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D et spelar på fleire

strenger. Det høgreiste
rommet, spiret, himmeltak
med stjerner og mange rom.
Eg tenkte: Tenk, om eg fekk
vera prest her!. Eg var så be-
tatt og kjende at rommet talte
til noko djupt inni meg. Noko
som var meir enn estetikk og
arkitektur.

Så kva er det rommet min-
ner meg om? Det minner meg
om at kvardagslivet er ankra i
noko som er djupt og stort.
Når ein opplever at ein er i
kontakt med det, gir det
meining til livet. Livet er
sjølvsagt å få ein kvardags-
kabal til å gå opp, og å halde
seg i form og få hjelp når det
trengs. Men dette livet har og
i seg det storreiste. Eg trur
rommet minner meg om den
katedral som er inni meg, og
eg trur det er ein katedral inni
alle. Ein indre katedral. Ein
katedral med mange rom og
fleire kvelv. Vi høyrer til og er
ein del av noko langt større
enn det vi tørr å tenke. Vi blir
ofte så realistiske og nedpå og
kanskje snusfornuftige. Det 
er her katedralen kjem inn.

Eit dikt som set ord på det
er «Romanske buer» av
Tomas Tranströmer, omsett
til norsk av Jan Erik Vold: 

Inni den veldige romanske
kirken stod turistene tett
i halvmørket.
Hvelv etter hvelv gapende 
og intet overblikk.
Noen lysflammer blafret.
En engel uten ansikt
omfavnet meg
og hvisket gjennom 
hele kroppen:
«Ikke skam deg for at du er
menneske, vær stolt!

Inni deg åpner seg hvelv 
etter hvelv uendelig.
Du blir aldri ferdig, og det 
er sånn det skal være.»

Jeg var blind av tårer
og ble skubbet ut på den 
solglødende piazzaen
sammen med Mr. og 
Mrs. Jones, Herr Tanaka
og Signora Sabatini
og inni dem alle åpnet seg
hvelv etter hvelv uendelig.

For inni kvar og ein av oss
er der ein katedral med både
kjente og ukjente rom og
mange kvelv. Kvar og ein av
oss har muligheter til å bli
meir sanne som menneske 
og utvikla det som er i oss. 

Mange slit med meining i
livet eller i jobben og opplever
at livet eller arbeidet ikkje
samsvarer med det som eg
eigentleg vil, eller vil bruka
livet til. Vi lever i ein kultur
der grunnleggjande behov
stort sett er dekka. Det hand-
lar altså om å kjenna meining. 

No blir du invitert til å sjå
potensialet i deg. Til å kome i
kontakt med den du eigentleg
er. Du treng ikkje vera yrkes-
aktiv. Du treng ikkje å ha god
helse. Du kan vera den du er.

Men likevel er du eit kate-
dralmenneske. Du er heilt 
ut elska. Du har i deg eit
potensiale. For i oss er det
mange rom og mange kvelv.
No blir du utfordra til å henta
det opp i deg. Lite eller stort.

«Ikke skam deg for at du er
menneske, vær stolt!
Inni deg åpner seg hvelv 
etter hvelv uendelig.
Du blir aldri ferdig, og det 
er sånn det skal være.»

I møte med det mektige
rommet kan vi føle på skam.
Om å ikkje strekke til! Om å
ikkje vere god nok! Og det er
så mange erfaringar og for-
teljingar om det at eg blir
djupt lei meg. Vi kan heller
møte oss sjølve med Jesu ord
om å elska nesten som seg
sjølv. Det betyr selvmedføl-
else! At livet er ikkje berre
greitt. Det er og trøtt og vondt
og vanskeleg. Og midt i det
vita at eg er elska med den
djupaste kjærleik som finns!
Agape, Guds kjæreik.

For inni oss er der så mange
kvelv. Så mange rom. Vi er
ikkje ferdige som menneske.
Der er så mykje meir å sjå.
Kvelv etter kvelv i det uende-
lige. Så kvifor skulle vi skam-
me oss? Vi er så mykje meir
enn det vi til vanleg tenkjer!
Kva slags uoppdaga rom eller
kvelv som bur i oss er spen-
nande å finne ut av. Kanskje
treng du hjelp til å finna det? 
Har du ein katedral inni

deg?, spurde eg til innleiing.
No spør eg igjen: Har du ein
katedral inni deg? I diktet
leste vi: 

Jeg var blind av tårer
og ble skubbet ut på den 
solglødende piazzaen
sammen med Mr. og 
Mrs. Jones, Herr Tanaka
og Signora Sabatini
og inni dem alle åpnet seg
hvelv etter hvelv uendelig 

Saman med vanlege turistar
forstår diktaren noko nytt.
For etter opplevinga ser han
at dei andre turistane som
katedralmennesker. For inni
kvar og ein av dei er der;
Hvelv etter hvelv uendelig. l
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Har du ein 
katedral inni deg?
Første gong eg såg Storetveit kirke fekk eg ei «wow-kjensle». 
For eit rom og kor fint alt er, så samstemt. Både med det som er
inne i kyrkja og det som er rundt. 



Har du sett alle de seks
forskjellige dyrene som
løper ut mot hoveddøren 
i vest? 

Tekst: Agnethe Mohn 

T eppet ble tegnet av Rita Heiberg
ved Husfliden i Bergen og vevet av

Amalia Birkelid litt etter kirkens inn-
vielse i 1930. Det måler 155 x 856 cm. 

Vårt gamle kirketeppe mellom
benkeradene i beige-brune farger, er
nå etter nærmere 90 år blitt meget
skittent og forferdelig utslitt.  Det siste
året har vært spennende for oss i det

gamle menighetsrådet å få være med
på å velge ut hvordan det nye teppet
skal se ut. Det utrolige er at vi har
kunnet bestille et nytt teppe i samme
design, men i moderne vevteknikk og
meget mer holdbar kvalitet, ja det
garanteres for 50 – 100 år. Det store
spørsmålet har vært fargevalget. Vi har
i samarbeid med to interiørarkitekter,
fra BKF og Teppehuset, og vi har gått
mange runder med minst tre ulike
fargenyanser. Det spesielt nye blir at
dyrene vil fremstå i en rødbrun farge i
samklang med en rød fargetone i vegg-
teppene.

