mot feile miljøer.
Andre sliter med angst, depresjon eller øko-
nomiske problemer.

Høy og lav
– Opplever du mye ensomhet blant de som
tar kontakt?

– Ja, det vil jeg si. Noen av de som kom-
mer hit er det jeg vil kalle ressurssterke folk
med gode nettverk. Men de har ingen de
kan snakke om disse tingene med. Livene
deres har noen rom som de ikke vil åpne for
alle. Da blir de ensomme med sine sterke
opplevelser. 

Korskirken og medarbeiderne i Kirkens
bymisjon er da et trygt sted å komme. For
det er noe med denne organisasjonen. Du
føler det allerede på dørstokken, slik jeg
prøvde å beskrive det innledningsvis. Her
er alle velkommen, uansett livssituasjon el-
ler samfunnslag.

– Vi tar mot alle med åpne armer her,
samme hvor tung bagasje de har med seg,
sier Holten.

– Se bare de som satt på trappa i sted. Det-
te er personer som lever litt i randen av sam-
funnet. De bor på et hospits inne i byen, og
har ikke noe særlig nettverk utenfor sitt rus-
miljø. Men når de kan snakke til meg på den
måten, da føler jeg at jeg har møtt dem på en
måte så de kan være seg selv. De legger ikke
noe bånd på seg, de gutta der. 

Ingen er bare det du ser
– Hender det at du blir overrasket?
– Jeg kan bli veldig positivt overrasket

over hvilke ressurser mange av dem sitter
på. Vi har folk i vårt miljø som er fabelakti-
ge kunstnere. Noen maler noen veldig flotte
og sterke bilder. Andre kan være tidligere
skuespillere som på et eller annet punkt har
fått problemer med nervene. Kanskje de
måtte drikke for å stå på scenen. Jeg husker
godt min aller første middagsbønn her i kir-
ken. Der satt en av gutta med langt hår og
skjegg. «Jeg får håpe han oppfører seg fint»,
tenkte jeg. Da vi kom frem til dagens tekst-
lesing, reiste han seg opp - og leste Jesaja
som om han var profeten selv. Det ble et
utrolig kraftfullt møte med mine egne for-
dommer som jeg har tenkt mye på siden.
«Ingen er bare det du ser» står det i bymisjo-
nens motto. Det fikk jeg rett i fleisen da. ●

På julaften er det åpent
hus med gjestebud i
Korskirken. Her blir det
tradisjonell julefeiring
med julemat og gang
rundt juletre –fra etter-
middag til sent på kveld.
Mer informasjon:
www.bymisjon.no

n strømme ut! 

sitter godt i det på Marmorneset, så trenger du å vite at

olten.  Under: LIVSMOTTO: Klart budskap på veggen inne
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Søreide er mest kjent som Huldra i Kjosfos-
sen i Flåm. Ho har gjeve ut fleire cd-ar, med-
verka på film og i fjernsyn og studerar for
tida songpedagogikk ved Griegakademiet.  

Draumkvadet for 14. gong
Før dette har ho teke utdanning som songar
ved Akademiet i København og dirigent frå
Konservatoriet i Tromsø. Ho har cand. mag.
grad i kunsthistorie, folkloristikk og teater-
vitenskap frå Universitetet i Bergen og har
studert folkemusikk mellomfag ved Akade-
miet i Rauland ved Høgskulen i Telemark.
Åsne er oppvaksen på kunst- og kultursen-
teret Det gamle Rekkjetunet fra 1599 på
Tysnes. Ho har reist mykje for Rikskonser-
tane og har hatt songoppdrag i inn- og ut-

land - blant anna for Utanriksdepartemen-
tet og Det norske kongeparet. Det er Bryn-
hild Utne som har invitert Søreide til stav-
kyrkja, slik ho har gjort med ei rekkje kve-
darar kvart år like sida 1998.

Ein glimt av Paradis
– Draumkvadet hev ein heilt særeigen plass
i folkemusikken, seier Utne.

