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D et er tydeleg at det som skjer betyr noko
for mange. At det er viktig. At det som

kyrkja byr på skaper rammer og opnar opp for
eit perspektiv som er større og som kan vera
noko å finna eit feste i. Storetveit kirke er blitt
bygd fordi folk som bur her ville ha ei kyrkje
her. Både tomt og pengar til å bygge kyrkja er
gåver som er blitt gitt.

Kyrkja ønskjer å vera der folk er. 87 prosent
av kyrkja sine medlemmer har besøkt kyrkja i
løpet av året. 51 prosent har deltatt i gravferd
i løpet av året. Det er særleg i samanheng
med sorg og gravferd at kyrkja står sterkt.
Kyrkja er ein stad som kan romme sorg og
kriser. Det er godt å tenne lys og få tilbod om
samtale. Sjølv om ein ikkje trur på Gud er
kyrkja eit stad som mange kjenner seg knyta
til. Mange opplever menigheten som relevant
for lokalsamfunnet.

Sjukehusprest
For ein månad sidan var eg sjukehusprest på
Haraldsplass Diakonale Sjukehus. I møte
med pasientar blei eg overraska over kor
viktig vårt arbeid kunne vera. Når du er
pasient på eit sjukehus får du god tid til å
tenkje. Og du er i ein sårbar situasjon. Då er
det lett at vonde tankar og opplevingar kjem
til overflata. Vår oppgåve som sjukehuspres-
tar er å vera der i møtet. Det er pasienten som
eig temaet.

Ikkje skjeldan kjem samtalen inn på tema
som har med den åndelege dimensjon i livet
å gjera. Mange har fortrengt dette over lang
tid. Men der og då blir det vakt til live. Og
ønskje om forbøn, nattverd og besøk i
kapellet blir viktig. Så blir den vonde
diagnosen ikkje så farleg lenger. Møtet med
døden blir ikkje så krevjande. Dei vanskelege

opplevingane mildnar. Nokon har rett ut sagt
at det som har betydd mest for meg på
sjukehuset er samtale med presten. 

Sokneprest
Eg er glad for å vera sokneprest i Storetveit
der folk lever sine liv. Det å bli møtt med eit
ekte nærvær, eit ope sinn og med interesse er
kvaliteter som skaper gode ringverknader. Vi
er heldige i Storetveit. Vi har mange gode
medarbeidarar både frivillige og tilsette som
vil strekke seg langt i å gjera desse kvalitetane
levande. For Storetveit menighet vil vera «En
levende og inkluderende menighet som
speiler Guds kjærlighet». Det betyr at små og
store skal trivast. Sjuke og gamle skal få besøk.
Born bli døypt, tenåringar bli konfirmert,
kjærester bli vigde og døde bli gravlagt. 

Eg var nyleg på ein helsekongress der tema
var tru og helse. Der blei det lagt fram forsk-
ningsmateriale frå Danmark som dokumen-
terer at tru har positiv helseeffekt. Blant anna
i forhold til nedsatt sjukdomsrisiko, auka livs-
kvalitet, at ein lever lengre, og opplever betre
meistring av sjukdom. Som folkekyrkje kan vi
vera med å bidra til tru og betre folkehelse. 

Storetveit kirke er eit rom for mange. Inni det
rommet er det trygt. Her er det høgt under
taket. Murane er tjukke. Om det bles og
stormar ute kan eg søkje tilflukt. Kyrkja står
på eit fjell og er godt synleg. Den seier: Her er
eg. Klokkene kimar og lokkar. Den minner om
ein dimensjon som er så mykje større. Som
kan gje forankring og kvile. Og som har effekt
på mi eiga helse. l

Folkekyrkje 
er folke-
helse!
Eg har vore prest her i Storetveit
i litt over ein månad. Her er
folkekyrkja levande og nær. Det
skjer noko nesten kvar dag for
både barn, unge og vaksne. 

Ved sokneprest 
Jan Helge 
Gram Eggestøl
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Teksten var Holmes preken 
under avskjedsgudstjenesten

Da kom han til seg selv, 
står det i lignelsen om den
bortkomne sønnen. 

