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-H va som er sannhet for deg, behøver    
ikke være sannhet for meg. Har vi

hørt slike utsagn? I en tid hvor fake news har
blitt et mye brukt begrep, er hva som er sant,
på en særlig måte blitt utfordret: Kanskje det
alltid har vært sånn, men vår tid er temmelig
sterkt preget av konspirasjoner. Løgn blir gjort
til sannhet og sannhet til løgn, og verdens
ledende politiske makter står gjerne bak –
enten det er i øst eller vest. Det er ikke akkurat
sannhetens ånd som dominerer verdensbildet.
Det gir grunnlag for utsagnet: «Hva som er
sannhet for deg, behøver ikke være sannhet
for meg.»

Hva er sannhet? 
Da Jesus var i forhør hos Pilatus, sa han bl.a.
disse ordene: For å vitne om sannheten er jeg
født, og derfor er jeg komme til verden. Hver
den som er av sannheten, hører min røst. Da
spør Pilatus: Hva er sannhet?, uten å få svar.
Sannhet er et sentralt filosofisk begrep, men
ikke desto mindre vanskelig å si nøyaktig hva
er. En mengde teorier om hva sannhet er, kan
vi derfor finne i filosofisk litteratur. Vi har
sikkert alle opplevd hvordan vi kan forstå det
som sies, leses og skjer, ulikt, og hvordan dette
kan føre til konflikter i familien, i nabolag, på
arbeidsplasser og i politikken både innenlands
og utenlands, og også innad i kirken Hva så –
er det nødt til å være sånn? Finnes sannheten?

Sannhetens Ånd 
Vi lever i tiden mellom himmelfart og gjen-
komst, mellom Jesu usynlige nærvær og det at
han en dag skal bli synlig for alle. Men mellom
disse to hendelsene er pinsen – høytiden for
Sannhetens ånd og denne Åndens virksomhet.
Men vi kan spørre: Finnes virkelig Sannhetens
Ånd? I Johannes-evangeliets kapittel 16 står
disse ordene av Jesus – kanskje gåtefulle, men
likevel:Det er det beste for dere at jeg går bort.
For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke

Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg
sende han til dere. Og når han kommer, skal
han gå i rette med verden og vise hva synd er,
hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er
at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at
jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger.
Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.
Begrepet – Talsmannen – er sannhetens

Ånd, og det å gå i rette med verden er å avsløre
kreftene som går mot sannheten og skaper for-
virringens krefter. Kreftene mennesket bruker
for å dyrke seg selv, sine egne meninger, sin
egen makt og posisjon på andres bekostning.
Om Talsmannen avslører disse kreftene, skjer
ikke det bare for å avsløre. Disse ordene av
Jesus forteller det: Men når sannhetens Ånd
kommer, skal han veilede dere til hele sann-
heten.

Sannhetens Ånd avslører 
og veileder
Å få avslørt at vi mennesker i mange sammen-
henger og på mange måter, er oss selv nok –
at vi mener og tolker til egen vinning, makt og
posisjon på andres bekostning - er bare en del
av sannheten. For hva da når vi er avslørt –
hva da når vi må bøye oss for at vi ikke har
monopol på den sanne og rette forståelse –
hva da når vi må bøye oss for at vi forstår styk-
kevis og delt?
Det er da vi på nytt trenger å høre sann-

hetens Ånds oppgave slik Jesus sier det: Men
når sannhetens Ånd kommer, skal han
veilede dere til hele sannheten. Nettopp i dette
ligger håpet i å bli avslørt – det å kunne bli
veiledet til hele sannheten. Og når det gjelder
hva dette betyr, kan vi stanse ved dette ordet
av Jesus: Jeg er veien, sannheten og livet.
Kirkens oppdrag er å formidle hvem Jesus er,

og hva han betyr, og med det formidle at å bli
veiledet til hele sannheten, er å bli veiledet til
Jesus og dermed til det å kunne leve avslørt og
fri med framtid og håp. Det uttrykker Jesus i
disse ordene: Får sannheten frigjort dere, blir

Bjarte Holme

Sokneprest, Storetveit kirke

  

     
   

   
    

     
    

  
     

    
    

 

   
   

 

     
   

 
  

 
 

   
  

 
 

 

Sannhetens Ånd 
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dere virkelig fri. Like etter disse ordene sier
han at det betyr:Får Sønnen (det vil si Jesus)
frigjort dere, blir dere virkelig fri.

Ikke en teori, men en åpenbaring 
I dette ligger at sannheten ikke er en teori,

men en åpenbaring – en levende
virkelighet. En levende virkelighet som du
og jeg bare kan forholde oss til - ta imot - la
livet bli preget av uten å måtte forstå fullt
ut. Når det får skje, har sannhetens Ånd fått
veilede oss til hele sannheten om verden og
oss selv og til å kjenne friheten det gir -
friheten til å kunne være åpen og ærlig når
vi deler meninger, tanker og spørsmål - og
det uten at vi går i lås. Når det skjer, har
sannhetens Ånd gitt oss syn for ordene fra
Kjærlighetens høysang (1.Kor 13): Om jeg
taler med menneskers og englers tunger,
men ikke har kjærlighet, da er jeg bare
drønnene malm eller en klingende bjelle.
Om jeg har profetisk gave, kjenner alle
hemmeligheter og eier all kunnskap, om
jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men
ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg
gir alt jeg eier til fattige, ja, om jeg gir meg
selv til å brennes, men ikke har kjærlighet,
da har jeg ingenting vunnet.
Sannhetens Ånd er til for å lede oss til hele

sannheten – lede oss til Jesus Kristus og
hans kjærlighet til hver eneste en av oss –
til Jesus og kjærligheten som gjør fri slik at
vi kan leve åpent, sant, ekte og sårbart.
Kjærligheten som gjør at vi kan leve for
hverandre, kjenne grunn til framtid og håp
midt i en forvirret verden. 

Dette er noe av det jeg har forsøkt å for-
midle gjennom prestetjenesten. Takk til
Storetveit og Bønes for at jeg har fått tje-
nestegjøre her gjennom 29 år! Alt godt for
dere alle og menighetslivet videre! På
gjensyn i kirken også i tiden som ligger
foran!l

Kirkens oppdrag er å 
formidle hvem Jesus  er, og
hva han betyr, og med det
formidle at å bli veiledet til

hele sannheten, er å bli
veiledet til Jesus og dermed
til det å kunne leve avslørt
og fri med framtid og håp. 