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

Ein veit ingenting om kven som har skrive
Draumkvadet. I 1890-åra tok professor
Moltke Moe brotstykke frå ulike kjelder og
sette desse saman til ei utgåve på 52 vers.
Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg
ned på julekvelden og fall i djup søvn. Tret-

10 desember 2012                   

Før skulle ikke salmer

«hummes», og absolutt

ikke plystres. For det var

både tankeløst og

respektløst. Teksten var

det essensielle, derfor

skulle salmene leses

eller synges.

TEKST: THRUDE DEISZ

Nå hadde vi jo lært salmetekster på
skolen, og selv om jeg titt og ofte glem-
te meg og mullet på melodiene, så kom
gjerne ordene opp inni meg. Likevel,
for meg har nok tonen alltid vært vik-
tigst.

Men her en dag opplevde jeg noe
spesielt: Søndagsprekenen i radio var
en musikkgudstjeneste, og plutselig
hørte jeg Sigvart Dagslands stemme -
som jeg tidligere ikke har hatt noe spe-
sielt forhold til. «Eg komme til deg
Gud, med min svage tro» sang han. To-
nen var nydelig, men denne gangen
var det ordene som gjorde et voldsomt
inntrykk på meg. Gjenkjennelsens
ord. Dagen etter fór jeg fluksens av sted
og fikk fatt i cd-en, som inneholder 17
sanger og salmer. Dagsland synger på
alle. Han har også skrevet en del av tek-
stene, og laget mange av melodiene,
blant annet til Djube spor. Cd-en ble
utgitt på Kirkelig kulturverksted i 2001
og heter Sigvarts favoritter. Noen av
dem er nå også mine favoritter.

SIGVARTS FAVORITTER: Platen ble ut-

gitt høsten 2001 av Kirkelig kulturverk-

sted, og er en samling med låter fra alle

albumene frem til da. 

Kulturtipset I: 

Sigvarts
favoritter

– Dette er ei stor æra, seier Åsne Agathe Sunniva Søreide frå

Tysnes, som er årets songar i tradisjonen med å framføra

middelalderdiktet Draumkvadet i Fantoft stavkyrkje på

trettandagen. 
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- Vi ønsker å gi musikalske

opplevelser som går fra

hjerte til hjerte, sier korets

dirigent Janicke Damm

Rusti.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kammerkoret Sola Fide («Troen
alene») fra Søreide er nå ute med sin
tredje cd-utgivelse. Platens tittel er Til
stede, to ord som henspiller på at det å
være til stede i musikken gjør noe
med oss, både som utøvere og tilhø-
rere. Flere av sangene er komposisjo-
ner og arrangement skrevet spesielt
til Sola Fide, og samarbeidet med ar-
rangørene har vært tett og godt. 

Inspirert av koret
– Det er en ære og til stor inspirasjon
for koret å jobbe sammen med dem
som skriver musikk til oss, sier Rusti. 

Både Frank Havrøy og Anders
Edenroth har vært i Bergen og hatt
arbeidshelger med koret der musik-
ken vokste frem i samspillet mellom
komponist, dirigent og sangere i Sola
Fide. 

– Det endelige resultatet er blitt et
musikalsk uttrykk som vi føler oss
veldig hjemme i, stråler hun.

Rolf Stewart og Oddvar Tveiten
er/har vært sangere i Sola Fide, og
kjenner koret fra innsiden. 

– Vi er stolte over og synes det er
svært gledelig at dette har gitt dem in-
spirasjon til å skrive musikk som de
ønsker vi skal fremføre, sier dirigen-
ten.

Stor variasjon
Øystein Weider har skrevet Herren er
min hyrding (med tekst fra Salme 23),
en salme som han mente ville passe
Sola Fide spesielt godt. Han dedikerte
derfor denne sangen til koret. Sola
Fide har selv, med god hjelp fra Per

Oddvar Hildre, bearbeidet gospellå-
tene på platen spesielt for koret.

– En stor variasjon av sjangre fra
tradisjonelle folketoner i nåtidens to-
nedrakt via gospel til mer jazzbasert
populærmusikk er typisk for alle Sola
Fides konserter, så det var naturlig at
dette også kom frem på vår nye cd, av-
slutter Rusti. 