L ignelsen dreier seg om to ganske 
forskjellige livsinnstillinger. Den

ene handler om å leve livet, da forstått
som det såkalte «søte» livet - den andre
om å leve riktig og pliktoppfyllende.
Men i begge livsinnstillingene kan en
miste seg selv – kan det være sånn at en
ikke har kommet til seg selv?

Å sløse bort det en eier og har i et vilt liv
slik den ene sønnen gjorde, kan vel fort
ende i alt annet enn et godt liv. Men en
behøver så visst ikke bare gå på trynet
for å ha et problematisk forhold til livet.
En kan streve med å komme på høyde
med livet tross at en lever anstendige og
hederlige liv.

Opplever vi å ha det travelt? Jeg opplever
at det er svært så utbredt. Tidsklemma
mange småbarnsfamilier opplever, er en
krevende måte å ha det travelt på. Videre
kan arbeidet en har kreve en helt og fullt
både i arbeidstid og fritid. Så kan der
være så mye en har lyst til å ha, til å opp-
leve og til å være med på som ikke gjør
dagen mindre travel. Videre kan forvent-
ningene, både egne og andres, til livet og
hvordan en ønsker å ha det, stresse når
en strever med å innfri dem. 

Det går an å høre uttrykkene egentlig
skulle jeg ha vært, egentlig skulle jeg ha
gjort, egentlig skulle jeg ha sagt. Er det
travelheten, stresset, forventningene til
karriere og liv som ligger bak når disse

uttrykkene kommer? Hva forteller det
om forholdet til der vi egentlig er, til det
vi egentlig gjør og sier? Lignelsen til Je-
sus har blitt kalt lignelsen om den bort-
komne sønnen. Om han ble bortkommen
på grunn av sitt ville liv, er der mange
andre måter å være bortkommen på.

Men hva er så egentlig det egentlige? Da
han kom til seg selv. Ja, tro om ikke nett-
opp det egentlig kan ha noe med å kom-
me til seg selv å gjøre. For kan vi være
noe annet sted enn der vi egentlig er?
Kan vi være noen annen enn den vi er -
her og nå - med våre levde liv - med det vi
har tenkt, sagt og gjort? Å komme til seg
selv er å bli klar over det. Men hva så?

Der er mye som kan hindre en i å
komme til seg selv. Samtidig kan en
kjenne en brennende lengsel etter å bli
fri de usynlige byrdene livet har gitt –
lengte etter å bli fri - til å leve åpent, sant
og ekte. Men så var det dette å bli avslørt
hvordan en egentlig er og har det, og da
kunne kjenne seg tatt imot og elsket.
Finnes den muligheten?

Da vil jeg stanse ved at lignelsen om den
bortkomne sønnen i dag har fått en
annen overskrift i Bibelen – nemlig
Sønnen som kom hjem.Da denne
sønnen som hadde gått på trynet og
kommet så langt ned i fornedrelsen det
er mulig, kom han til seg selv – han tok
bolig i seg selv – og så hans eneste
mulighet for et liv var å søke hjemover.

Et ord som jeg i år har hørt og gitt meg
tanker er dette: Den som mister masken,
mister ikke ansiktet. Uten maske, avslørt
og ydmyk søker sønnen hjem og håper
på å kunne komme innenfor. Det gjorde
han og ble tatt imot med fest og glede.
For han hadde en far som elsket han.
Sønnen var kommet hjem og kunne leve
åpent, sant og ekte. Han var fri.

Lignelsen vil få fram det grunnleggende
med hvordan Gud er. At han er kjær-
lighet. Guds kjærlighet er åpen og in-
kluderende, frigjørende og gjør levende.
Denne kjærligheten er kirken helt av-

hengig av skal kirken kunne være kirke.
Derfor synes jeg visjonen til Storetveit
menighet er så flott: Et levende og in-
kluderende fellesskap som speiler Guds
kjærlighet.

Men så: Er det denne kjærligheten vi
møter i Storetveit kirke og ellers i
kirken? Eller er det de kritiske og for-
dømmende blikkene vi møter? Altså at
vi møter reaksjonen til den andre
sønnen i lignelsen. Han som tjente sin
far og var pliktoppfyllende. Han ble jo
potte sur og misunnelig og mente hans
bror slapp altfor billig unna. Men hva
var det han fikk høre av sin far: Jeg er
alltid hos deg. Alt mitt er ditt. 