’’
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-D et siste jeg ville bli var prest, 
humrer Bjarte. Drømmen var

å bli skuespiller. Eller kanskje jurist.
Men oppveksten har nok påvirket meg
– og ikke minst gitt meg trosgrunn-
laget, legger han til. 
Han har tross alt vokst opp på en

prestegård på Sørlandet. Hans far tok
teologisk embetseksamen på 30-tallet
og var tidlig opptatt av jødenes kår. I
1939 dro han med sin kone til
Frankrike der han var prest for jødiske
flyktninger. Det var med nød og neppe
de rakk tilbake før krigen brøt ut. Gjen-
nom krigsårene var han sekretær for Is-
raelsmisjonen. Senere, da krigen var
over, ble han prest for mennesker som
var dømt for landsforræderi. 

– Far opplevde mye anger og vi lærte
mye om forsoning og tilgivelse gjennom
arbeidet hans. Det gjorde et sterkt inn-
trykk på oss barn, forteller Bjarte.

Russetid i Øystese
Han har gode minner fra prestegården
i den lille Marnardal-bygden Bjelland.
Der vokste han opp med tre brødre og
godt søskensamhold. Men de to eldste
flyttet tidlig hjemmefra for å gå på skole,
og det var ikke mange jevnaldrende i
den lille bygden. Gleden var derfor stor
da faren fikk prestestilling i Kvam i
Hardanger. Unge Holme med sitt sør-
landske tonefall begynte etter hvert på
Øystese gymnas. Her fikk han venner

for livet. Minnene fra russetiden står
sterkt – ikke minst fordi han i juni i år
deltok i feiringen av 50-årsjubileet for
Øystese-russen. Her møtte han gamle
venner, og fellesskapet fra gymnastiden
var tilbake med det samme.
– Jeg var med i kristenrussen, og vi

hadde et sjeldent flott samhold med
alle som var russ i Øystese det året. 
Som konferansier i Øystese gymnas

sitt aller første russeshow fikk han
utløp for skuespillertalentet sitt.
– Vi spilte for fem fulle hus, mimrer

han. Russen stilte også opp i Kirkens
Nødhjelps Biafra banker på - aksjon
og samlet inn godt over 20000 kroner
til det sulterammede Biafra. Det var
mye penger den gangen! På samme

Bjarte 
takker 

av etter
29 år

Han har den milde fremtoningen som får oss til å tenke på engelen Gabriel, og en sang-
stemme som kan måle krefter med selv det heftigste orgelbrus. Han har viet oss, døpt og
konfirmert våre barn, og begravet våre kjære. Søndag 27. oktober blir Bjartes siste guds-
tjeneste som sokneprest i Storetveit. TEKST OG FOTO: METTE MÆHLE
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gymnas  gikk også hans store kjær-
lighet Liv, men det skulle gå noen år
før de fant sammen. Hun dro til Stord
for å ta lærerutdanning, mens Bjarte
dro til Bergen for å ta forberedende
fag. Han hadde bestemt seg: det var
teolog han ville bli. Veien gikk videre
til Oslo og studier på UiO. Og endelig
fridde han til Liv og fikk ja. De giftet
seg i Øystese kirke i 1975. Hans første
prestetjeneste var som vernepliktig
feltprest på Lahaugmoen. 

Årene i Fyllingsdalen
Paret hadde planer om å flytte tilbake
til landsbygden der de følte seg
hjemme, men slik skulle det ikke gå. 
– Den gang som i dag var det pres-

temangel i Norge, forteller Bjarte. Han
ble tipset om prestestilling i Fyllings-
dalen, men takket nei til å søke.
– En dag fikk jeg brev fra journalist

Rolf Tofte som var engasjert i Fyllings-
dalen menighet. Han spurte meg pent
om jeg ville søke. Stillingen hadde vært
utlyst tre ganger uten resultat. Så søkte
jeg likevel og fikk stillingen som kapel-
lan. Senere ble det residerende kapel-
lanstilling og soknepreststilling – også
det i Fyllingsdalen. Og en travel
hverdag som trebarnspappa.
– Fyllingsdalen var en ny bydel i

sterk vekst, erindrer Bjarte. Så stor var
veksten at soknet etter noen år ble delt
i to og Sælen kirke ble bygget. 
– Jeg lærte meg å møte mennesker i

mange forskjellige sammenhenger.
Det var en flott tid, men jeg opplevde
også utfordringene som ofte oppstår i
nye bydeler med stor tilflytting. 
En morgen han kom på jobb var

kirken vandalisert. Alle rutene var
knust. Det var også døpefonten og alle
orgeltangentene. Kirken var rasert. 
– Det var et grusomt syn og skapte

stor oppstandelse. Men hendelsen
bidro nok mest til å styrke samholdet i
menigheten, sier Bjarte.

Trosopplæring og sorgarbeid
Etter 12 år i Fyllingsdalen tok han
steget og søkte prestestilling i
Storetveit. På denne tiden var
Storetveit et stort sokn som også om-

fattet Bønes, Sædalen og Natland.
Også her gikk det mot en deling, og
Bønes menighet ble etablert.
– Å oppleve Bønes kirke bli bygget

gjennom dugnad var en stor og flott
opplevelse. Det var et enormt samhold
og mange som ville gjøre noe positivt
for bomiljøet. Innsatsen blant frivillige
var enestående, forteller han. 
Han synes årene i Storetveit har vært

rike og gode, og må tenke seg om noen
ganger før han trekker frem hva han
har satt mest pris på.
– Det må være menneskene, sam-

arbeidet med staben og å delta i diakoni
- og trosopplæringarbeidet, sier Bjarte
og forteller om et møte for mange år
siden som satte dype spor. En mor
hadde mistet sitt barn på tragisk vis og
var i bunnløs sorg. Da fikk jeg spørs-
målet: Er det noen som har opplevd
sorg på samme måte som meg?
– Dette ble starten på et sorgseminar

der vi inviterte hele prostiet til å delta.
Vi lærte om sorg og sorgreaksjoner, og
man fikk mulighet til å delta i sorg-
grupper der gruppelederne fikk veiled-
ning fra Haraldsplass diakonale
sykehus. Dette tilbudet har vi fortsatt.
Det er et veldig meningsfullt og
givende arbeid. 
Men også i Storetveit opplevde han

vandalisme. 
– At Fantoft stavkirke brant ned, var

en stor tragedie. Det gjorde et dypt
inntrykk. Samtidig fikk hendelsen
tydelig frem hvor glad folk var i kirken.
– Kjærligheten til kirken er ofte

større enn det vi skulle tro.
Han berømmer staben og det gode

samarbeidet i menigheten. Arbeidet
med dåpsopplæringen har vært
givende, og han er spesielt stolt over
ungdomsklubben, som har blitt en fo-
regangsklubb for andre menigheter.
– Det er stort å se barn vokse opp og

