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TEKST: Jan Helge Gram Eggestøl

M en også inne i kirken er eiketreet   
med. Kirken har mange flotte ut-

skjæringer, blant annet av eiketre og
eikenøtter. Det store eiketreet utenfor har
fått plass inne i kirken; På den ene veggen
i barnekroken har vi nylig hengt opp ett
eiketre i finer som barna kan pynte med
ulike tegninger og ting de har laget.

Treet er gjerne et symbol på livskraft. Den
har røtter som går djupt og vidt i jorda.
Og trekrona strekker seg oppover og
breier seg utover. I mange skapelsesberet-
ninger er treet med. Ut av det mektige
treet blir liv, mennesker og natur til. Treet
har i seg skaperkraft.

Men treet er også et symbol på kunnskap.
Kunnskap og innsikt både til det som er
godt og det som er vondt. 

Jeg er eiketreet - dere er grenene, er 
et litt omformet ord fra Johannes-
evangeliet der Jesus sier om seg selv at
han er vintreet. Han er stammen som 
gir kraft og saft til blader og frukter. 
På samme måte som eiketreet tilfører
kraft og energi til greiner, blader og
nøtter.

Inne i kirken er det utskjæringer av både
eikeblader og nøtter, vinblader og druer.
Det er som om begge deler er knyttet
sammen. Til en ny enhet. Landskap og
vegetasjon fra sørligere breddegrader
blandes med trær og planter fra vårt eget
land. 

Vi skal skape vårt uttrykk. Eiketreet både
ute og inni kirken minner oss om det.
Jesus er eiketreet. Han byr seg fram som
et mektig tre. Han vil gi oss kraft, næring
og styrke. Til å tole både vind, regn,
varme og kulde. Han gir oss det som skal
til for at kirken og troen skal vokse og
holde ut.

Har du også lyst til å oppdage mer? Være
på leting etter både eikeblader og druer?
Det er her det. Både inne og ute finner du
det.

Hver søndag ringer de malmtunge
klokkene. Og kaller. Til å oppdage og 
til å bli en del av det store eiketreet.

Jeg er eiketreet- dere er grenene.l
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Jeg er eiketreet, 
dere er grenene
Utenfor Storetveit kirke er det plantet et eiketre. På eldre bilder
av kirken er også treet med. Da var det et nokså vanlig tre. På
nitti år har treet vokst seg stort og vidt. Det har grener som
breier seg utover. Det er et mektig syn.
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Friede Andersen har nå
overtatt som ny menighets-
rådleder i Storetveit.

TEKST: Guri Rørosgaard Haaland 

Medlemmer til menighetsråd
velges ved kirkevalg hvert fjerde

år. Det er ikke uvanlig at medlemmer
fortsetter i flere perioder. Menighets-
rådet velger selv leder, og dette kan
endres om nødvendig i perioden. Da
John Kristian sist høst ønsket å frasi
seg lederoppgaven, gikk Friede
Andersen inn. Rådet har, utover de
vanlige løpende sakene, en del større
oppgaver å finne løsninger på i denne
perioden. Vi kan nevne nedbemann-
ing i stab, økonomi under korona-
tiden - og ikke minst menighetshusets
alvorlige tilstand og fremtid. 

Heldigvis har vi på de månedlige
møtene våre, og når vi treffes i kirken
eller ved andre anledninger, et godt
miljø med gjensidig respekt for
hverandre. Vilje til innsats - og litt
humor bidrar også til at det er kjekt å
møtes. Dette er viktige ting også for
Friede. Når hun nå har påtatt seg
lederoppgaven skyldes det og at hun
har klare ønsker for hvilken funksjon
kirken og menigheten vår skal ha.
Med bakgrunn i ungdomsklubben, og
nå sin tredje periode i menighets-
rådet, kjenner hun menigheten godt.
Friede stiller seg helhjertet bak
menighetens visjon: «En levende og
inkluderende menighet som speiler
Guds kjærlighet». 