Det den hjemmeværende sønnen av-
slørte, var at han ikke var bevisst på hva
han hadde – egentlig var også han bort-
kommen selv om han var hjemme. Slik
kan det også være i kirken – at vi ikke er
bevisste på hva vi har i kirken – hva
kirken er til for, selv om vi kan ha vært
aktive i kirken i flere år. Derfor er det så
grunnleggende at vi i kirken på nytt og
på nytt kommer til oss selv, søker de
åpne armer, Guds grensesprengende
kjærlighet i hans frigjørende nåde, og
ved det på nytt og på nytt blir bevisste på
hva vi har del i. For da kan vi i kirken
være åpne og inkluderende for dem som
søker kirkens fellesskap. Da speiles Guds
kjærlighet.

Da kan vi uansett hvem vi er, hva vi er
og hvordan vi er og har det kjenne at vi
er kommet hjem – at vi har tatt bolig i
oss selv og kan leve avslørt - frigjort –
åpent – sant – og ekte. Da kan vi virkelig
glede oss over at vi alle kan søke natt-
verden og dermed slippe å skule på
hverandre og undres over om en kan
mene noe med det. Glede oss over at vi
alle synlig og konkret kan ta imot Jesus
og hans kjærlighet. Da kan Storetveit
menighet være et levende og inkluder-
ende fellesskap som speiler Guds kjær-
lighet. Kjærligheten som kan forvandle
oss og verden. Kjærligheten som er verd
å leve for og kan gi grunn til tro på en
himmel. l

Om å komme hjem – om å være hjemme 

Denne teksten var Bjarte Holmes 
preken under avskjedsgudstjenesten 
27. oktober



H er var det snitter og kake til
alle fremmøtte. På bordene

var det utplassert små kort som
man kunne skrive hilsener på.
Disse ble samlet i en kurv og over-
brakt Bjarte. Storetveits eget kor
fremførte sang for Bjarte og det var
hjertelige takketaler og gaver fra
blant annet menighetsrådet, ad-
ministrasjonen og Bønes menighet.
Vi fikk også høre Bjartes datter
Brita fortelle om hvor stolte de er
av sin far.

Halleraker-karikatur
På vegne av stab, menighetsråd

og Presteforeningen, overrakte
Agnethe Mohn gaven som
var en karikaturtegning av
Bjarte – tegnet av den

Takke-
fest for

Bjarte
Holme

Til fullsatt kirke holdt Bjarte Holme sin 
siste gudstjeneste som sogneprest i Storetveit

menighet søndag 27. oktober. Etter 
gudstjenesten var det takkefest i menghets-

huset – også dette fullsatt, og vel så det!

Kronet som en konge: På avskjedsfesten over-
rakte menighetsrådsleder Agnethe Mohn en
lønnebladskrone til Bjarte Holme. Hun ønsket
samtidig påtroppende sokneprest Jan Helge
Gram Eggestøl velkommen i menigheten.

Gaven fra stab, menighets
råd og Preste-

foreningen var en karikatur
tegning signert

Marvin Halleraker.



kjente illustratøren Marvin Haller-
aker. Som et tegn på en ekstra
hyllest, fikk Bjarte også overrakt en
spesiallaget lønnebladskrone.

I midten for det hele var Bjarte
plassert sammen med sin alltid
nærværende og dyktige kone Liv –
og med både barn og barnebarn
hjertelig til stede. Bjartes takketale
etter 27 år i menigheten, var både
rørende og flott.

Takk, Bjarte – for alt du har ut-
rettet gjennom disse årene! l
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Bjarte benyttet også anledningen til å takke sin kone Liv for hjelp og støtte 
gjennom årene som sokneprest. Både barn og barnebarn fikk ta del i feiringen.

Det ble en flott og minnerik 
avslutningsgudstjeneste 27.
november. Nærmere 300 hadde
funnet veien til kirken denne
kvelden. FOTO: ALEXANDER SANDVIK



Draumkvedet 

D raumkvedet er vårt eneste vi-
sjonsdikt og omtaler en

drømmereise til det hinsidige. Man vet
ingenting om hvem som har skrevet
Draumkvedet, men i 1890-årene satte
Moltke Moe bruddstykker fra ulike
kilder sammen til en utgave på 52
vers. 