Det nye teppet skal nå leveres fra
Belgia, vevet i spesialfarget ullgarn på
engelsk vevstol.  Men vi må vente med

å få det på plass til kirken snart er
ferdig nyrestaurert og renvasket etter
alt arbeidet med fuktskader i sør-
veggen. Lenge har vi sett hvordan
kalken har drysset mer og mer fra
denne veggen. 

Så spenningen blir ekstra stor når
det nye teppet kommer på plass,
hvordan fargevalget vil harmonere
med interiøret. Men vi tror helst det
kan bli en fin tilvenning med det nye
fargeuttrykket.

Takk til leverandør fra Teppehuset,
Gunnar Hovden (som for øvrig bor
nede på Storetveit gård, i det huset
som tidligere sto på kirketomten), - og
BKF/Bergen Kirkelige Fellesråd som
skal betale for vårt nye kirketeppe! l
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Det lange gulvteppet 
i Storetveit kirke

På temakvelden på Storetveit
menighetshus onsdag 22. april
kl 19 forteller professor emeritus
Rolf Eckhoff (bildet) om Torino-

kledet, også kalt Jesu likklede. l

Torino-kledet. Utsnitt av Secondo Pias 
berømte fotonegativ fra 1898 .

Hjertelig velkommen 
til sommerfest!
Søndag 7 juni kl 11.00 er 
du velkommen til sommer-
fest i Storetveit kirke.

Vi starter med gudstjeneste 
og fortsetter med grill, prat og 
lek på kirkebakken. Knøttesang 
og kammerkoret Cantamo Storetveit deltar. l

Temakveld om 
Torino-kledet
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Vår er festtid: Påske, pinse,
17 mai og frigjøringsdag 
Ved soknepres
Tekst: Jan Helge Gram Eggestøl

P åsken har flere høytidsdager;
Palmesøndag, skjærtorsdag, lang-

fredag og 1. påskedag. I kirken blir 
det markert med flere konserter,
feststemte gudstjenester og påske-

PINSE 
- en sentral
høytid 

Pinsesymbol: 
Den hellige ånd er 
Guds usynlige nærvær
og omtales gjerne i bilder 
og symboler. De mest brukte 
er duen, ilden og vinden.

Å være folkekirke er å fremme 
god folkehelse. Kurs i «Opp-

merksom nærvær» del 1 vil gå over
8 mandagskvelder fra kl. 1800-
2030 og en lørdag fra kl 1000-
1400. Kurset starter 21 september.
Du må sette av tid til å gjøre egne
daglige øvelser mellom hver sam-
ling. Slike øvelser kan variere mel-
lom 15 min.- 40 min.

Kurs i «Oppmerksomt nær-
vær» del 2 gåt over to lør-
dager i november, kl. 10–14. 

Kursholder Berit Bårdsen er ut-
dannet innenfor Mindfulness, 
gestaltterapi og veiledning og er
kursansvarlig. Hun har vært førs-
telektor ved VID og ansvarlig for
videreutdanning i Mindfulness. 

Jan Helge Gram Eggestøl er
sokneprest i Storetveit menighet
og vil være tilrettelegger for kurset
og bidra med undervisning og
veiledning. Han har videreutdann-
ing både innenfor veiledning,
mindfulness og sjelesorg.  

For mer informasjon, kontakt
Jan Helge-  je964@kirken.no

Del 1: «Livsmestring og 
tilstedeværelse» 
Oppmerksomt nærvær kan trenes
gjennom øvelser som meditasjon,
liggende kroppskanning og enkle
bevegelsesøvelser (yoga).  Det
handler om å øve opp evnen til å
være til stede og møte virkelig-
heten slik den er. Kurset baserer
seg på Mindfulness-Based Stress
Reduction (MBSR), og er et av de
mest etablerte programmene for
nærværstrening. Når vi er urolig,
stresset eller engstelig kan kurset
bidrar til å gi en erfaring av at ube-
haget er forbigående, og at vi kan
bli værende i utfordrende situa-
sjoner uten å trekke oss unna. Ved
å oppdage automatiserte tanker og
handlingsmønstre som ikke tjener
en selv eller andre, blir vi bedre i
stand til å ta en pause før vi
reagerer. Det kan hjelpe oss til å ta
mer veloverveide valg. Kurset har
også med seg elementer fra «Self
Compassion», selvmedfølelse, som
betyr å møte seg selv med venn-
lighet når livet kjennes vanskelig.
Vi øver opp forståelse for at det er
felles menneskelig å feile og å lide.

Del 2: «Den åndelige 
dimensjon i det å være
menneske!»
Å arbeide på denne måten kan gi
inngang eller være en døråpner til
den spirituelle og åndelige dimen-

sjon ved det å være menneske.
Å øve på å være til stede i øye-
blikket gir muligheter til å
erfare Gud og den dypeste
meningen med livet. Vi vil
derfor invitere til en fortsett-
else av kurset der dette er

tema. Kurset bygger på trans-
personlig psykologi der åndelig er-
faring blir sett på som en ressurs i
det å utvikle seg selv som et helt
menneske. Psykiater Roberto As-
sagioli utviklet terapiformen
psykosyntese der denne dimen-
sjonene er viktig. l

Oppmerksomt 
nærvær
Storetveit menighet inviterer til kurs i oppmerksomt
nærvær (mindfulness). 
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Tekst: Gunn Frøydis Unneland 

Å nden åpner øynene og ørene for 
Jesus og hva det betyr at han

levde, døde og stod opp fra de døde.
Høytiden markeres pinsedag ved den

tradisjonelle morgensangen
i Fantoft stavkirke 

kl. 09.00 og i
høymessen

kl. 11.00.