å gjøre de kjent med kirken. Ikke minst
er det en god følelse å kunne vie unge
som jeg tidligere har døpt. Selv om jeg
da føler meg fryktelig gammel, ler han.

Utfordinger i vår tid
Hans siste gudstjeneste som sokne-
prest i Storetveit kirke, blir søndag 27.
oktober. Hvilke tanker gjør han seg om

forkynnelse i dagens samfunn, om
kirkens fremtid og om det kommende
kirkevalget?
– Det er utfordrende å forkynne

trygghet og håp i en verden som preges
av miljøkrise og stadig større spenn-
inger. Og det er trist å se utviklingen i
USA der retorikere sprer gift gjennom
hatsk språk. Men nettopp her har
kirken en viktig oppgave, mener Bjarte.
– Kirken har hatt en stor betydning

gjennom kriser i alle år. Se bare på 2.
verdenskrig og på 22. juli. Kirken
bærer bud om kjærlighet og et felles-
skap på tross av forskjeller.

Ønsker seg en raus kirke
Han ønsker seg en kirke som er raus,
åpen og inkluderende. Og synes det er
både flott – men samtidig litt sårt – å
oppleve et kirkevalg som for første
gang stiller med tre ulike lister.
– Vi må tåle hverandres ulike syns-

punkter uten å fordømme hverandre.
En opphører ikke å være søsken selv
om man er uenige. Kjærligheten er
sterkere enn alt! Den må prege oss i
forhold til våre medmennesker selv om
vi er uenige og ser ulikt på ting.
Samtidig skal jo kirken være demo-
kratisk og det er viktig at medlemmene
føler medinnflytelse, legger han til. 
Nå ser han frem til å bruke mer tid

med familien. Sitt syvende barnebarn
fikk han 2. påskedag i år og i august
hadde familien både dåps- og bryllups-
fest i Storetveit. Han gleder seg til å
bruke tid på hytten i Fyksesund – på
gården der Liv kommer fra. Kanskje
skal de reise litt. Men om litt vil han
finne sin plass i menigheten. Uten å
invadere, presiserer han.
– Jeg vil gjerne stille til tjeneste når

kirken har behov for vikarer, sier han. 
For det er dessverre mangel på

prester for tiden og alt for få som velger
teologistudiet som utdanning. 
– Det er både bekymringsverdig og

synd. Teologi er et sjeldent interessant
og allsidig studium som favner om
både språk, historie, religionshistorie,
filosofi og trosforståele. Religion og
livssyn har preget utviklingen i verden
gjennom all tid, avslutter Bjarte
Holme. l

Det er stort å se barn vokse opp og å gjøre de kjent med kirken. 
Ikke minst er det en god følelse å kunne vie unge som jeg 

tidligere har døpt. Selv om jeg da føler meg fryktelig gammel.
’’
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Søndag 27. oktober kl. 18.00 blir det avskjedsguds-
tjeneste i Storetveit kirke, etterfulgt av hyggelig
samvær i menighetshuset. Hjertelig velkommen!

5 OM 
BJARTE

Per Kristian Erdal, medlem av og tidligere
leder av menighetsrådet:

Bjarte har både som
person, som prest og som
leder en egen evne til å se
enkeltmennesker i menig-
heten. Han har en raushet
og trygghet og er flink til å
lytte. Jeg ser tilbake på
gode diskusjoner der han
alltid bringer interessante
perspektiver. Han taler om tro via kjær-
lighetens potensiale og nåde.

Bodil Dyrøy Bredholt, kateket i Storetveit menighet:

Bjarte og jeg har jobbet sammen siden 1996 og jeg
husker godt de første dagene som ny kateket. Jeg
tenkte: Hva skjuler seg egentlig bak denne smilende
presten? Kan han være like smilende og imøtekom-
mende hver eneste dag? 23 år etter, kan jeg bare slå
fast at det er mulig! Smil, rungende latter, lite selv-
høytidelig, klok, raus og omsorgsfull, et varmt hjerte

som banker for kollegaer, menighet og mennesker i alle aldre. Dette er
kjennetegn på denne unike presten. Han er akkurat så smilende, raus
og imøtekommende som han kan virke ved første øyekast! Jeg er så
takknemlig for å være en kollega som har kunnet nyte godt av akkurat
dette – jeg kommer til å savne ham i kollegafellesskapet.

Benjamin Ellingsen, leder i Storetveit Ungdomsklubb:

Ikke bare har Bjarte vært til praktisk hjelp for klubben som
når han hjelper å be for hver og en av lederne på Velsignet
helg, eller som beredskap hjemme når vi er på tur. Bjarte
har også betydd mye for oss på et religiøst og personlig
plan. For mange av oss som går i klubben har han både døpt

og konfirmert oss, han har gitt oss
inngang inn i troen og fulgt den opp når den

tiden kom. Jeg har aldri møtt en klubbis
som ikke elsker Bjarte – ikke minst fordi

han er så hyggelig, snill og god.
Klubben selv har alltid hatt Bjarte

som støttespiller. Når vi har
trengt hjelp, har vi alltid kunnet
spørre Bjarte. Selv om vi har en
fantastisk gjeng med
mennesker i menigheten,
kommer vi i klubben til å
savne ham utrolig mye!