Diktet forteller om Olav Åsteson, 
som legger seg ned på julekvelden og
faller i dyp søvn. På trettende dag jul
våkner han samtidig som folk er på 

vei til kirke. Mens han sover har 
han sett livet etter døden, hvordan
synder blir straffet og fått et glimt av
Paradis. Olav rir derfor til kirken for 
å fortelle om det han har sett. 

Etter gammel tro måtte sjelen gjøre
en lang reise etter døden. Olav Åsteson
gjorde denne reisen i levende live. l

Velkommen til en middelalder-
opplevelse i moderne drakt!

Storetveit kirke, 
mandag 6. januar kl 19.00

Billetter kr 200,- 
Forhåndssalg se:

www.kirken.no/storetveit 

Tradisjonen tro framføres Norges store middelalderepos
på 13. dag jul. Årets kveder er Mari Midtli. Med seg har
hun Espen Wensaas (gitar), Mats Erik Odde (trekkspill) 
og Steinar Ofsdal (fløyter). 

Mats Erik Odde
FOTO: LARS EVENSEN 

Mari Midtli.
FOTO: LARS EVENSEN 
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 2020 Adventsverksted
Lørdag 7. desember kl.12.00 – 15.00
Også i år har vi gleden av å kunne invitere barn, for-
eldre og besteforeldre til adventsverksted i  Storetveit
menighetshus.

Vi tenner adventskransen, synger julesanger – og vi lager jule-pynt
og julegaver. Og selvsagt må vi kose oss med boller, klementiner
og 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 menighetskon-
toret for påmelding innen 3. desember

Hilsen Storetveit menighet ved Kari Bakke - 
454 27 785 - kari.bakke@bergen.kirken.no

Juletrefest
Søndag 5. januar kl 16.30 - 18-30
Pris kr 50,- (kr 150 pr familie). Hotdog, kaker og 
kaffe. Påmelding senest torsdag 2. januar til 
Agnethe Mohn: 948 59 503 - agmohn@gmail.com

Aktiv fritid
Velkommen til  hyggelige og inspirerende samlinger i
menighetshuset 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 lang-
bordet, 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. 

Juleavslutning:
Tirsdag 10.desember kl 11.30 blir det juleavslutning med 
organist Ivar Mæland. 

Datoer frem til sommeren er som følger:
• 14. januar • 28. januar • 11. februar • 25. februar • 10. mars 
• 24. mars • 14. april • 28. april • 12. mai • 26. mai 
• 9. juni - sommertur!

Håndarbeidsgruppen vil prøve å fortsette de andre tirsdagene 
imellom.  

Hjertelig velkommen til en hyggelig stund i godt
fellesskap!

Steinar Ofsdal 
FOTO: TORE SÆTRE/

COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

Espen Wensaas
FOTO: STINE ØSTBY



40 konfirmanter til
Nordhordlandshallen
I september reiste vi av
gårde sammen med 40 
konfirmanter fra Storetveit
og Bønes. I Nordhordalands-
hallen møtte vi ca 500 kon-
firmanter fra 7 forskjellige
menigheter i og utenfor
Bergensområdet. Temaet
var:» SAMMEN» og det var
akkurat det vi var – Sammen
med hverandre og sammen
med Gud. Bibelfortellinger,
korte undervisningsbolker,
musikk, seminarer, sport og
spill, globalt marked, scene-
show av høyeste kvalitet –
alt understreket dette ene: 
Vi er sammen og sammen
kan vi utrette det meste! 

Bo hjemme-leir
I oktober arrangerte vi en
helg for 40 konfirmanter
som valgte å bli med på «Bo
hjemme-leir». Tema: «Sett,
avslørt og elsket» Som Jesus
møtte kvinnen ved brønnen,
møter han oss. Han ser, av-

slører og elsker oss som vi
er. Med det som overskrift,
fylte vi helgen med undervis-
ning, samtaler og lek ute og
inne, forberedte og gjen-
nomførte vi Ung Messe søn-
dagskveld.