Gripende solosang
Undertegnede kan bare slutte seg til
dette. Platen viser stor spennvidde,
fra det innledende folketonekling-
ende forspillet til Jeg er i Herrens hen-
der til en gripende duett mellom Tone
Merete Jansen og Møyfrid Seglem på
His Eye is on the Sparrow. Følsom so-
losang får vi også fra Rolf Stewart på
I’ll Hasten to His Throne (som ikke
handler om Kanye West). Platens
høydepunkt er likevel folketonen Lær
meg å kjenne dine veie, der Lise Hau-
kås synger acapella så hårene reiser
seg på armene mine. Det er også på
sin plass med noen ord om Eidsvåg
kirke, der platen er spilt inn. Det låter
luftig og nært, med stor dynamisk
spennvidde. Det eneste jeg savner er
at rommet «puster med». Men det er
vel ikke lenger mulig å gjenskape i vår
heldigitale tidsalder. ●

Mer informasjon: www.solafide.no

Kulturtipset II: Ny CD fra Sola Fide
Hulder 
i stav-
kyrkja

tandedags jul vakna han, då folk var på veg til kyrkja.
Medan han søv, har han sett livet etter døden, korleis
synder vert straffa, og fått ein glimt av Paradis. Olav
rir difor til kyrkja for å fortelja om det han har sett.
Etter gamal tru trudde måtte sjela gjera ei lang reise
etter døden. Olav Åsteson gjorde denne reisa i le-
vande live. 

Fantoft stavkyrkje, fredag 6. januar (13. dag jul) 
kl. 18.00 og 20.00. Hugs varme klede og fottøy! 
Inngangspengar. Born gratis. Arr.: Kulturutvalet i
Storetveit kyrkjelyd. ●

«HAN LA SEG NE

UM JOLEFTAN»:

Gerhard Munthe

(1849-1929) er kjend

for sine særmerkte

teikningar til Snor-

res kongesoger - og

den handteikna ut-

gåva av Draumkve-

det (1904). Her frå

opninga av visjons-

diktet.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden
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, 53Sartorr,
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST
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Espen HelgeKnut 
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, 5353 Straume 
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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

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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STABEN,STORETVEIT MENIGHET

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

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

Sogneprest Gunn Kongsvik
telefon  . . . . . . . . . . . . 55308103
e-post  . . . . gunn.kongsvik@bkf.no

Kapellan Gunn Frøydis Unneland
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 06
e-post  . . .gunn.f.unneland@bkf.no

Menighetskonsulent Karin B.Grodås
telefon . . . . . . . . . . . .55 30 81 11
e-post  . . . karin.b.grodaas@bkf.no

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

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 Geir Møller
telefon  . . . . . . . . . . . 454 76 996

Frivillighetskoordinator Kari Bakke
telefon  . . . . . . . . . . . 55 30 81 15

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

ANDRE KONTAKTER
Storetveit menighetsråd
Leder Solveig Kongsvik 
telefon  . . . . . . . . . . . . 938 64 108 
e-post .solveigkongsvik@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FELLES AKTIVITETER
BØNES OG STORETVEIT

Klubben 
Thor Haakon Bakke  . . . . .95771349

Diakoniutvalget
Bankgiro . . . . . . . . 9524.05.03493

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

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

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

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

13                 desember 2012

Uke 48: - Vi takker for det ny-

valgte menighetsrådet. - Vi

takker for menighetsutvi-

klingsprosjektet som vår me-

nighet har blitt med på. - Vi ber

for alle som har en oppgave i

menigheten, og for at alle som

søker menighetens fellesskap

må finne at der er rom for dem.

- Vi ber for adventsverkstedet

som skal være i Storetveit me-

nighetshus. - Vi ber for barne-

hagegudstjenestene. - Vi ber

for alle julevandringene og for

skolegudstjenestene.

Uke 50: - Vi takker for menig-

hetsbarnehagen og for de an-

satte. - Vi ber for foreldre og fa-

milier og for alle som arbeider

med barn, for oppdragelse og

påvirkning som de gir barna. 