Agnethe Mohn, leder av
menighetsrådet:

Jeg vil takke Bjarte for alt
han har gitt av seg selv her
i Storetveit like siden
1990. Jeg vil savne hans
varme og gode smil, hans

lune humor og rolige, omsorgsfulle og
velgjørende vesen. Han har en stor
evne til å skape en positiv og
trivelig atmosfære for oss alle.
Men ikke minst vil jeg savne
hans utmerkede prekener.
Han er en glimrende for-
kynner, med evne til å
knytte budskapet til våre
aktuelle liv i dag på en en-
gasjert og levende måte.
Jeg vil også savne hans
praktfulle og tydelige
salmesang, som virkelig når
ut i kirkerommet!
Jeg vil også takke for hans
trofasthet og nærhet i det ufor-
melle fellesskapet rundt kvelds-
måltidet om onsdagskveldene. Vi
blir glad om du overrasker oss iblant!
Jeg vil også takke for hans oppløftende
kronikker i menighetsbladet. Jeg håper han
fortsatt vil bidra og at vi iblant kan få se og
høre han som vikar. Jeg ønsker han alt godt
i den nye pensjonisttilværelsen!

Jostein Aarvik, kantor og
organist i Storetveit kirke:

Det har vært et privilegium å få
arbeide sammen med Bjarte i de

snart to årene jeg har hatt stilling
her i menigheten. Særlig har jeg satt

pris på samtalene Bjarte og jeg har hatt
om salmer og opplegg for gudstjenestene og

anledningene til å hente fram og diskutere med
ham erfaringer fra andre steder
jeg har jobbet. Jeg beundrer den
energien som Bjarte utstråler og
den respektfulle måten han
møter og omgås mennesker på.
Han er en kunnskapsrik teolog
og en dyktig og engasjert for-
kynner.

Søndag 27. oktober blir siste gudstjeneste med Bjarte
Holme som sokneprest før han skal nyte en fullt fortjent
pensjonisttilværelse. Vi har spurt fem medarbeidere i
menigheten om hva han har betydd i samarbeidet.
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KONTAKTKLUBBEN I
STORETVEIT HØSTEN 2019
Når sommeren er nesten over, er Kontaktklubben i sving
igjen.  Sånn er det i år også! Hjertelig velkommen til nye
samlinger som begynner torsdager kl.18 00 og varer til
kl. 20 00 på følgende dager:

• 29. august
• 12. september
• 26. september
• 10. oktober
• 24. oktober
• 7. november
• 21. november
• 5. desember

Har du lyst til 
å være frivillig 
i Storetveit?
Her har du Kristin Myhre og Maria Helsengren, to frivillige
konfirmantforeldre som er med og hjelper til med kirkekaffen 
med glede! l

Har du også lyst til å være frivillig i Storetveit? Kontakt Kari Bakke
55 30 81 15 eller 480 52 064 for en uformell prat.

Bjørgvin bispedømmeråd vedtok i
juni å tilsette Jan Helge Gram Egge-
støl som sokneprest i Bergensdalen
prosti, med Storetveit sokn som tje-
nestested. 
Gram Eggestø takket ja til tilbudet

og tiltrer stillingen 30. september.
Stab og menighetsråd i Storetveit
mottok meldingen med stor glede og
ønsker Jan Helge hjertelig vel-
kommen!

Den nye soknepresten er 57 år og
har bakgrunn som sokneprest i Hinna
i Rogaland. Han har de siste åtte
årene jobbet som sykehusprest på
Haraldsplass diakonale sykehus. 
10. november kl. 11 blir det høy-

messe med innsettelse ved prost Anne
Mathilde Garmann Klare.  
Nærmere presentasjon av vår nye

sokneprest får du i neste menighets-
blad, som kommer i november. l

Selge bolig?
Flere av våre kunder søker bolig  

i ditt område. Kontakt oss for  
gratis verdivurdering.

FANA EIENDOMSMEGLING

KONTAKT OSS:
Ring 48 40 02 23 eller send e-post: fana@kapa.no

Villa Skjoldtun - Harald Skjoldsveg 75

Jan Helge Gram Eggestøl 
blir vår nye sokneprest 
Snart går Bjarte Holme av som sokneprest i Storetveit
etter 29 år. Etterfølgeren er nå tilsatt.
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Nominasjonskomiteens liste

1

Jeg er konfirmert i Storetveit kirke og
trives i Storetveit menighet - spesielt i
kirkerommet. Fra menigheten har jeg
erfaring fra ungdomsarbeid og klubben. 

Min hjertesak er å arbeide for å inkludere
flere frivillige opp mot menighetsarbeidet.

Jeg har røttene mine i Storetveit, er døpt,
konfirmert og viet i Storetveit kirke, og
har kommet hjem til Storetveit som pen-
sjonist. I mitt yrkesaktive liv har jeg vært
lærer i barneskolen, især arbeid med
flyktningebarn og håndarbeid.

Jeg har vært medlem av menighetsrådet
de siste åtte årene, og kjenner menighets-
arbeidet godt. Min hjertesak er arbeide
og å spre glede for de eldre.

Konfirmert i Avaldsnes kirke på Karmøy.
Flyttet med familien til Minde i 2007, og
ble valgt inn i Menighetsrådet (MR) i
2009. Arbeidet i MR er givende og inter-
essant og har gitt oss en unik tilgang til
sosialt nettverk og lokal tilhørighet. Nå
er jeg klar for en ny periode.

Jeg vil bidra på min måte til å oppfylle
menighetens visjon om å være et levende
og inkluderende fellesskap som speiler
Guds kjærlighet.   

Min hjertesak: Gjestfrihet! Jeg ønsker å
bidra til en raus, inkluderende og gjestfri
menighet som skaper opplevelse av lokal
tilhørighet og stimulere tilhørighet til 
noe større utenfor seg selv - Gud, uav-
hengig om en oppfatter seg som aktiv,
passiv, søkende, letende, skeptisk eller
undrende.

Konfirmert i Jondal. Begynte i gospelkoret
Agape i 1976. Har vært søndagskolelærer
i en god del år, og hatt flere perioder i
menighetsrådet. 

Kan bidra med det meste og er nå øko-
nomiansvarlig i menighetsrådet. Har mye
teknisk kompetanse, og en del styre- og
ledelseerfaring. I menighetsrådssammen-
heng handler det om å få avgjort saker,
skaffe ressurser og sørge for at menighets-
aktivitetene får best mulige vilkår.

Jeg er døpt, konfirmert og giftet i Store-
tveit kirke, og var aktiv i ungdomsklubben
fra jeg var 13 -20 år. Jeg har vært med i
menighetsrådet i to perioder tidligere. 