Friede ønsker at dette med åpenhet
og inkludering skal gjelde alle men-
nesker uansett bakgrunn og hva man
tror på. Hun ønsker at mange flere
skal få ta del i, og være med på å lage,
et godt miljø for alle som ønsker å
delta. Det skal ikke stilles krav til at
folk skal være på noen bestemt måte,
mene noe spesielt eller prestere noe

for å være med. Her skal være «et sted
å være» for alle - uten å møte på for-
dømming eller press. Menigheten bør
være en møteplass for nye bekjent-
skap og venner og en plass for å delta -
ikke bare passivt motta, men også
være med på å gi etter evner og an-
legg! 

Friede ønsker videre at kirken og
menigheten skal gi den enkelte noe
som hever seg utover hverdagen og
gir påfyll av det der er lite rom for i
en travel hverdag - en åndelig dimen-
sjon, noe man kan oppleve i kirke-
rommet og gudstjenesten med sine
ulike deler, med kunst og musikk,
litteratur og muligheten for å lære
noe nytt- ikke minst ved samvær og
samtale med andre. 

I Storetveit har vi mange slike tilbud,
men også dette kan bli enda bedre! Vi
vil ha stor takhøyde og rom for gode
samtaler og mye latter. Da er det godt
å ha en leder som har vært ute en
vinternatt før og vet litt om både opp-
og nedturer i organisasjoner og på
arbeidsplasser. 

Vi ønsker Friede velkommen som
leder og håper hun, sammen med oss
andre i menighetsrådet, andre frivil-
lige, og menigheten forøvrig vil
lykkes med å få gode ting til å skje
med oppgavene og mulighetene som
ligger her for oss. 

Til slutt har Friede en oppfordring 
til alle som vil være med å forme
Storetveit menighet:
- Ta kontakt og fortell oss hva du kan
bidra med. Vi trenger alt fra å lage
kaffe til å aktivt bidra i utviklingen i
menigheten. Det er mennesker som
sammen skaper miljø og samlings-
punkt. Vi vet hvor vi vil, men vi
trenger dere for sammen å bygge
videre og utvikle miljøet og aktivitene
i Storetveit menighet! l

Friede over-
tar roret

Friede i egne ord

Alder: Nettopp fylt 60. 

Sivil status: Gift med Lars Henrik,
to voksne barn, to barnebarn. 

Utdanning: Biolog, UiB, hovedfag
og doktorgrad innen fiskerinæring. 

Yrke: Har arbeidet ved Høyskolen
i Stavanger og Fiskeridirektoratet,

senere i Mattilsynet (fra starten
av, da dette ble konstruert i 

2004). Har gjennom mange år
hatt en travel lederstilling der,

men gikk nylig ut av denne 
og arbeider nå med rent faglige

oppgaver innen fiskehelse og
fiskevelferd.

Fritid: Være ute, fjellturer, padle
kajakk, gå på ski- både langrenn

og alpint. Er sosial og glad i
mennesker, og derfor er familie 

og venner det viktigste i livet
hennes. Hytten på Ustaoset er
hennes andre hjem og er sam-

lingsstedet og utgangspunkt
for både korte og lange turer

sommer og vinter. 
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Også dette året har Store-
tveit menighetshus og kirke
hatt konfirmanter til lek,
samtale og undervisning.
TEKST: Bodil Breholt 

I tillegg til konfirmanter som har til 
brakt konfirmanttiden sin i tensing

og klubb, har tre grupper jevnt og
trutt møtt sine ledere til samtaler og
aktiviteter av ulikt slag. Kari Bakke,
Anne Berit Fevang og Eirik Fevang
har gjort sitt ytterste for at kon-
firmantene skal få en god opplevelse
og ta med seg litt lærdom av det vi
som kirke ønsker å stå for. Til dette
har vi brukt Kristuskransen. Dette er
en perlekrans som består av ulike
perler som gjenspeiler livets mange
fasetter: Håp, kjærlighet, mørke,
hverdager, Jesus, Gud, dåp og
menneskets unike posisjon i verden.
Stillhetsperlene kommer mellom
derunde perlene og hjelper oss til å
bare være, puste og reflektere. Målet
er at konfirmantene skal erfare gode
relasjoner sammen med hverandre,
sine ledere og få kjennskap til den
kristne tro, kirkens rom og menig-
hetens betydning i hverdagen. De har
også deltatt på noen av søndagens
Gudstjenester i håp om at disse kan
bidra til større forståelse av kristent
fellesskap og møte med Gud. 
Det er vår, konfirmanttiden går