Uke 51: - Vi takker for ad-

ventstiden og for muligheten

til å glede seg til jul. - Vi ber om

at julen må bli en god tid, og

ikke bli ødelagt av materielt

jag. - Vi ber om hjelp til å se

våre medmennesker i julehøy-

tiden og om hjelp til å hjelpe de

vi kan hjelpe. - Vi ber for vår

misjonsprosjektet i Mali og for

Kirkens Nødhjelp og for peng-

ene som blir gitt til dem julaf-

ten i kirken. - Vi ber for dem

som er syke og ensomme.

Uke 52: - Vi takker for jule-

budskapet og for frelsen i Jesus

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 muligheter.

- Vi ber for det nye året, at det

må bringe glede, fred og god-

het mellom mennesker.

Uke 2: -Vi takker for alle med-

arbeidere i menigheten, både

de lønnede og de ulønnede. -

Vi takker for det arbeidet de

gjør og for det de får bety for

mange mennesker. - Vi ber for

de medarbeiderne vi har, og vi

ber om at flere må finne

en plass der deres krefter og

evner kan få utfolde seg til

gagn og glede for mennesker

og menighet. - Vi ber for alle

våre menighetsaktiviteter som

starter opp igjen etter jul.

Uke 3: - Vi takker for kirken

vår og for alt arbeidet som dri-

ves der. Vi takker for at kirken

er der for oss i glede og i sorg, i

de små og store begivenheter i

livet. - Vi ber for livet i kirken

både lokalt og nasjonalt. Vi ber

for prosten, for biskopen for

alle ansatte og for det nyvalgte

bispedømmerådet.

Uke 4. - Vi takker for vinteren

og for årstidene som skifter.  

- Vi takker for mulighet til å 

nytte naturen til rekreasjon

også når det er 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 klubb-

turer, for deltakere og ledere.

Vi takker og ber Velkommen til
adventsverksted

Også i år har vi gleden av å invitere

barn, foreldre og besteforeldre til

adventsverksted i Storetveit menig-

hetshus lørdag 3/12  kl 12.00 – 15.30

Vi tenner vi adventskransen, synger

julesanger – og vi lager julepynt og

julegaver. Sammen med Storetveit

barnegospel, skal du også få være

med på en julevandring i kirke-

rommet!

Og selvsagt må vi kose oss med 

pepperkaker! Ta med en pose/

isboks til sakene du lager.

Kr.100 pr. person. For å forberede

innkjøp av materiell, trenger vi vite

hvor mange som kommer. Det

er derfor fint om du kontakter 

menighetskontoret for på-

melding innen 30. november

Hilsen Storetveit

menighet

v/ Bodil Bredholt 

og Kari Bakke

Tlf: 55 30 81 18 

kari.bakke@bkf.no 
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AV BJARTE HOLME

Utfordringen er ikke å forstå mysteriet – for
det er ubegripelig - men å tilbe og å ta imot.
Det vil gjøre julen gledelig og verd å feire
også i 2011. Og det kan gudstjenester, kon-
serter og andre samlinger i advent og julen
være med å fremme. Derfor denne oversik-
ten over ulike advents- og julearrangement
i Storetveit kirke og menighet:

Advent, jul og barn:
Advent, jul og barn hører sammen på en
spesiell måte. Derfor begynner denne over-
sikten med tilbud hvor barna vil være spesi-
elt inkludert og involvert:

• Lørdag 3. desember kl.1130 – 1430 blir det
adventverksted.  (mer info side 13).

• Fredag 9. desember kl.1030 er det barne-
hagegudstjeneste, som selvsagt er åpen også
for barn som ikke er i barnehagen – da i iføl-
ge med foresatte.

• Julaften kl. 1330 blir det familiegudstje-
neste. Barnegospelkoret deltar. Gudstjenes-
ten er med særlig tanke på de yngste. Kan-
skje noe å tenke på når det blir vurdert hvil-
ken gudstjeneste en skal gå på denne dagen.

• Juletrefest lørdag 8. januar kl.1700 for hele
familien er også i samsvar med gode jule-
tradisjoner (mer info side 4).

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

• Søndag 27. november: Konsert med Ber-
gen Domkantori under ledelse av Magnar
Mangersnes

• Søndag 4. desember. kl. 1900 holder Bø-
neskoret konsert i kirken. Det har nærmest
blitt en tradisjon, og det er en flott advents-
opplevelse å få med deg. 