Jeg kan bidra med erfaring fra ungdoms-
arbeid samt lang ledererfaring. Min hjerte-
sak er en er åpen og inkluderende
menighet der alle føler seg velkommen.

Supplerte kandidater

Konfirmert i Årstad kirke. Jeg har nylig
flyttet til Storetveit menighet, men var
speider i Storetveit 1 som barn. Jeg har
også barn og barnebarn som er kon-
firmert/døpt her.

Jeg tenker jeg kan bidra med min lange 
erfaring med mennesker i ulike alders-
grupper og situasjoner. Jeg synes det er
vanskelig å velge en hjertesak, men opp-
lever å kunne slutte meg til menighetens
visjon: Et levende og inkluderende fellesskap
som gjenspeiler Guds kjærlighet. 

Jeg mener kirken bør være inkluderende,
men samtidig tydelig på retning. De valg
den enkelte gjør i forhold til etiske utford-
ringer vi utsettes for gjennom livet, må
imidlertid tas av enkelmennesket selv.

Jeg er konfirmert i Lindås kirke, og flyttet
til menigheten da min yngste datter ble
døpt her. I de senere årene har jeg vært
engasjert som frivillig i forbindelse med
onsdagskonsertene i kirken.

Jeg håper å kunne bidra med utvikling av
tilbudet i kirken og se etter nye måter å få
unge og eldre med på flere og gjerne nye
aktiviteter som fenger. Jeg er særlig opp-
tatt av musikk og konserter, og det å ha
en lav terskel for at folk skal kunne bruke
kirken.

Hjertsaken min må være å fokusere på
raushet, åpenhet og å inkludere alle som
vil komme til Storetveit. Bygge videre for
å oppnå et hyggelig og inkluderende felle-
skap. Arbeide for å få flere til å bruke
kirken aktivt, gjerne på nye måter, og
bruke musikken og naturen og troen til å
omfavne flere, uansett hvem, eller
hvordan en er. Inspirasjonskilde for meg
personlig er alltid «Den gylne regel»: Alt
dere vil at andre skal gjøre mot dere, det 
skal også dere gjøre mot dem. (Matt.7.12)  

Gjennom denne regelen settes venn-
ligheten, sannheten og ærligheten fremst.
Noe å strekke seg etter for oss alle, etter
min mening.

Jeg er helsesykepleier/helsesøster med
viderekompetanse innen veiledning og
familieterapi fra UiB. Jeg har et nært for-
hold til Storetveit kirke og menighet hvor
jeg også er konfirmert, har giftet meg og
døpt mine fire jenter. Disse er igjen kon-
firmert her, har døpt sine barn her og er
aktive med blant annet orgelspill og sang.

Jeg har vokst opp i miljøet i kirken og kor,
og vært aktiv som medleder  i barnekoret
og ungdomskoret. 

Jeg ønsker at kirken skal være tilgjengelig
og være et tilbud for alle. Jeg håper vi i
enda større grad kan åpne for å nå
mennesker gjennom sang og musikk/
konserter i kirken. Kanskje kan musikk i
enda større grad implementeres i tros-
opplæringen?

1. Per Kristian 
Erdal (1958)
spesialrådgiver

2 Agnethe Mohn
(1945) 
pensjonert lærer

John Kristian
Gramstad Rolfsnes
(1958)
sykehusprest

Ole Hieronymus
Meyer (1957) 
ingeniør

Friede Andersen
(1962), 
seksjonssjef

Guri Rørosgaard
Haaland
(1949), lege/
BU-psykiater

Tone Lauvås
(1965)
spesialsykepleier/
HMS-leder

Anette Christine
Isdahl Krohn-
Hansen (1964),
helsesykepleier

Kirkevalget 2019:

Kandidater til Storetveit menighetsråd



Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 
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kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no. 

 

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som s3ller 3l valg.
Mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/bjorgvin eller på www.kirkevalget.no.
Informasjon om hva kandidatene og listene står for og mener om ulike saker, presenterer
de selv på egne ne4sider.

Du er med på å bestemme hvem som skal si4e i Bjørgvin
bispedømmeråd og Kirkemøtet, Den norske kirken
si4 «stor3ng» i perioden 2019 – 2023.

   
     

 
        

      
  

 

       
       

      
 

     

 
     

   
 

 
 

 

   
 

 
          

  

  

       
 

  

 

       

  

 
 

    
 

  

 

     

    

    

    
  

    
  

    
  

 
    

 

   
     

 
        

      
  

 

       
       

      
 

     

 
     

   
 

 
 

 

   
 

 
          

  

  

       
 

  

 

       

  

 
 

    
 

  

 

     

    

    

    
  

    
  

    
  

 
    

 

          

9. sep. 2019
Kirkevalget Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme

Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no



I Bjørgvin bispedømme er det tre lister ved bispedømmeråds
valget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirke. Listene er presentert alfabe�sk. Kandidatene på
hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjons
komiteens liste
Det er en nominasjonskomité som har
sa4 opp listen. Nominasjonskomiteen er
valgt av representanter fra menighets
rådene, med e4 medlem fra hvert pros3. 

Listen er utarbeidet på bakgrunn av for
slag fra menighetsråd, ungdomsrådet i
bispedømmet og forslag fra med
lemmene i nominasjonskomiteen. 

Det er videre lagt vekt på at en skal 
representere en bredde i hva kan
didatene mener i aktuelle kirkelige
spørsmål. 

Listen representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Sammen vil vi
arbeide 3l det beste for den lokale
kirken. 

Den enkelte kandidat presenterer seg
selv på nominasjonslisten.no

Stein Oltedal
f. 1952, pensjonert 
prest, Naustdal.

1

Solaug Anita
Apelthun Sæle
f. 1951, økonomisjef, 
Fjell.2

John Eivind 
Warvik
f. 1994, pioner/tømrer,
Ortnevik.3

Anne Kris3ne 
Torvik Chris3ansen
f. 1954, vernepleier, 
Fjell.4

Øyvind Skartveit
f. 1992, student, 
Tysnes.

5

Magdalena 
Steinhovden
f. 1947, pensjonert 
sykepleier, Naustdal.6

S3g Bruun
f. 1968, økonom, 
Rådal.