mot slutten, men først skal vi samles
til en bo-hjemme leir i april. Da skal
60 konfirmanter forhåpentligvis
kose seg sammen, lære, oppleve og
erfare både kirke, tro, lek og sosialt
samvær. «Resultatet» av helgen
kommer i form av en ungdomsguds-
tjeneste søndag 3. april.
Så det nærmer seg den store kon-

firmasjonshelgen der samtlige kon-
firmanter skal feires. Men i kirken vil
vi feire dem slik vi har gjort i lange
tider: Vi vil løfte dem frem, takke og
be for hver enkelt og gi dem et flott
minne fra dagen.
Gruppen til Kari består av ni

jenter. Fem av dem var til stede da vi
planla tårnagenthelg for åtteåringer. 
– Vi gleder oss til å være ledere! 
Liv og Celine syns faktisk det er det

beste med hele konfirmasjonstiden.

De har i tillegg brukt litt av tiden sin
sammen med de minste barna på
knøttesang etter konfirmasjons-
undervisningen annenhver tirsdag.
Ellers er gruppen enig om at det å
snakke sammen, høre hva andre
tenker og hva Kari sier om livet, er
veldig fint. 
– Jeg trodde det skulle bli mye

kjedeligere, sier Tilde. Konfirmant-
ne nikker når jeg spør om Kristus-
kransen er et fint redskap for
undervisning. 
– Den er ikke så teoretisk og den

handler om tro og liv i hverdagen
slik den er. Alle er dessuten enig i at
å komme til gruppe der varm mat
venter, er med på å senke skuldrene
og gjør det koselig. 
– Vi gleder oss til både mat, å treffe

hverandre og Kari hver gang, smiler
Celine. l

Som kateket, blir jeg både takk-
nemlig og glad når jeg tenker på
årets konfirmanter. For en gjeng! 
Vi er heldig som får være sammen
med dem, få et øyeblikks innsikt i 
14-åringens tanker, humor og 
interesser. Og vi gleder oss til å 
feire dem i Storetveit kirke i mai. 

Drømmen om
Vaffelkafè ...
Vi ønsker å skape en trivelig
«Vaffelkafe» på fredager i
den tidligere barnehage-
fløyen i menighetshuset.

V i håper dette kan bli et fint
tilbud for alle som går forbi

kirken, 0g for alle alders-grupper,
både pensjonister og yngre, for-
eldre i permisjon og turgåere som
søker fellesskap her, uten at
dørterskelen er for høy. 
Vi kan få det gøy med «loppis»

eller utlodninger og tar gjerne imot
flere forslag! For å skape en koselig
atmosfære, ønsker vi å ta imot en
pent brukt sofa eller andre pas-
sende møbler/utstyr som du
kanskje har til overs? Kontakt i så
fall Agnethe Mohn 948 59 503 -
agmohn@gmail.com
Vi håper å komme i gang med i

løpet av sommersesongen og vil da
informere nærmere også på
plakatene om «åpen kirke» som
allerede blir satt ut.
Hilsen oss i menighetsrådet 

Kontaktklubben
Samlinger en gang i
måneden kl 18-20 i Store-
tveit meninghetshus:
•  7. aprilm/gudstjeneste i kirken
•  5. mai
•  2. junim/besøk på Langegården

Ansvarlige for Kontaktklubben:
Liv Klyve Holme, 954 78 766 og
Fredrik Jomark, 482 92 905.  