Ung messe
Ung Messe er for unge i alle
aldre. Spesielt for denne, er
alle klubbisene som kommer
hjem fra sin høsttur på
Dyrkolbotn. Konfirmanter
og øvrige klubbmedlemmer
ender sin helg på denne
måten. Selv om mange er
trette, kan det jo være fint å
få en time i kirkebenken til å
fordøye inntrykk og opplev-
elser fra leiren og samtidig
møte resten av ungdom-
mene i menigheten. 

Høsttur til Dyrkolbotn
med Klubben 
18. – 20. oktober
Tradisjonen tro gikk høst-
turen til Dyrkolbotn leir-
skole, hvor hele 115

Konfirmant-
aktiviteter

Konfirmantåret er godt i gang og vi kan 
se tilbake på tre flotte helger: Klubbtur 
til Dyrkolbotn, «Sammenleir» i Nord-
hordlandshallen og «Bo hjemme-leir» 
i Storetveit kirke/menighetshus.

klubbiser var samlet, så 
nå er klubbåret i gang for
fullt. Det var her vi hadde
den offisielle opptagelsen
av de nye klubb-kon-
firmantene og der de fikk
utdelt sangbøkene sine,
som de skal ha med seg 
på alle klubbturer resten
av klubbkarrieren sin, 
og som skal fylles med
hilsener fra de som kon-

firmantene drar på tur
med.

Vi fikk en flott helg fylt
med god stemning,
volleyball, rappellering,
kanopadling og mange
andre aktiviteter. Tilbake
på Storetveit samlet vi oss
til til en fantastisk gudstje-
neste hvor vi fikk se hva
de andre konfirmantene
hadde bruke helgen på. l

Morgengym på Høsttur på Dyrkolbotn.

Øverst til venstre: fra Bo hjemme-leir. Til høyre: Rådet i Store-
tveit Ungdomsklubb. Nederst til venstre: Fra Sammen-leir i
Nordhordlandshallen. Til høyre: Fra Ung Messe.
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M ålet er å skape et sosialt
og åndelig fellesskap

gjennom friluftsliv, BBB (bibel,
bønn og brorskap), lek og moro.
Klubben har ukentlige møter
hjemme hos medlemmene og
prinsippet «unge leder unge»
står sentralt. 

I år har Klubben vel 110 med-
lemmer med nesten 40 ledere
som er inndelt i undergrupper
og avdelinger. Lederne er en-
gasjerte unge som har fullført
lederkurset. 

Rådet
De eldste danner et Råd av av-
delingsledere, som sammen
med Klubbens leder er hoved-

ansvarlig for driften. Rådet er
øverste organ i Klubben, og har
kontinuerlig møter gjennom
hele året. Rådets oppgave er å
påse at planlagte arrangement
gjennomføres på en forsvarlig
måte, også med en god øko-
nomisk styring. Rådet skal også
være et forum for å ta opp saker
og problemstillinger som ligger
i avdelingene: For tiden jobber
Rådet med nytt Lederkurs.

Vennskap, trygghet og
samhold
Et overordnet mål er å forkynne
Guds ord gjennom samlingene i
smågruppene. Samtidig skal
Klubben styrke vennskap,
trygghet og samhold i gruppen,
og gi personlige utfordringer for
medlemmene. Man skal 1) Få
noe fra Gud. 2) Lære noe nytt.
3) Ha det moro. Alle forplikter
seg til to år, der Klubben skal ha
tredje prioritet etter hjem og
skole. Gruppemøtene er obli-
gatoriske.

Ungdommene er i selv-
defineringsfasen; i overgang
mellom barn og voksne. Målet
er derfor å skape et miljø som er
kjennetegnet av åpenhet og

trygghet og som har den nød-
vendige frihet. Derfor er det
også viktig med positive iden-
tifikasjonsmuligheter og et
samlende livsperspektiv som
kan gi hjelp til å integrere for-
virrende inntrykk og gi livet
mening. 