7

Jan Frank Leirkar
Chris3ansen
f. 1952, pensjonert 
vernepleier, Fjell.8

Anna Helena 
Bruun
f. 1974, regnskapsfører,
Rådal.9

Andreas Skjelde
f. 1993, student, 
Sle4ebakken.

10

Turid Fjose
f. 1969, overlege, 
Voss.

2

Per Hilleren
f. 1959, bonde, 
Stedje.

3

Vemund Atle 
Øiestad
f. 1948, pensjonist, 
Nordsida i Nord#ord.1

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre de bibelske
verdiene Den norske kirke ble tu$et 
på som følge av den Lutherske refor
masjonen. Kirken må ledes av Guds
Ord og Ånd, og alle avgjørelser sam
svare med Bibelen.

Vi ønsker op3malt selvstyre lokalt, 
der råd og medlemmer får bibel
forankret trosopplæring og kursing i
menighetsbygging, i å leve som Jesu
e4erfølgere og spre evangeliet.

Kirken skal oppmuntre alle i menig
heten 3l å tjene Herren e4er den
enkeltes gaver og forutsetninger.

Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer
som har Jesus som Herre, og som
søker Gud og Hans vilje gjennom 
bønn og 3lbedelse.

Se kandidatene på 
www.bonnelista.no

   
     

 
        

      
  

 

       
       

      
 

     

 
     

   
 

 
 

 

   
 

 
          

  

  

       
 

  

 

       

  

 
 

    
 

  

 

     

    

    

    
  

    
  

    
  

 
    

 

Mali Smemo 
Hjemdal
f. 1973, rådgiver, 
Etne.4
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Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no 9. sep. 2019

Kirkevalget

9. sep. 2019
Kirkevalget



Åpen folkekirke
Vi som står på listen 3l Åpen folkekirke vil
at Den norske Kirke skal videreutvikles
som en åpen og demokra3sk kirke som
frimodig forkynner det glade evangelium
om Jesus. 

Videre vil vi arbeide for en kirke som er
åpen for alle, som fremmer menneske
verdet og som motarbeider dis
kriminering. 

Se ellers www.apenfolkekirke.org for 
fullstendig valgprogram.

Daniel Kydland
f. 1997, student, 
Knarvik.

6

Madli Kvamme
Hannisdal 
f. 1950, pensjonist, 
Osterøy.7

Leif Steinar Alfsvåg
f. 1959, fagseksjons
leder, Stord.

8

Harald Berge 
Breistein
f. 1956, daglig leder,
Åsane.9

Arve Kjell Uthaug
f. 1967, 
administrasjonssjef, 
Frekhaug.10

Karl Johan 
Kirkebø
f. 1950, pensjonist, 
Bergen.1

Nora Sætre 
Baartvedt
f. 1994, teologi
student, Voss.2

Runar Larsen
f. 1997, student, 
Sveio.

3

Line Berggreen 
Jacobsen
f. 1986, rådgiver, 
Bergen.4

Oddny Irene 
Miljeteig
f. 1954, komité
leder, Bergen.5

Eiel Holten
f. 1968, seniorråd
giver, Bergen. 

6

Åse Kongsvik
f. 1962, re4leiar,
Leikanger.

7

Erik Torp Nilssen
f. 1947, pensjonist, 
Førde.

8

Torill Jørgensen 
Frøise
f. 1972, gruppesekretær,
Askøy.8

Kris3an Sle4ebø
f. 1989, revisor, 
Bergen.

11

Liv Oddlaug 
Skaaheim
f. 1948, pensjonist, 
Førde.12

Ingrid Grimstad
f. 2000, student, 
Stord.

13

Håkon Glatved
Prahl
f. 1956, journalist,
Alversund.9

Marit Melvær 
Berge
f. 1952, pensjonist, 
Florø.10

Chris3an Emil 
Haugen
f. 1990, student, 
Bergen.11

Therese Nesse
Mokkelbost 
f. 1973, administrasjons
konsulent, Bergen.12

Ann Elisabeth 
Tveit
f. 1972, lærer, 
Bergen.13
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Gerhard August
Hansen
f. 1951, pensjonist, 
Os.5

          

9. sep. 2019
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Se kirkevalget.no
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Også denne høsten blir det ulike pro-
gram og samlinger kl 19 på onsdags-
kveldene. 

Den første onsdagen i måneden er det
salmekveld i menighetshuset – en
liten time hvor vi synger både kjente og
kjære salmer og nyere sanger og gjerne
snakker litt om tekstene og musikken. 

Tradisjonen med Kveldstoner i åpen
kirke fortsetter på den andre og fjerde
onsdagen i måneden. 

Nytt denne høsten er at det blir tema-
samlinger på menighetshuset den
tredje onsdagen i hver måned. På disse
kveldene vil både lokale ressurs-

personer og eksterne foredragsholdere
ta opp og innlede om ulike tema - alt
fra lokalhistorie, trivsel og helse til
religionshistorie og bibelkunnskap.  

Etter samlingene inviterer vi til kvelds-
mat i biblioteket på menighetshuset.

Gratis adgang – kollekt ved utgangen

Det skjer i Storetveit
høsten 2019

Program, 
onsdagskvelder kl 19
4. september           Salmekveld
11. september         Konsert med Ruth 
                                Bakke (orgel)
18. september         Temakveld med 
                                Agnethe Mohn: 
                                Om familien Mohr 
                                og Storetveits 
                                historie
25. september         Konsert med
Mette                       Gurvin (trompet), 
                                Therese Gurvin 
                                Skaaland (sang) og 
                                Jostein Aarvik 
                                (orgel)
2. oktober                Salmekveld
9. oktober                Konsert med Fana-
                                talentene under 
                                ledelse av Jan 
                                Røshol
16. oktober              Temakveld med 
                                psykiater Rune 
                                Mjanger: Livs-
                                kvalitet i alder-
                                dommen
23. oktober              Konsert med Jan 
                                Erik Endresen 
                                (sang) og Jostein 
                                Aarvik (orgel)
30. oktober              Konsert med Knut 
                                Christian Jansson 
                                (piano) og Andreas 
                                Vivestad Jansson 
                                (sang).
6. november            Salmekveld
13. november          Konsert med Hege 
                                Sellevåg (obo) og 
                                Jostein Aarvik 
                                (orgel)
20. november          Temakveld med 
                                prost Anne 
                                Mathilde Garmann 
                                Klare og Bjarte 
                                Holme: Om kirke-
                                gården vår og den 
                                nye minnelunden
27. november          Konsert med Brita 
                                Maripuu (sang, 
                                fløyte, harpe) og 
                                Jostein Aarvik 
                                (orgel)
4. desember             Salmekveld/ 
                                Adventsprogram

Onsdagskvelder med åpen kirke, konserter, 
salme- og temakvelder

RUNE MJANGER ANDREAS VIVESTAD JANSSON

KNUT CHRISTIAN JANSSON

BRITA MARIPUUHEGE SELLEVÅG 

JAN ERIK ENDRESEN



02/19 ǀ 13

Vil du synge i kor?