I  apostlenes gjerninger, kapittel 2,  står
det hvordan Ånden kom til disiplene
som brennende ildtunger og satte seg
på hodene deres. Folk fra allslags
verdenshjørner kunne plutselig høre og
forstå hverandre, og ta innover seg bud-
skapet om Jesus – og Apostlenes gjer-
ninger beskriver forskjellige reaksjoner
hos folk denne dagen, hvor flere utbrøt:
vi hører dem (disiplene) tale om Guds
storverk på våre egne tunge mål! Og
dette tegnes som sterk kontrast til for-
tellingen i det gamle testamentet om
Babels tårn, hvor Gud som straff for-
virret menneskene så ingen forsto
hverandres språk. Men på pinsedag
oppheves denne straffen, og folk kan 
gå en tid i møte der Guds kjærlighet 
og nåde formidles gjennom ordet om
Jesu ankomst, livskraft og gjerning,
gjennom liv, død og oppstandelse.
Den hellige ånds tungemål er det
språket eller talen som åpner hvert
menneskenes øyne og ører og av-
slører Guds vei til mennesket.  

Pinsedagen markeres som starten
på den verdensvide kirke. I Jo-
hannesevangeliet står det hvordan
Jesus gir disiplene løftet om at han
vil sende sin talsmann til jorden når
han selv er sendt til himmelen, og

ikke lenger er synlig tilstede. Apostelen
Paulus beskriver bildet av kirken som
en kropp der Jesus er hodet og alle
mennesker som følger Jesus er
lemmer. Den Hellige Ånd utstråler
Guds nærvær i kroppen som kirken er,
og utruster til å frimodig følge etter
Jesus. På den veien avsløres lyset fra
Guds velsignelse, og talsmannen bærer
ordet fra Jesus med seg og oversetter
og fortolker det til mening for disiplene.
Jesus virksom og tilstede med sitt

herredømme, og den Hellige Ånd er
den som virker i mennesket til å ville gå
ut og gjøre Jesus kjent, og gjennom ord
og handlinger formidle Guds nærvær
og uendelige kjærlighet til alle folke-
slag. 

Salmedikteren Grundtvig skrev om
Ånden som tegner Jesus inn i livet til
den enkelte: Alt skapes av den Ånd som
daler, alt virkes av den Ånd som taler,
den Ånd som skjenker lys og trøst av
kjærlighet med sannhets røst i Ordets
navn som kom til jord og seierrik til
himlen for…

Gjennom den hellige Ånd settes alle
medlemmene i stand til å leve ut sine
evner og fylle sin unike plass på kirke-
kroppen. Dåpen markerer at mennesket
merkes av Jesu korstegn og blir løftet
inn i en virkelighet der det tomme
korset er et evig håpstegn som forblir
gjennom hele livet. 

Fra slekt til slekt, gjennom århundrene,
er Jesus midt iblant alle som samles i
hans navn, og Den hellige Ånd er sendt
slik at Guds ord og velsignelse kan tas
imot og Guds rike bli synliggjort og av-
slørt mellom mennesker på underfullt
vis. Paulus skrev: Åndens frukt er kjær-
lighet, glede, fred, overbærenhet, venn-
lighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og
selvbeherskelse. Åndens sendelse av-
slører fruktene som tilfører mennesker
næring som bygger fellesskap og verdi,
og fører mennesket i kontakt med
tunge målet Gud taler til hjertene, som
rotfester hvert mennesket til skapelsen,
i alle livets mangfoldige erfaringer, og
inspirerer det til å leve livet hvert øye-
blikk med håp fordi Jesus har ryddet
vei til forsoning og fred med Gud. l

måltid skjærtorsdag. Påsken har i seg
nesten alt livet rommer. Både sorg, tap,
vold og død men også nytt liv, glede og
håp. For alle som vil leve seg inn i pås-
kens mangfoldige budskap vil det i
Storetveit kirke være mye som skjer.
Det er «korshendelsen» vi feirer. Jesu

nedstigning til dødsriket og oppstig-
ning 1. påskedag. Kirkens tro er for-
ankret og har sin grunn i det som
skjedde i påsken.

Pinse kommer femti dager etter 
påske. Les mer om høytiden  under. 

Dåp er påske og pinse på en gang. I
dåpen markeres påskehendelsen med
vann og at den døpte blir tegnet med
korsets tegn, og pinsen ved at den hel-
lige ånd er  til stede på en spesiell måte.
Den døpte løftets inn i en virkelighet der
det tomme korset er et evig håpstegn. l

I dåpen feirer vi påske og pinse på én gang

Pinsen er den høytiden i kirkeårets kalender som markerer at Den hellige Ånd
sendes fra Jesus til disiplene. Pinsen kommer femti dager etter påske,  



Ved  nyvalgt menighetsrådleder 
John Kristian G. Rolfsnes 

n Guri Rørosgaard Haaland ble pen-
sjonist sist høst. Etter et travelt yrkesliv
som barne- og ungdomspsykiater, ønsket
hun å bidra mer i forhold til fellesskapet
og kanskje kirken. Hun var derfor positiv
da spørsmålet om å stille til valg i menig-
hetsrådet kom fra en kollega som skulle
gå ut av rådet etter flere års innsats. 

Guri er nyinnflyttet til Storetveit og har
brukt litt tid til å bli kjent med menig-
heten, hva som foregår her og hva man
kanskje kan ønske mer av!  

– Jeg kjenner Storetveit kirke mest fra
anledninger i familiesammenheng. Jeg
synes selve kirkebygget reiser seg så
staselig i landskapet. Kirken tar seg godt
ut og er vakker også inni, men finest av
alt er kanskje menighetens visjon: En
levende og inkluderende menighet som
speiler Guds kjærlighet. Jeg ønsker at
denne visjonen skal gjennomsyre alt som
skjer i menigheten og vil arbeide for å
virkeliggjøre den på min måte.

Guris spesielle tilknytning til menig-
heten skyldes at to av hennes barnebarn
er døpt her. Slik har hun også erfaring
med kirkens flotte oppfølgingsarbeid
med barna i menigheten. Ikke minst
gjelder dette familiegudstjenestene. 