I en stresset tid kan det være godt og me-
ningsfylt å gå inn i en åpen kirke, være der i
stillhet med orgeltoner og sang, meditere,
tenne lys og kunne komme gå og når det pas-
ser en selv. Slik er det onsdager i kirken. Der-
for hjertelig velkommen til følgende onsda-
ger i advent og julehøytid: 

• Onsdag 7. desember: Ruth Bakke orgel.
Etterpå blir det kveldsmat på menighets-
huset. Onsdagene 14., 21. og 28. desember
er Carsten Dyngeland og Barbro Husdal
ansvarlig for kveldstonene.

• Lørdag 10.12. kl.16 holder Paradis skole-
korps sin konsert med et godt program for
advents- og juletiden. Denne konserten
har det blitt en tradisjon for korpset å holde
– en tradisjon det er grunn til å glede seg
over.

• Tirsdag 13.12. kl.1930 Christmas carols:
Vi synger julen inn på engelsk sammen
med gospelkoret Agape. Agape har
gjennom flere året gledet med denne kon-
serten hvor vi alle kan bli med i allsang med
kjente og kjære engelske salmer og sanger.
Og det blir julegløgg på menighetshuset
etterpå. Det har vært gledelig å merke
hvordan engelsktalende slutter opp om ar-
rangementet, men konserten er for alle. 

• Fredag 16. desember kl. 19 blir det kon-
sert med Divas n'gents - Pia Tømmernes,
Veslemøy Fluge Berg, Kristian Wedberg og
Peter Harald Sæverud. Ulike barnekor bl.a.
Paradis barnekor. Paradur. Pia Tømmernes
og Veslemøy Fluge Berg har hatt flere kon-
serter med korene foran jul – konserter
med kvalitet – og som avgjort kan være
verd å få med seg.

Viktig om  julegudstjenestene:
• Julaften blir også dette året gudstjenestene
kl.1330, 1500 og 1630.

Når det gjelder trafikk og parkering, er det
som tidligere verd å nevne at atkomst og
parkering på grunn av den store trafikken
ikke er helt enkel.. Det er derfor viktig for
trafikken at vi utnytter parkeringsmulighe-
tene rundt Storetveit marken og ikke minst
parkeringsplassen ved Storetveit skole.

• NB! 1. juledag er høytidsgudstjenesten
kl.12. Erfaringer er gjort at 1.juledag er
brunchens dag fremfor noen. Derfor blir
gudstjenesten også i år kl. 12 siden det viser
seg å være et mer egnet tidspunkt på denne
dagen. 1.juledag kan oppleves som dagen
derpå, men det er jo selve høytidsdagen.

• 2.juledag er dagen for ungdommens jule-
gudstjeneste.. I årene som kommer vil den-
ne gudstjenesten veksle mellom Bønes og
Storetveit kirke. Den er med ungdom som
har ulike funksjoner i gudstjenesten, men
så avgjort for alle uansett alder. Dette året er
gudstjenesten i Bønes kirke

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

Vel møtt i kirken hvor budskapet med
grunn til feiring skal lyde. Budskapet som
gir forventning og grunn til tro på håp og
fred.

Velsignet adventstid, julehøytid og 
velsignelsesrikt godt nytt år!  ●

Gjør julen gledelig sammen!
Inkarnasjonen, at Gud ble

menneske, er et uutgrunnelig

men livgivende mysterium – et

mysterium det er kirkens

oppgave å peke på som

grunnleggende for hele

skaperverkets og dermed

menneskets frigjøring.