Mange turer
Turene med friluftsliv er derfor
viktige i Klubbens arbeid. Disse
gir unike muligheter til nye ut-
fordringer og tette fellesskap
over tid, der alle lærer hver-
andre å kjenne på nye måter.
Turene blir lagt mest mulig til
høyfjellet, også for å bryte med
bylivet. Gitar og Klubbens egen
sangbok er alltid med i baga-
sjen. Friluftslivet brukes både
som et mål og middel til å bygge
opp et godt sosialt kristent
fellesskap. Her deler en er-
faringer og tanker omkring
kristne og hverdagslige temaer.

Benjamin Ellingsen er nyvalgt
leder i Klubben. Menighets-
rådet ønsker lykke til og vil
takke både Benjamin og alle
som bidrar til dette flotte
arbeidet! l

Storetveit Ungdomsklubb

Klubben er en kristen ungdomsklubb som får stadig nye medlemmer fra konfirmant-
kullene i Storetveit og Bønes menigheter. 

Benjamin 
Ellingsen er 
nyvalgt leder i
Storetveit 
Ungdomsklubb.
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menighets-
råd på 
plass

Menighetsrådet i Storetveit ønsker å drive et godt menighetsarbeid til glede for
alle som søker kirkens tilbud. Vi får i hovedsak våre inntekter fra offer i kirken,
utleie av menighetshuset og gaver som følge av denne giroen i menighetsbladet. 

Vi er takknemlige for din støtte!
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John Kristian Gramstad Rolfsnes og Friede Andersen blir henholdsvis leder og
nestleder i det nye menighetsrådet i Storetveit.

Samtidig med med kom-
mune-og fylkestingvalget i
september var det også
kirkevalg over hele landet. 

L eder for menighetsrådet i Store-
tveit i perioden 2019 - 2023  blir

sykehusprest John Kristian Gramstad
Rolfs-nes (født 1958). Seksjonssjef
Friede Andersen (født 1962) blir
nestleder. Med seg i rådet får de Per
Kristian Erdal (spesialrådgiver, født
1958), Agnethe Mohn (pensjonert

lærer, født 1945) Ole Hieronymus
Meyer (ingeniør, født 1957), Guri
Rørosgaard Haaland (lege/BU-
psykiater, født 1949),  Tone Lauvås
(spesialsykepleier/HMS-leder, født
1965) og Anette Christine Isdahl

Krohn-Hansen (helsesykepleier, født
1964). Vi nevner også at Karl Johan
Kirkebø (f. 1950) fra Bønes skal møte
fast i Bispedømerådet. Han er da også
blant representantene Bjørgvin bis-
pedømme sender til kirkemøtene. l
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Har du lyst 
til å være 
frivillig i 
Storetveit?
Våre frivillige medarbeidere spiller en helt sentral
i rolle i driften av menigheten. Bli med du også!

K an du tenke deg å hjelpe med å distribuere  menighetsbladet, å være kirkevert på søndager, lage kirkekaffe eller hjelpe
til med  onsdagskveldsmat?  Kontakt Kari Bakke, telefon 55 30 81 15 eller 480 52 064 for en uformell prat. l

Temakveld i Storetveit:

Vannets vei
Onsdag 19. februar kl. 19 besøker markedsansvarlig for Bergen
kommune, Vann og avløpsetaten, Einar Høgmo Storetveit
menighet.

I ngeniør Høgmo vil fortelle om vanntilførselen til byen vår og om kvaliteten
på drikkevannet vårt. Han har tidligere fortalt flere tusen skoleelever om

vann og vannbehandling, inkludert besøk på kommuens renseanlegg. l

KONTAKTKLUBBEN 
I STORETVEIT
Velkommen til samlinger i Kontaktklubben annenhver
torsdag kl. 18.00–20.00 i Storetveit menighetshus.

• 23. januar: Klubb
• 6. februar: Klubb
• 20. februar: Kontaktkveld
• 5. mars: Klubb
• 19. mars: Klubb
• 2. april: Kontaktkveld
• 16. april: Klubb
• 14. mai: Klubb
• 28. mai:  Sommeravslutning



Onsdagskvelder med
åpen kirke, konserter,
salme- og temakvelder.
Alle onsdager kl 19.00.

• 20. november: Temakveld med 
tidligere skogneprest Bjarte
Holme: Matias Orheim (1884-
1958) - folkekjær salmedikter 
og lekpredikant.

• 27. november: Konsert med Hege
Sellevåg (obo) og Jostein Aarvik
(orgel).