– Flere barn og familier burde fått opp-
leve dette, og kanskje kan vi greie å gjøre
arbeidet bedre kjent for folk flest i
menigheten? Kanskje bør vi se nærmere
på hvordan informasjon om aktiviteter og
tilbud til de ca 5000 med lemmene i
menigheten best kan foregå? Kanskje kan
vi også få ideer og innspill fra flere av
medlemmene? Kanskje flere der ute til og

med kan tenke seg å bidra med det de
kan, praktisk eller på andre måter?

Guri sier hun er opptatt av å legge til
rette for møteplasser av ulike slag.

– Dette fordi mennesker er forskjellige
og kan nås via ulike kanaler og innfalls-
vinkler. Kanskje kan vi også tenke mer i
retning av kontakt med nye kulturer og
trossamfunn vi har fått tettere inn på oss
med nye borgere fra ulike opprinnelses-
land og med andre erfaringer enn oss!

Guri synes det er en stor utfordring for
kirken i vår tid å videreføre troens
dypeste innhold overfor en befolkning,
som i mindre grad enn før har Guds eks-
istens og troens styrke og håp med seg i
sin bevissthet.

– Dette er et viktig formidlingsoppdrag
for kirken og vår lokale menighet overfor
barn og unge, så vel som den voksne
generasjonen. l

n n Tone Lauvås er født i Lindås kom-
mune, (nå Alver) i Nordhordland, men
har bodd i Storetveit menighet i 25 år.
Hun er utdannet anestesisykepleier og
jobber nå som SAR sykepleier/HMS
leder i Nordsjøen. Tone har tre voksne
døtre og hennes yngste datter ble døpt i
Storetveit kirke.

Mange har lagt merke til onsdagskon-
sertene i Storetveit kirke. Det har også
Tone, som forteller at disse konsertene
«ble min vei tilbake til kirken». Hun
meldte seg som medarbeider for kvelds-
maten etter disse konsertene og synes det
har vært en svært hyggelig måte å bli
kjent med medarbeiderne i Storetveit på. 

– Det var derfor ikke vanskelig å si ja,
da jeg ble spurt om å stille til valg og være
med i menighetsrådet.

Nye medlemmer i 
Etter høstens valg ble Storetveit menighetsråd supplert med 
tre nye medlemmer: Guri Rørosgaard Haaland, Tone Lauvås 
og Anette Christine Isdahl Krohn-Hansen,
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Tone forteller om sine håp og ønsker
for Storetveit. Hun ønsker en åpen og til-
gjengelig menighet som evner å favne
alle som søker hit. Samtidig ser hun en
utfordring i å kunne nå ut til flere. 

– Mitt største ønske er å spre mye
humor og glede inn i kirken, sier hun og
og fortsetter: 

– Vi må bli flinkere til å inkludere de
som er nysgjerrige, men også de som er
nølende

Som del av menighetsrådet vil hun
kreativt utfordre og inspirere menig -
heten til å finne måter å vekke folks nys-
gjerrighet og lyst til å få del i det hyg  ge-
lige felleskapet det er å være en del av en
levende kirke. 

– Vi trenger alle tid, omsorg og kjær-
lighet for hverandre. Dette mener jeg er
noen av kirkens viktigste verdier, og som
krever oppmerksomhet i det daglige.

En annen hjertesak for Tone er kirkens
lokalkulturelle bidrag gjennom konserter
for alle som åpner opp for gode musiske
opplevelser og gleder. Hun ønsker selv,
og inviterer alle andre, til å være en del
av det lokale felleskapet ved å bruke
kirken, møte opp, være med å videre -
utvikle og se muligheter for kanskje nye
måter å bruke kirken på og nevner
kirken i friluftslivet som en annen
hjertesak. Tone uttrykker glede og en-
gasjement over å være del av menighets-
rådet og håper det skal bli både
interessant, spennende og lærerikt. l

n n n Anette Christine Isdahl Krohn-
Hansen er utdannet sykepleier med
spesialutdanning som helsesykepleier og
innen veiledning- og barneyoga. Hun er
oppvokst på Storetveit og har også bodd

her i voksen alder avbrutt av noen opp-
hold i utlandet. Anette forteller at hun
er døpt, konfirmert og viet i Storetveit
kirke og at kor og ungdomsklubb
tilhørte en stor del av barne- og ung-
domstiden. Hun synes derfor det er
meningsfylt å nå få bidra gjennom
menighetsrådet. 

Anette har fire døtre, og barn og
barnebarn har blitt døpt, konfirmert og
giftet seg her. Familien har alltid hatt
stor glede i å delta i menighetens ulike
møterom. Hun opplever at kirken i dag
har utfordringer med å treffe
mennesket i dag i tro og i forkynnelsen. 

– Dette vises i nedgang i medlems og
besøkstall.

Hun har et ønske om å videreføre
menighetens arbeid i å skape møte-
steder. 

– Det må også være kvalitet på disse.
Hver og en må føle seg sett og hørt. 

Hun tenker vi må undersøke hva
hver enkelt forteller de ønsker og
trenger av kirken. 

– Hvordan formidle kirkens budskap
idag? Møterom for sang og musikk står
mitt hjerte nær. Videre tilbud og å
videreutvikle kveldstoner om ons-
dagene er et eksempel. 

Hennes yngste datter har stor glede
av å spille orgel og øver i kirken. 

– Kanskje vi også kan nå flere barn
og unge som har lyst til å dele deres
lidenskap for musikk? 

Videre har hun et ønske om at kirken
kan skape møtested for kreativ virke -
det være seg male- eller skrivekurs på
tvers av alder og kultur. 

– Sorg og tros/samtalegrupper for å
møte mennesket der de har behov
tenker jeg er et viktig arbeid. 

Anette har også et ønske om å se på
muligheten for kunne tilby yoga/
mindfulness som et bidrag til helse for
hele mennesket - både sjel og kropp.

– Dette som et bidrag til «folkekirke
gir folkehelse» og et håp om å treffe
mennesker i deres hverdag og et ønske
om å møte konjunkturene i samfunnet
for øvrig. l

   menighetsrådet
En presentasjon - 
og litt om deres visjoner 

Vitaliserende tilskudd
Som leder av det nye menighets-
rådet har jeg gleden av å presen-
tere de nye rådmedlemmene. 