13.desember synges julen inn på engelsk sammen med Agape. 
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Fantoftneset 1, 5072 Bergen
P.B 35 Fantoft, 5899 Bergen

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

Edv. Griegsvei 3b
5059 Bergen

474 59 926

 Tlf. 55 27 28 29

BERGEN FYSIOTERAPIKLINIKK 
FYSIOTERAPIVAKTEN

Fysioterapeut Åse Birkhaug

Valkendorfsgt. 9 (Berstadhuset), 5012 Bergen
Tlf. 55 56 08 20 - 906 97 379

firmapost@fysioterapivakten.no

www.fysioterapivakten.no

WERGELAND
Fageråsveien 2 - tlf. 55 36 02 51
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Returadresse:
Storetveit kirke
Kirkeveien 27
5072 Bergen B
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Verena Liane Lerøen Bertelsen
Mikael Sommersten
Jacob Emil Espedal Matre
Angelika Lillestøl
Liv Bjørkås
Mari Kvinge Lexau
Amalia Winsnes Holme

Charlotte Barmen og Audun
Meltzer
Maren Fossmark Lone og Tho-
mas Mjelde Sellevoll
Renathe Henneli og Petter Bue-
Selstrup Olsen

Kjell Jenssen f. 1926
Perdy Margrethe 
Schubeler-Wilberg f. 1921
Elinor Meldahl f. 1921

Storetveit menighet

27/11 kl 11.00, 1. søn. i advent 
Luk. 4,16-22a. Familiegudstje-
neste v/Gunn-Frøydis Unneland
m.fl. Lys Våken.Offer til menig-
hetsarbeidet. Smørelunch

4/12 kl 11.00, 2. søn. i advent
Luk. 12,35-40. Høymesse v/Gunn
Kongsvik. Nattverd. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe

11/12 kl 11.00, 3. søn. i advent 
Matt. 11,11-19. Høymesse
v/Gunn-Frøydis Unneland
Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe

18/12 kl 11.00, 4. søn. i advent
Joh. 3,26-30. Høymesse v/Bjarte
Holme. Nattverd. Dåp. Offer til
Kirkens SOS i Bjørgvin

24/12,  julaften
Luk. 2, 1-14. Kl 13.30 Familie-
gudstjeneste v/Bjarte Holme
Barnegospel.
Kl.15.00 Familiegudstjeneste
v/Gunn-Frøydis Unneland

Jan Erik Endresen, tenor, Minde
skoles musikkorps
Kl.16.30 Familiegudstjeneste
v/Gunn-Frøydis Unneland
Jan Erik Endresen, tenor.
Alle gudstj. Offer til Kirkens Nød-
hjelp og menighetens misjons-
prosjekt i Mali

25/12 kl 12.00, 1.juledag
Joh. 1, 1-5, 9-14. Høgtidsgudstje-
neste v/Bjarte Holme. Nattverd.
Dåp. Offer til Det norske mi-
sjonsselskap.

26/12. kl 11.00 i Bønes kirke
2.juledag, Matt. 10, 32-39. 
Ungdommens gudstjeneste. 
v/ Gunn-Frøydis Unneland. Natt-
verd, kirkekaffe.

1/1. kl.11.00, 1.nyttårsdag, 
Matt.1,20b-21
Høymesse v/Gunn Kongsvik

8/1. kl 11.00, 
Kristi åpenbaringsdag
Kristi åpenbaringsdag, Joh. 8,12
Høymesse v/Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe

15/1 kl 11.00, 1. søndag etter
Kristi åpenbaring
Høymesse v/Gunn Kongsvik
Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Kirkekaffe

22/1 kl 11.00, 2. søndag etter
Kristi åpenbaring
Høymesse v/Bjarte Holme.
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe

29/1 kl 11.00, Vingårdssøndagen
Luk. 17, 7-10
Høymesse v/Gunn-Frøydis 
Unneland. Nattverd. Offer til me-
nighetsarbeidet. Kirkekaffe.

5/2. kl 11.00, Såmannssøndagen
Mark. 4, 26-32
Høymesse v/Bjarte Holme
Nattverd. Dåp. Offer til menig-
hetsarbeidet. Kirkekaffe

Bønes menighet

27/11 kl 11.00, 1. søn. i advent 
Luk. 4,16-22a. Familiegudstje-
neste v/sokneprest Bjarte Hol-
me. Dåp, kirkekaffe, offer til 
menighetens arbeid.

4/12 kl 11.00, 2. søn. i advent 
Luk. 12,35-40. Gudstjeneste v/
sokneprest Gunn Kongsvik. Dåp,
nattverd, kirkekaffe, offertil 
menighetens arbeid. Søndags-
skole.