• 4. desember: Adventsprogram
med prest og forfatter Sindre
Skeie, Rikke Bergflødt (sang) og
Jostein Aarvik (orgel).

• 8. januar: Salmekveld

• 15. januar: Konsert med Ruth
Bakke. 

• 22. januar: Temakveld ved Thor
Brekkeflat.

• 29. januar: Konsert med Ole
Amund Gjersvik (bass) og Tore
Hegdahl (piano).

• 5. februar: Salmekveld.

• 12. februar: Konsert med Luana
Gundersen (fløyte)  og Jostein
Aarvik (orgel).

• 19. februar: Temakveld ved Einar
Høgmo.

Onsdagskvelder
i fastetiden 
Fra 26. februar til 1. april består pro-
grammet av en halvtimes konsert
som går direkte over i en kort nattv
erdgudstjeneste.  

Etter konserter og salmekvelder
inviteres det til kveldsmat i biblio-
teket på menighetshuset. Gratis 
adgang – kollekt ved utgangen.

Se hva som skjer i S   

Bjarte Holme inviterer til temakveld om Matias Orheim (over).Til høyre: Luana Gundersen spiller i kirken onsdag 12. februar.

Møt Sindre Skeie og Ole Amund Gjersvik (nederst) i Storetveit kirke.

12 ǀ 03/19
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• Søndag 1. desember kl 19:
Julekonsert med Bøneskoret
(dir. Jens Holstad). Billetter
kr 250,-

• Tirsdag 3. desember kl 19:
Julekonsert med damekoret
Paradur (dir. Jan Røshol) og
Fana mannskor (dir. Bjørn
Bergmann). Billetter kr 150,-

• Søndag 8.desember kl 20:
Julekonsert med Bekkar-
lokket CRUX – Kalfarhuset

• Onsdag 11. desember kl 17:
Julekonsert med Paradis
skolekorps.

• 15. desember kl 17:
Julekonsert med Minde
skoles musikkorps (dir. 
Berit M. Skorpen)

• 19. desember kl 19.00:
Julekonsert med Bergen
kammerkor (dir. Annlaug
Hus) i samarbeid med Rhine
Skaanes, som framfører
«Miriams beretning» av
Håvard Rem.

• Søndag 22. desember 
kl 12.00:
A Ceremony of Lessons 
and Carols, julegudstjeneste
etter anglikansk tradisjon.
Gjennom lesninger og sanger
blir vi kjent med profetiene
om frelseren som skal fødes
og evangeliene som forteller
om Jesu fødsel. 
Medvirkende: Sokneprest 
Jan Helge Gram Eggestøl,
tekstlesere, Cantamo Store-
tveit og kantor Jostein 
Aarvik. 

Vil også 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 konsert og kveldstone-
program i menigheten. På repertoaret
står kirkemusikalske perler, salmer,
folketoner og spirituals mm, alt i en
overkommelig vanskelighetsgrad, og
målet er å få til fin klang og å synge fra
hjertet. Koret teller for tiden 11
sangere med dirigenten og vi ønsker å
bli litt flere, særlig i mannsstemmene. 

Ta kontakt med dirigent Jostein
Aarvik 957 55 362 - ja225@kirken.no
dersom du har lyst til å bli med.

For barn:
Knøttesang
Alle «knøtter» fra ca 1-5 år er hjerte-
lig velkommen til KNØTTESANG 
hver tirsdag kl 17.30 – 18.30! 
Vi synger, danser og spiller før vi av-
slutter med kveldsmat og frilek på
golvet. 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
knøttemiddag (kl 16.30 – 18.00) 

Lurer du på noe? Ta kontakt med
Kari Bakke 55 30 81 15/480 52 064 -
kb322@kirken.no

Babysang
Velkommen til babysang i Storetveit
kirke torsdager kl 10.30! Ta med deg
matpakke, så spiser vi lunsj sammen
etterpå. Vi serverer kaffe, te, frukt og
sjokolade.