Guri, Tone og Anette represen-
terer vitaliserende tilskudd som
det er mye å glede seg til fremover
sammen med en stabil stamme
medlemmer fra flere perioder.

De andre faste medlemmene er
Agnethe Mohn, Per Kr. Erdal,
Friede Andersen, Ole H. Meyer,
foruten nytilsatte sokneprest Jan
Helge G. Eggestøl, som jeg kjen-
ner godt fra før og hatt gleden av
å samarbeide med som sykehus-
prestkollega på Haraldsplass. 

Menighetens visjon om å være 
«en levende og inkluderende
menighet som speiler Guds kjær-
lighet» åpner og forplikter. Den
åpner opp for det erfarte liv i all
dets sårbarhet og forplikter
menighetens oppmerksomhet og
tilstedeværelse i vår menneskelige
livserfaring i alle dets fasetter. 
I forrige nummer skrev Eggestøl
en spennende leder om «Folke-
kyrkje er folkehelse!» Det er et in-
teressant innspill i folkehelse-
debatten og hva som kan 
bevirke helse i menneskers liv. 

Folkehelseopplyseren dr.med.
Peter F. Hjorth (1924-2011) be-
skrev god helse som «en evne og
kapasitet til å mestre og tilpasse
seg livets uunngåelige vans-
keligheter og hverdagens krav».
Lar dette perspektivet seg kom-
binere med en sunn, integrert
tro, tenker jeg det er duket for
mye helsebringende sekundær-
gevinster i et inkluderende felles-
skap som søker å speile Guds
kjærlighet. l

John Kristian G. Rolfsnes.
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hverdagen. Kanskje oppdager du at Jesus
er mer enn en teori, en historie eller et
sunt ideal. Vårt ønske er rett og slett at
du gjennom dette året og videre vil erfare
at Jesus har med virkeligheten å gjøre - at
vi tror på en som er engasjert i vår
hverdag - som ikke deler noen inn i kul,
kulere, kulest, som ikke ser på karakterer,
utseende og fasade. Vi tror på en som

oppfordrer oss til å være oss selv og til å
sørge for at alle rundt oss får et godt liv.
Han kort og godt bryr seg og vil at vi skal
bry oss om hverandre!

Konfirmasjonstiden er over, men det
betyr altså ikke at du må si takk og farvel
til kirken. Det er din kirke - også etter
året som konfirmant! Velkommen til å
fortsette som «LINKER» sammen med

Kjære 2020-kon

Konfirmantene i
Storetveit 2020

Lørdag 2. mai kl 11.00
Anna Stray Juuhl
Anniken  Tranberg
Camilla  Skorpen
Christiane Bryne Mohn

Caroline Elise H. Gullmark
Einar Olav Bøe Tvedt
Elise  Odfjell
Emma  Ulstein
Helene Hegland Jacobsen
Håvard  Nygjerde
Julie Bowitz Moe
Kaisa  Mulelid
Lisa Nedregotten Hansen

Maia Skjeldal Palmer
Marcus Antonio Morales
Martine Sørensen Johnsen
Mikael  Bjørvang
Sarah Sørum Onarheim
Silje Andvik Vikebø
Søren Mellbye Mohn
Thea Moe Runderheim
Ulrik Misje Eliassen

Lørdag 2. mai kl 13.00
Fredrik Nøss Rostrup
Anniken  Tranberg
Eric Røssland Caine
Eskil Eikevåg Lotsberg
Even  Alsaker
Filip Odgaard Dimcevski
Frida Marie Hannesdatter
Fondenes

Konfirmantåret er snart
over. Hva tenker du?
Svarte året til forvent-
ningene dine? Har du
fått noen nye venner?
Har du blitt bedre kjent
med kirken din og med
oss som jobber her?
Har du lært noe? Vi
håper det. 

Tekst: Bodil Bredholt 

D et  er i alle fall dette vi
ønsker å legge til rette for 

i tensing, klubb og samtale-
grupper.

Men nå er alt over – eller? 
Mye har vært sagt om tro og tvil

dette året. En del har nok gått inn
det ene øret og ut det andre, men
noe har forhåpentligvis festet seg
og bidratt til nye spørsmål og
kanskje en del svar også? Vi har
alle et forhold til Gud men for
noen er dette forholdet kanskje
utydelig og uavklart. Vi tror og vi
tviler enten vi er kateket, prest
eller konfirmant og det fine er at
Gud gir oss lov til å tenke og
frihet til å velge. 

Nå er konfirmasjonstiden over,
men det er en ting vi vil utfordre
deg til: Fortsett å tenke! Ikke legg
alt du har hørt om Jesus igjen i
kirken, men ta Han med ut av
konfirmasjonstiden og inn i
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2021
KONFIRMANT?

Velkommen
til et anner-
ledes år
Hva innebærer dette annerlede-
såret? Konfirmasjon handler om ditt
liv, dine tanker og dine spørsmål.
Det handler om lek, vennskap og
læring i mange fasonger og former.

Læreboken vår ser du på bildet
under: Kristuskransen, et armbånd,
en livslenke som skal brukes gjen-
nom konfirmantåret og som blir din
på selve  konfirmasjonsdagen.

Enten du velger å bli klubbkon-
firmant, tensingkonfirmant eller
gruppekonfirmant, får du tilbud om
å reise på overnattingstur (er). Eller
du kan bli med på Bo-hjemme leir
(uten overnatting) hvis det passer
bedre. Bønes og Storetveit
menigheter samarbeider om kon-
firmantarbeidet og samværene vil
derfor foregå både her og der. 

Les mer om vårt de ulike 
gruppene på vår hjemmeside:
www.kirken.no/storetveit
Her kan man også melde seg på.  

TO VIKTIGE DATOER:
• Kick-off for alle kommende 
   konfirmanter 28. april kl 16.30 i 
   Bønes kirke
• Kick–off for alle kommende 
   konfirmantforeldre 29 april 
   kl 18.00 i Bønes kirke
• Vi åpner for påmelding på vår 
   hjemmeside 30 april

firmanter!