11/12. kl 19.00, 3.søn. i advent
Matt. 11,11-19. Merk tiden. Lys-
messe v/ sokneprest Gunn
Kongsvik. Nattverd, takkoffer til
KFUM-Bjørgvin krets

18/12 kl 11.00, 4. søn. i advent 
Joh. 3,26-30. Sanggudstjeneste.
v/ Gunn-Frøydis Unneland. Offer
til menighetens virksomhet. Kir-
kekaffe.

24/12, julaften 
Luk. 2, 1-14. Kl 13.00 Familie-
gudstjeneste v/ Arve Løvenholdt
Kl.14.30 Familiegudstjeneste,
v/ Gunn Kongsvik.
Kl.16.00 Julegudstjeneste
v/ Gunn Kongsvik. Takkoffer til
Kirkens nødhjelp

25/12 kl 12.00, 1.juledag
Joh. 1, 1-5, 9-14 v/ Gunn-Frøydis
Unneland. Takkoffer til menighe-
tens arbeid. Dåp, nattverd, kirke-
kaffe.

26/12. kl 11.00, 2.juledag, 
Matt. 10, 32-39. Ungdommens
gudstjeneste v/ Gunn-Frøydis
Unneland.Takkoffer. Nattverd,
kirkekaffe.

31/12 kl 23.15, Nyttårsaften
Joh. 14,27. Midnattsmesse v/
Gunn Kongsvik.

8/1 kl 16.00, Kristi 
åpenbaringsdag 
Joh. 8,12. Merk tiden. Familie-
gudstjeneste v/ Gunn-Frøydis
Unneland. Takkoffer. Juletrefest
etter gudstjenesten.

15/1 kl 11.00, 1. søndag 
e. Kristi åpenbaring
Joh. 1,29-34. Gudstjeneste v/
sokneprest Bjarte Holme. 
Takkoffer. Dåp. Søndagsskole.
Kirkekaffe.

22/1 kl 11.00, 2. søndag 
e. Kristi åpenbaring
Joh. 4, 5-26. Gudstjeneste v/
Gunn-Frøydis Unneland. 
Takkoffer. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

29/1 kl 11.00, Vingårdssøndagen
Luk. 17, 7-10. Familiegudstje-
neste v/sokneprest Gunn Kongs-
vik. Takkoffer.Dåp. Smørelunch.

5/2 kl 11.00, Såmannssøndagen 
Mark. 4, 26-32. Gudstjeneste v/
vikar. Takkoffer. Søndagsskole.
Kirkekaffe.

Kveldstoner i Åpen kirke
Hver onsdag kl.19, med kvelds-
mat i menighetshuset etterpå.
7.des. Ruth Bakke, orgel. Øvrige
onsdager Carsten Dyngeland,
orgel, Barbro Husdal, sang.

Søndag 27.november
Bergen Domkantori med dirigent
Magnar Mangersnes. Te Deum
og Rejoice av Benjamin Britten
og Missa Brevis av Kodaly.

Søndag 4. desember
kl.19: Bøneskoret

Lørdag 10. desember
kl.16: Paradis Skolekorps og
SFO-koret ved Paradis skole

Tirsdag 13. desember
kl.19: Agape, dirigent Carsten
Dyngeland og musikere invite-
rer til den tradisjonsrike kon-
serten med Christmas Carols.

Fredag 16.desember
kl.18: Divas'n Gents, Pia Tøm-
mernes, Veslemøy Fluge Berg,
Kristian Wedberg, Peter Sæve-
rud, Jan Tore Ness. Paradur
med dirigent Eline Sundal, Han-
sa Mannskor, Paradis Barnekor.

Nyttårskonserter søndag 
15. januar 2012
«Med song for ei betre verd» er
Norges Korforbund Hordalands
motto.  Korforbundet har siden
stiftelsen i 1989 årlig arrangert
veldedighetskonserter til inn-
tekt for folk som trenger hjelp.
Søndag, 15. januar 2012 synger
mange av våre medlemskor i 12
kirker i Bergen og omegn
da også i Storetveit kirke. 

Konsertene starter kl. 18 (kl. 20 i
St. Paul kirke). Denne gangen
vil innsamlingen gå til gate-
magasinet MEGAFON.

Menighetskalender
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