For påmelding, ta kontakt med Kari
Bakke. Pris kr 300,- for 8 ganger 
Kari Bakke 55 30 81 15/480 52 064 -
kb322@kirken.no

    toretveit menighet 
Advents- 
og jule-
konserter

Søndag 8. mars 
kl 18.00:

Orgelkonsert ved 
Jostein Aarvik

Mange komponister har levd
korte liv men likevel etterlatt
seg monumentale mesterverk.
Julius Reubke (1834-58) sin
dramatisk «Sonate over Salme
94» er det mest sentrale verket i
denne konserten, hvor
Storetveit kirkes orgel får

klinge i hele sin dynamiske spennvidde. Det blir også
musikk av Jehan Alain (1911-40). Organisten vil være

synlig på skjerm ned i kirken. 
Gratis adgang – kollekt ved utgangen 



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: 
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
✉  je964@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

Diakoniutvalget
✆  55 30 81 05
Bankgiro: 16443140704

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

Bergensdalens 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

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 besøker. Sorggruppe ved 
skilsmisse/ dødsfall. 
✆  55 3081 05

Givertjenesten
Bankgirokonto: 1644 31 40704

14 ǀ 03/19

77505
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Døpte

Mille Rolfsnes Lærum
Noah William Moe
Lisa Alexandra Ulvedal Vestrheim
Dagny Elise Birkelund
Stine Thune Soldal
Julie Thune Soldal
Mia Ludwiczak Nordvik
Aksel Fasting By
Sierra Wergeland Lykkebø
Louis Jomark Hamre
Alvin Moe Fuglestad
Paal Christian Lønning
Mia Østerbø
Malin Mong Isager
Mille Mong Isager
Even Berge Otterstad

Vielser

Stian Alexander Skibevåg og 
Anja Therese Nilsson
David Kamalirarad og 
Nasrin Imera
Martin Eriksen og 
Maren Bertelsen

Gravferder

Anders Galtung Døsvig
Ole Arnljot Duus
Bjarne Lund
Bjørg Henriksen
Odd Olsen
Karen Margrethe Haugland

Livets gang

Takk til Abraham Odfjells stiftelse
Storetveit menighet retter en stor takk til Abraham
Odfjells stiftelse for generøs gave til menigheten. 



Gudstjenester,
Storetveit kirke
November 2019 – 
februar 2020

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. 
«Lysvåken». Dåp. Offer 
til menighetsarbeidet. 
Jan Helge Gram Eggestøl.

8. desember kl. 11.00 
2. søndag i advent 
Høymesse. Nattverd. 
Jan Helge Gram Eggestøl.

15. desember kl. 11.00 
3. søndag i advent
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gunn-Frøydis Unneland.

22. desember kl. 12.00 
4. søndag i advent 
«A Ceremony of Lessons
and Carols», en juleguds-
tjeneste etter anglikansk 
tradisjon. Jan Helge Gram
Eggestøl, kor og solister.

24. desember 
Julaften
Kl. 13.00 Familieguds-
tjeneste. Jan Helge Gram
Eggestøl.

Kl. 14.30 Familieguds-
tjeneste Gunn Kongsvik.

Kl. 16.00 Familieguds-
tjeneste Gunn Kongsvik.

25. desember kl. 12.00
Juledag 
Gunn-Frøydis Unneland.

26. desember, 2. juledag
Bønes kirke kl. 12.00 
Ungdommens julegudstje-
neste med Klubben og 
Bønes Tensing. Gunn-
Frøydis Unneland.

5. januar kl. 11.00, 
Kristi åpenbaringsdag 
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gunn-Frøydis Unneland. 

12. januar kl. 11.00 
2. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Jan Helge Gram Eggestøl. 

19. januar kl. 11.00, 
3. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Nattverd. Jan
Helge Gram Eggestøl.

26. januar kl. 11.00, 
4. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gunn Kongsvik.

2. februar kl. 11.00, 
5. søn. i åpenbaringstiden
Høymesse. Nattverd. Jan
Helge Gram Eggestøl.

9. februar kl. 11.00 
Såmannssøndag
Familiegudstjeneste. Tårn-
agenter. Dåp. Nattverd.
Gunn-Frøydis Unneland.

16. februar kl. 11.00 
Kristi forklarelsesdag.
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Gunn-Frøydis Unneland.

23. februar kl. 11.00 
Fastelavnssøndag.
Høymesse. Nattverd. 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: 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