Håvard Følstad Breivik
Max August Michelsen
Miles Johan Isaksen
Nikolaj  Leversen
Oda Sofie K. Sørensen
Ole Olaussen Grini
Sigrun Frigstad Aarbø
Sigurd Urke Høyersten
Sofie Thorgersen Veland

Synne Marie Sandviknes
Synnøve K. Frantzen
Tirill  Aga-Aarbakke
Ulrich August Friele Faye
Øyvind Eldøy Lundstad

Søndag 3. mai kl 11.00
Jens Fredrik Sylvester-
Jensen

Didrik  Matre
Marielle Thorsen Mehl
Åsmund Grasdal Lunde
Matias Gjertsen Torsvik
Guro Ellingsen
Drangevåg
Martin  Dingsør-Totland
Maja Berg Arntzen
Filip Lønne Myre

årets konfirmanter – men da som «nesten
leder» Her treffer du andre 10 klassinger
og oss som jobber i kirken. Ledertrening
går hånd i hånd med sosialt samvær. Og
det beste av alt: Du får bli med på kon-
firmantleir «Sammen» i Nordhordlands-
hallen! BLI MED!!! l

Hilsen alle oss som jobber i kirken

KONFIRMANTLEIR:
Konfirmanter fra Storetveit

og Bjørgvin bispedømme
koser seg på konfirmant-

leiren «Sammen» i 
Nordhordlandshallen
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Tekst: Inger Kilen

P å innsiden av sør-
veggen er det mye

puss som har skallet av
de siste årene. Nå i vår
drives det med oppussing
av denne veggen. Det
betyr at vi har et stort
stillas med presenning i
kirkerommet. Bak pre-
senningen er veggen
sandblåst og slemmet
med ny kalk. 

Det samme arbeid blir
gjort i trappen opp til
galleriet. Vi har derfor
fått et trappetårn fra

kirkerommet opp til
galleriet slik at organist
Jostein Aarvik kommer
seg greit opp til orgelet.

Det blir også gjort litt
arbeider på utsiden av
kirken, blant annet skal
taknedløpene forbedres.
På nordsiden er hellene
tatt opp, lagt tilbake og
justert slik at vannet
renner mot sluken og
ikke mot veggen. Hellene
på sørsiden skal også jus-
teres slik at fallet går
riktig vei. Det blir derfor
fortsatt litt arbeid som på
går utover våren. l

Oppgraderinger!
I Storetveit kirke drives det nå, som
kanskje flere har oppdaget, med 
reparasjonsarbeider. 
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Sorgseminar
Menighetene i Fana prosti
inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminar
tidligere med gode erfaringer. Vi
vil derfor igjen gi dette tilbudet.
Sorg berører oss på mange måter,
og du er velkommen, enten det er
kort eller lengre tid siden døds-
fallet. Seminaret er åpent for alle,
uavhengig av livssyn.

Program, lørdag 28. mars 
kl 10.30-14.00 i Storetveit
menighetshus, Kirkeveien 27:

•  Hva er sorg og hva gjør den med 
    oss? Ved sykehusprest Kristin 
    Lødøen Hope
•  Orientering om tilbud til 
    etterlatte. (Sorggrupper, 
    sjelesorgsamtaler).

Påmelding eller spørsmål:
Diakon Åshild Høllesli Frantzen
Tlf.: 55 30 81 05

Kontaktklubben 
Velkommen til samlinger i Kontakt-
klubben annenhver torsdag kl. 18–
20 i Storetveit menighetshus.

Program for resten av våren:

• 19. mars: Klubb
• 2. april: Kontaktkveld
• 16. april: Klubb
• 14. mai: Klubb
• 28. mai:  Sommeravslutning

K irkens nødhjelp har  sammen   
med konfirmantene i den

norske kirke satt av denne kvelden
til å ta et felles løft for urettferdig-
heten i verden! Storetveit menighet
er selvsagt med!

Vann er prekært for mennesker i
nød. Derfor er vann noe av det aller
første Kirkens Nødhjelp stiller med i
katastrofer. Organisasjonen arbeider
med vann, sanitær og hygiene
(WASH) i langsiktige utviklingspro-
sjekter og akutte katastrofe-
situasjoner over hele verden. Målet
er å sikre menneskers tilgang til rent
vann, trygge sanitærforhold og å
legge til rette for god hygienepraksis
i fattige og marginaliserte lokal-
samfunn. I tillegg jobber  KN med å
bedre forvaltningen av vannres-
surser. Midler fra fasteaksjonen går
blant annet til dette arbeidet.

Innsats gir resultater
Til nå har KN sammen
med lokale partnere
sikret tilgang til rent
vann for 1,5 millioner
mennesker. Å sikre
tilgang til WASH-

fasiliteter gir tilgang til

grunnleggende rettigheter. For ek-
sempel er det i hovedsak kvinner og
jenter, gjerne i skolealder, som har
ansvar for å hente vann til familien.
Mange jenter dropper ut av skolen
fordi de må gå i timevis hver dag for
å hente vann.

Manglende tilgang til trygt vann
utsetter også mennesker, spesielt
barn og mennesker med svekkede
immunsystemer, for overførbare
sykdommer som diaré og tyfoid-
feber. 

Dette er ofte et spørsmål om liv
eller død. I dag forårsaker
uhygieniske forhold 1.8 millioner
barns dødsfall på grunn av diaré og
andre vannrelaterte sykdommer. 

Alle kan bidra
Vi som er så heldige at vi kan boltre
oss i rent vann, skylder verden å ta i
et tak! 31. mars kl 17 – 20 går kon-
firmantene i Storetveit menighet
med bøsser fra hus til hus. Da er det
bare å åpne døren med et smil, finne
frem kontanter eller vippse. 