For voksne: I Storetveit kirke er

det et kor for voksne. Koret

øver annenhver uke i kirken,

oftest onsdager, noen ganger

på torsdag og deltar med sang

på gudstjenester, konserter og

kveldstoneprogram i menig-

heten. På repertoaret står

kirkemusikalske perler, salmer,

folketoner og spirituals mm, alt

i en overkommelig vanskelig-

hetsgrad. Målet er å få til fin

klang og å synge fra hjertet. 

Koret teller for tiden 11 sangere

med dirigent og vi ønsker å bli

litt flere, særlig i mannsstem-

mene. Ta kontakt med dirigent

Jostein Aarvik på 957 55 362

eller ja225@kirken.no dersom

du har lyst til å bli med i koret.

For barn: Knøttesang. Alle

«knøtter» fra ca 1-5 år er
hjertelig velkommen til
KNØTTESANG hver tirsdag kl

17.30 – 18.30! Vi synger,
danser og spiller før vi avslutter

med kveldsmat og frilek på

gulvet. Ta med deg det du vil

spise selv. Ellers har vi alltid litt

frukt og knekkebrød på lur. NB!

Siste tirsdag i måneden er hele

familien invitert til knøtte-

middag kl 16.30 – 18.00. 

Lurer du på noe? Kontakt Kari

Bakke, 55 30 81 15/480 520 64,

e-post: kb322@kirken.no

Babysang
Velkommen til babysang i

Storetveit kirke torsdager kl

10.30! Ta med matpakke, så

spiser vi lunsj sammen etterpå.

Vi serverer kaffe, te, frukt og

sjokolade. 

Pris kr 300,- for 8 ganger. 

Påmelding: Kontakt Kari Bakke, 

55 30 81 15/480 520 64, 

e-post: kb322@kirken.no  

Aktiv fritid
Velkommen til en hyggelig og

inspirerende samling i menig-

hetshuset annenhver tirsdag kl

11.30 - 13.30.

På Aktiv Fritid har vi med egen

matpakke. Vi stiller med te/

kaffe og kjeks (kr 30). Vi koser

oss sammen i Biblioteket rundt

langbordet, med livlig prat, litt

info og allsang. 

Av og til har vi «Hyggetreff»

med godt program og en
tankestrek/andakt og ekstra

god bevertning. Det er ikke

vanskelig å komme ny inn i

dette fellesskapet. Ta gjerne

med en god venn eller nabo. 

Hjertelig velkommen til en

hyggelig stund i godt fellesskap!

Høstens datoer 
• 27. august, 
• 10. september 
• 24.september 
• 8. oktober 
•  22.oktober 
• 12. november 
•  26.november 
• 10. desember (juleavslut-
ning).

Håndarbeidsgruppen vil prøve

å fortsette de andre tirsdagene

imellom.

Orgelkonsert ved 
Jostein Aarvik
Søndag 6. oktober kl 18.00 blir det
anledning til å oppleve det store,
fargerike orgelet i Storetveit kirke i
en fremførelse av bl.a 175-års-
jubilanten Charles-Marie Widors
Orgelsymfoni nr 9, den med til-
navnet «den gotiske», som er in-
spirert av arkitektur og interiør i

franske katedraler. Det vil bli vist
lysbilder til noe av musikken
vekselvis med at organisten er 
synlig på en skjerm nede i kirken. 
Gratis adgang, kollekt

Bach, Haga & Klyve
Søndag 10. november kl 19.00 framfører
forfatter og filmskaper Odveig Klyve og or-
ganist Kolbein Haga konsertprogrammet
«Omne possible» i Storetveit kirke. De to
Stavanger-baserte kunstnerne er ute på en
lengre turné med det de omtaler som re-
sultat av «samtalar kring J.S.Bachs musikk». 

Odveig Klyve har bl.a. skrevet ni diktsam-
linger og åtte barnebøker og diktene
hennes har blitt oversatt til mer enn 20
språk. Kolbein Haga har gjennom en lang
karriere vært aktiv med konsertvirksomhet
i inn- og utland i tillegg til å undervise i
orgelspill. Han har også gjort en rekke inn-
spillinger av J.S.Bachs orgelmusikk.

Billetter kr 100,- ved inngangen.  

ODVEIG KLYVE

KOLBEIN HAGA



77505

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 Kjøp og betal.

Her kan du søke enten på 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: 
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 10-14
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
Sokneprest Gunn Kongsvik
✆  55 30 81 03
✉  gk936@kirken.no
Kapellan Gunn Frøydis Unneland
✆  55 30 81 06
✉  gu858@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

Diakoniutvalget
✆  55 30 81 05
Bankgiro: 16443140704

Kontorfullmektig
Anna Frich Sjurseth
✆  55 30 81 11
✉  as662@kirken.no
Tirs og fre kl 10-14, frem til 13. sept.