Har du lyst å bidra med å gå med
bøsser eller lage boller til kon-
firmantene? Kontakt kateket Bodil
Bredholtm bb522@kirken.no l

Vannmangel og klimautfordringer:

Hva innebærer det?
Tirsdag 31 mars kl.17.00 – 20.00 går årets faste-
aksjon av stabelen!
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«I know that my 
redeemer liveth»
På påskedagen, 12.april, kl 18.00 inviterer
mezzosopran Bettina Smith, trompetist
Sebastian Haukås og organist Jostein
Aarvik til en festlig konsert med musikk
av bl.a. Henry Purcell, Georg F. Händel,
Baldassare Galuppi og Charles Tourne-
mire samt urfremførelse av et nyskrevet
verk fra en av Bergens fineste kirke-
musikere, Bjørn Lien. Programmet har
fått tittelen «I know that my redeemer
liveth» etter Händels arie med samme
navn, som er ett av verkene som vil bli
framført.

Bettina Smith (over) kommer fra Bergen
og har fått sin utdannelse ved Griegaka-
demiet og ved konservatoriet i den Haag,
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Morgensang i Fantoft stavkirke
1. pinsedag feirer vi med morgensang kl. 0900 i Fantoft stavkirke. Vi vil synge ut vår
glede over pinsen, våren og det nye livet.  Fantoft stavkirke brant ned for noen år siden
men ble gjennoppbygget og vi kan nå glede oss over å feire pinse i denne spesielle kirke.
Kantor Jostein Aarvik og sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl forretter. n

Musikalsk 
skjærtorsdags-
meditasjon
Skjærtorsdag, 9. april, kl 17.30 er kirken
åpen for en musikalsk meditasjonsstund
som innledning til nattverdgudstjenesten
kl 18.15. Tenor Tore Kloster og organist
Jostein Aarvik fremfører musikk for pa-
sjonstiden. Etter gudstjenesten er alle vel-
komne til aftensmåltid bak i kirken.

Tore Kloster (over til høyre) kommer fra
Halsnøy i Sunnhordland. Han har studert
ved Griegakademiet med Diane Sævig
som lærer og ved Royal Academy of Music
(London) under Ian Partridges veiled-
ning. Repertoaret hans strekker seg fra

klassisk til storband. Tore er også aktiv
kordirigent og musikk- og sanglærer. n

Gratis adgang, 
kollekt ved utgangen.



01/20 ǀ 13

   

Onsdags-
samlinger 
våren 2020
Onsdager kl 19.00 inviterer vi til
ulike program i kirken og på
menighetshuset. I tiden fram til
påske går konsertene i kirken
over i en kort fastegudstjeneste
kl 19.30. 

Etter samlingene inviteres det til
kveldsmat i menighetshuset.   

n 25. mars:
Kveldstoner med
Melanie Packer
(bratsj/sang).

n 1. april:
Kveldstoner med
Bodil Eldhuset
(sang).

n 15. april:
Kveldstoner
med Sigurd
Melvær

Øgaard (orgel) og Laurie 
Robertson Øgaard (sang). 

n 22. april: Temakveld på 
menighetshuset.

n 29. april:
Kveldstoner
med Cathrine
Snipsøyr

(sang) og Harald Holtet (orgel).

n 6. mai: Salmekveld på menig-
hetshuset.

n 13. mai: Kveldstoner med
Cantamo Storetveit.

(Nederland) hvor blant annet den
legendariske Elly Ameling var
hennes lærer. Ved siden av å være
professor i sang ved universitetet i
Stavanger er Bettina aktiv som
opera- og konsertsanger Norge, 
Europa og USA. 

Sebastian Haukås (under)
trådte sine barnesko i
Bergens korps-
miljø. Etter

folkehøgskole på Tonheim og ut-
dannelse ved Norges musikkhøg-
skole har han siden 2015 jobbet som
trompetist i Forsvarets stabsmusik-
korps i Oslo. Utenom dette dirigerer
Haukås korps og er frilanser i alt fra
storband til barokkorkester. n

Billetter koster kr 100,- 
og kjøpes ved 
inngangen.

De ni lesninger
og påskesanger
Ved høymessen søndag 19. april 
kl 11.00, på påskedagens oktav, vil
gudstjenesten være lagt opp etter
samme mønster som vi bruker på
søndag før jul når vi feirer «A
Service of Nine Lessons & Carols»
etter anglikansk form. 

Bibellesninger hentet fra hend-
elsene fra palmesøndag til og med
2.påskedag vil veksle med salmer,
korsanger og musikk. Gudstjenesten
blir forrettet av kapellan Gunn
Frøydis Unneland og kammerkoret
Cantamo Storetveit deltar. n

Renssansemesteren Raphaels «Kristi
oppstandelse», malt 1499–1502. Foto:
Wikimedia Commons



Det er lett å gi
kollekt via Vipps!
De færreste har kontanter på seg for
tiden, men nesten alle har mobil!

Ønsker du å gi støtte, går du inn på
Vipps og trykker SEND.

Her kan du søke enten Storetveit 
sokn eller taste 77505.

Hvem er hvem i Storetveit menighet
Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
✆  55 30 81 11
✉  storetveit.menighet.bergen@ kirken.no

Kontortid: 
tirsdag, onsdag og torsdag kl 10.00 - 14.00.
Avvik kan forekomme ved gravferder 
og møter.

Bestilling av dåp, vielser 
og gravferd
Kontakt kirketorget:
✆  55 59 32 10
✉  kirketorget.bergen@kirken.no

Sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl
✆  55 30 81 12
✉  je964@kirken.no

Sokneprest Gunn Kongsvik
✆  55 30 81 03
✉  gk936@kirken.no

Kapellan Gunn Frøydis Unneland
✆  55 30 81 06
✉  gk936@kirken.no

Diakon Åshild Høllesli Frantzen
✆  55 30 81 05
✉  af847@kirken.no

Kantor Jostein Aarvik
✆  957 55 362
✉  ja225@kirken.no

Administrasjonsleder Roar Moen
✆  55 30 81 02
✉  rm263@kirken.no

Kateket Bodil Dyrøy Bredholt
✆  55 30 81 18
✉  bb522@kirken.no

Frivillighetskoordinator Kari Bakke
✆  55 30 81 15
✉  kb322@kirken.no

Menighetskonsulent/kirketjener
Inger Kilen
✆  55 30 81 11
✉  ik735@kirken.no
Kontortid: tirs., onsd., tors. 10-14

Storetveit menighetsråd
Leder John Kristian 
Gramstad Rolfsnes
✆  402 47 343
✉  john.kristian.rolfsnes@gmail.com

Bergensdalen prosti
Prost Anne Mathilde 
Garmann Klare
✆  55 59 32 20
✉  ak558@kirken.no

Klubben
Benjamin Ellingsen 
✆  458 62 584

Kontaktklubben
Møtes hver 2. tors. i menighetshuset
✆  55 30 81 05

Aktiv Fritid for pensjonister
Annenhver tirsdag kl. 11.30-13.30
✆  55 30 81 05

Kjøring
Guri Westfal-Larsen 
✆  995 66 017

Babysang
Hver torsdag fra kl 10:30. 
Kontakt: Kari Bakke 
✆  55 30 81 15 
✉  kb322@kirken.no

Knøttesang (1-4 år)
Hver tirsdag kl. 17.30-18.30 
(ut mai)
Kontakt: Kari Bakke 
✆  55 30 81 15 
✉  kb322@kirken.no

Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å 
bli besøker. Sorggruppe ved 
skilsmisse/ dødsfall. 
✆  55 3081 05

Givertjenesten
Bankgirokonto: 1644 31 40704  

14 ǀ 01/20

77505
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Døpte
Erik Nord Ertzeid
Karoline Lygre Helland
Håkon Opheim Lund
William Ullebø Noss
Elina Krebs Hareide
Jonas Fossheim Thorbeck
William Magnus Voll – Hauge
Aron Nilsen Vinje
Engeline Stokkan Klyve
Fredrik Erdal Eidsheim
Levi Øvretveit Eriksen
Aksel Irgens Kristoffersen
Liana Øksnes Aasen
Malene Øksnes Aarland
Ragnhild Melfald
Olai Johansen
Tarjei Pakkala Leikvoll
Marie Totland Brinch
Max Haugland Lisøy

Vielser
Randi Rasmussen og Marius Næss

Gravferder
Svein Johan Teigland
Anne Karin Rønning
Bergljot Judith Totland
Martha Kjellfrid Jacobsen
Gunnlaug Pernille Gundersen
Helge Baugstø
Jan Bersted
Svei Jacob Dyngeland
Mary Marie Bysheim
Inger Margrethe Falch
Åsta Andersen
Ernst Raymond Ellingsen
Edith Breivik
Kjell Moberg
Anny Borghild Valdersnes
Arne Johan Vikøren
Jan Walter Arnesen

Livets gang

 WESTFAL - LARSEN
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Gudstjenester

15. mars kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Gram
Eggestøl. Årsmøte. Offer: 

18. mars kl. 19.30
Kveldsgudstjeneste i 
fastetiden. Offer:
Menighetens musikkarbeid.

22. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Familiegudstjeneste – sanse-
gudstjeneste Dåp, nattverd
og smørelunsj. Gram Egge-
støl, Bredholt og Bakke.

25. mars kl. 19.30 
Kveldsgudstjeneste i 
fastetiden.

29. mars kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Kongs-
vik. Offer: Kirkens Nødhjelp.

1. april kl. 19.30 
Kveldsgudstjeneste i faste-
tiden. Offer: Menighetens
musikkarbeid.

5. april kl. 11.00 
Palmesøndag.
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gram Eggestøl. Offer:
Menighetens arbeid.

9. april kl. kl 18.15
Skjærtorsdag.
Høymesse. Nattverd. Offer:
Menighetens arbeid.

Langfredag kl 13.00
Langfredagsgudstjeneste ved
Gunn Frøydis unneland

12. april kl. 11.00
Påskedag
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Unneland. Offer:
Menighetens arbeid.

19. april kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Gram
Eggestøl. Offer til IKO –
kirkelig pedagogisk senter

26. april kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Unneland. Offer:
Menighetens arbeid.

2. mai kl.1100
Konfirmasjon. Gram Egge-
støl og Bredholt. Offer til
menighetens barne- og ung-
domsarbeid.

2. mai kl. 13.00
Konfirmasjon. Gram Egge-
støl og Bredholt. Offer:
Menighetens barne- og ung-
domsarbeid.

3. mai kl. 11.00
Konfirmasjon. Gram Egge-
støl og Bredholt. Offer:
Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

10. mai kl.11.00
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl.

21. mai kl.11.00
Kristi himmelfartsdag
Høymesse med nattverd.
Unneland.

31.mai, pinsedag
09.00: Morgensang, Fantoft
stavkirke. Gram Eggestøl.

11.00: Høymesse Storetveit
kirke. Dåp. Nattverd. Gram
Eggestøl.

7. juni kl.11.00
Treenighetssøndag.
Familiegudstjeneste. Som-
merfest, smørelunsj, grilling.
Dåp. Nattverd. Unneland.

14. juni kl.11.00
Nattverd. Gram Eggestøl.

21.juni kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd. 
Jan Helge Gram Eggestøl.

5. juli kl.11.00
Høymesse. Nattverd.

19. juli kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Unneland.

2. august kl.11.00
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gram Eggestøl

16.august kl. 11.00
Høymesse Nattverd. Gram
Eggestøl.

30. august kl.11.00
Høymesse med dåp og natt-
verd. Unneland.

6. september kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste og
Velsignet helg med presenta-
sjon av lederne i Klubben.  

Støtt menighetsbladet!
Vi er avhengig av støtte for å kunne gi ut Hverdag og Helg.
Du kan enkelt gi din støtte via Vipps. Velg SEND og skriv
Storetveit Sokn eller «77505» i søkefeltet.

Ønsker du å annonsere i bladet? 
Kontakt oss på storetveit.menighet.bergen@ kirken.no

Storetveit kirke
Kirkeveien 27, 5072 Bergen
Telefon: 55 30 81 11
Kontortid: Tirsdag, onsdag, torsdag kl. 10-14
storetveit.menighet.bergen@ kirken.no
www.kirken.no/storetveit 

Menighetskalender

 
 

M E N I G H E T S B L A D 
F O R  S T O R E T V E I T

Følg oss på Facebook
facebook.com > 
Storetveit Kirke