Storetveit menighetsråd
Agnethe Mohn 
✆  948 59 503
✉  agmohn@gmail.com
Bergensdalens prosti
Prost Anne Mathilde 
Garmann Klare
✆  55 59 32 20
✉  ak558@kirken.no
Klubben
Benjamin Ellingsen 
✆  458 62 584
Bibelgruppetjenesten
Sosialt samvær og samtale om tro
Kontakt: Bjarte Holme 
✆  55 30 81 12

Kontaktklubben
Møtes hver 2. tors i menighetshuset
✆  55 30 81 05
1. Fjøsanger NSF
Njål Farestveit 
✆  55 10 51 13 / 997 15 116
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 tirs. kl 17:30-18:30
Kontakt: Kari Bakke 
✆  55 30 81 15 
✉  kb322@kirken.no
Besøkstjeneste
For den som ønsker besøk eller å bli be-
søker. Sorggruppe ved skilsmisse/dødsfall.
✆ 55 3081 05
Givertjenesten
Bankgirokonto: 1644 31 40704
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 Døpte

Even Berge Otterstad
Vilde Helle Oksnes
Sverre Alvær Slaatten
Hedvig Celine Rokstad
Duus
Olav Rokstad Duus
Jonas Voll Trengereid
Olivia Kroken Holme
Jennie Duus Wickmann
Oliver Hove Hansen
Charlie Bastian Storøy
Bergsvik
Matheo Granmar Soleim
Maja Slaatta-Solund
Hermine Sundt
Mille Andersen
Oda Byrne
Tobias Irgens Kvinge
Cecilie Helene De Oliveira
Gangdal
Sondre Flatabø Neset
Jenny Benedicte Bakke
Henrik Grande Molvik
Sanna Tømmerbakk
Linga
Anastasia Go Hauken
Maria Andreassen
Furebotn
Mio Makai Vu-Wergeland
Agnes Rørvik Ferstad
Anna Maria Gulbrandsen

Kornelius Godøy
Marius Haaland
Malene Mork Vikane
Ola Silden Degnepoll
Abdoullah Emmanuel
Thiam
Tiri Hvidsten Brosstad
Eva Kleiva Svendsen
Ingeborg Stevnebø Eggen
Lykke Sofie Økland
Mathiassen

Vielser

Stian Røstum og 
Kine-Marte Igland
Ørjan Hatlevik og 
Anne Kari Dale
Jonatan Aadland og 
Maria Sivertsen
Petter Einarsen og 
Karen Søilen
Martin Syversen og
Jeanette Grønbekk
Ørjan Kittang og 
Åse Økland
Dandy Aritonang og
Susanne Kåsin
Henrik Eriksen og 
Kristina Johannessen
Eivind Storvand og
Camilla Bendiksen

Terje Arildsen og 
Christel Eide
Sebastian Bech og 
Lise Marie Mæland
Olav Storebø og Karoline
Hamnes

Gravferder

John Harald Fuglø
Hallstein Fjøsne
Otto Emil Hausvik
Edvard Barfred Giertsen
Kristi Marie Arnesen
Evelyn Hansen
Ruth Kvist
Arne Nordbø
Kitty Kismul
Kari Tronstad
Ingebjørg Hjelland
Inger Johanne Ottesen
Helge Ronald Gjessing
Uchermann Riisøen
Edith Margrethe Borge
Solveig Helene Tiljeros
Arne Tvedt
Knut Breda Grønneberg
Ottar Sæbø
Hans Grimelund
Gerd Sjursen

Livets gang



Gudstjenester,
Storetveit

18. august kl. 11.00:
10. søn. i treenighetstiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til Institutt for
sjelesorg. Bjarte Holme.

25. august kl. 11.00
11. søn. i treenighetstiden
Høymesse. Presentasjon 
av ungdomsklubbens ledere.
Nattverd. Offer til menig-
hetens ungdomsarbeid.
Gunn-Frøydis Unneland.

1. september kl. 11.00
12. søn. i treenighetstiden
Høymesse med dåp og 
konfirmantpresentasjon.
Offer til menighetsarbeidet.
Gunn-Frøydis Unneland.

8. september kl. 11.00
13. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. 
Skolestart. Dåp. Offer til
Sjømannskirken, Norsk
kirke i utlandet. Bjarte
Holme.

15. september kl. 11.00
14. søn. i treenighetstiden
Høymesse med konfir-
mantpresentasjon. Natt-
verd. Offer til menighets-

arbeidet. Gunn Frøydis
Unneland.

22. september 
15. søn. i treenighetstiden
Ikke gudstjeneste, se Bønes.

29. september kl. 11 00
16. søn. i treenighetstiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarbeidet.
Bjarte Holme.

6. oktober kl. 11.00
17. søn. i treenighetstiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Offer til Kirkelig ressurs-
senter for mishandlede
kvinner. Bjarte Holme.

13. oktober kl. 11.00
18. søn. i treenighetstiden
Høymesse. Nattverd. Offer
til menighetsarbeidet.
Gunn-Frøydis Unneland.

20. oktober kl. 19.00:
19. søn. i treenighetstiden
Temagudstjeneste. Natt-
verd. Offer til tv-aksjonen.
Bjarte Holme.

27. oktober kl. 18.00:
Bots- og bededag  
Avskjedsgudstjeneste. Offer
til menighetsarbeidet - tros-
opplæringen. Bjarte Holme.

Allehelgensdag, søndag 
3. november kl. 17.00
Minnegudstjeneste. Offer til
menighetsarbeidet. Gunn-
Frøydis Unneland.

10. november kl. 11.00
22. søn. i treenighetstiden
Høymesse med innsettelse
av ny sokneprest Jan Helge
Gram Eggestøl. Dåp. Natt-
verd. Offer til Stefanusstift-
elsen. Prost Anne Mathilde
Garmann Klare.

17. november kl. 11.00
23. søn. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste. 
Sansegudstjeneneste. Dåp.
Offer til trosopplæringen i
Storetveit menighet. Jan
Helge Gram Eggestøl.

24. november kl. 11.00
Domssøndagen/
Kristi kongedag
Høymesse. Nattverd. Offer
til menighetsarbeidet.
Gunn-Frøydis Unneland.

1. desember kl. 11.00
1. søndag i advent 
Familiegudstjeneste «Lys-
våken». Dåp. Offer til
menighetsarbeidet. Jan
Helge Gram Eggestøl.

Støtt menighetsbladet!
Vi er avhengig av støtte for å kunne gi ut Hverdag og Helg.
Du kan enkelt gi din støtte via Vipps. Velg “Kjøp og betal” 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: Man., tirs., tors., fre. 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

Renholder:  2 timer/uken, timelønnet
Kirketjener: Cirka 3-10 timer/ 

måneden, tilkallingsvikar.

De to ledige stillingene kan kombineres.
For mer informasjon, se våre hjemmesider:
www.kirken.no/storetveit

Ledige stillinger i Storetveit menighet