Konfirmanter  

Fem av jentene i Karis gruppe:  Charlotte,
Thilda,, Liv, Catherine og Celine
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Konfirmanter ’22
Lørdag 7. mai kl 10.00
Juliette Bui-Xuan 
Sigurd Lygren Børresen 
Mia Alene Solheim Dale 
Isabella Mathea Buanes Duke 
Kristian Gunnestad 
Maria Hatland 
David Mehreteab Isaksen 
Linéa Louise Lyngsgård-Broddfelt 
Tobias Fiskum Lyssand 
Tobias Moe Runderheim 
Jona Sirnes 
Sigrid Sletten 
Lotta Sundli-Härdig 
William Traaholt Søderstrøm 
Martin Andvik Vikebø 
Charlotte Lilleeng Værholm 
Jakob Remøy Wiik 

Lørdag 7. mai kl 11.30
Sofia Drivenes 
Tilda Duesund 
Charlotte Claussen Eldøy 
Vilde Kivijärvi Hals 
Natalie Hansen 
Juliet Balgobin Herfindal 
Alida Flagtvedt Jensen 
Thilie Løw Kjeldberg 
Sivert Larsen 
Ådne Eikevåg Lotsberg 
Mathias Greve-Isdahl Mohn 
Marcus Odde Hermansen 
Lars Sellevåg Osnes 
Steven Reigstad 
Celine Sundt 
Julian Søreide Solsvik 
Elisabeth Eide Tveit 
Liv Fjeld Valland 
Magnus Hennøy Vikesland 

Søndag 8. mai kl 11.00
Frida Linnea Børjesson 
Catherine Dentalé 
Synne Hernborg 
Erik Litleskare 
Emilie Nilsen Korseth 
Abraham Vincent Odfjell 
Emily Lindquist Solberg 
Maja Ronel Van Wyk

 i Storetveit

TEKST: Eirik Fevang

V i er en skikkelig guttegruppe og 
det er alltid full fyr; hopp og

sprang, vitsing, roping, høylytt dis-
kusjon, mafiaspill, latter og atter
mer latter, er det konstante møns-
teret som preger samtalene våre.
Men selv om vi er ville og gale så er
det alltid god stemning, genuin in-
teresse for samtalenes emner, og vi
gjør dessuten hva vi kan for at alle

skal føle seg inkludert. I tillegg til å
se på Kristuskransen har vi også
drøftet sentrale utdrag fra Det Gamle
og Nye Testamentet, deriblant 2.
Mosebok, Forkynneren, Salomos
høysang og ordspråk, samt Paulus
epistler. Vi har også gjort et dypdykk
i tekstutdrag fra filosofer som Platon,
Augustin, Blaise Pascal og Charles
Péguy, og diskutert spørsmål om
kristen filosofi i vår egen tid, skap-
elsesteologi og økologisk tenkning. 
Da jeg spurte dem om de koste seg

i gruppen ropte de:
– Ja!
Da jeg spurte dem om de hadde

noen høydepunkter, noe de ville
fremheve fra undervisningen, noe
som de husket og som de syntes var
spesielt spennende, svarte de:

– Vi likte når vi snakket om kris-
tendommen som fellesskap, som
vennskap. Det var også bra når du
foreleste oss om nattverden. Da
snakket du om at kristendommen
egentlig handler om fest og feiring!
Det var artig!
– Var det noe spennende dere

husket om Kristuskransen?
– Det var spennende når vi

snakket om Ørkenperlen, om
personlig og åndelig ørken. Det var

også interessant når vi snakket om
Gledesperlen, om hva lykke er, og
hvordan de forskjellige gledene
skiller seg fra hverandre.
– Det er også topp at vi alltid har

en liten fest mens vi samtaler, for-
talte de meg også. 
– Det er veldig stas med pizza,

brus og boller! Det var også veldig
kjekt å spille mafia! l

De snakket om hverandre, gjerne i
kor. Derfor var det vanskelig å
skille hvem som sa det éne og hvem
som sa det andre, men det var klart
at de samtykket om at de var for-
nøyde med undervisningen. Det er
veldig kjekt å få lov til å undervise
for en så begeistret og levende kon-
firmantgruppe!  

Rapport fra Eiriks guttegjeng:
Vi i gruppen har hatt det veldig artig sammen! Timene 
har gått til samtaler om alle perlene i Kristuskransen, fra 
de røde perlenes kjærlighetssymbolikk til den mørke 
perlens svarte natt, kveldsorg og dødsangst. 

Konfirmantene Celine og Thilda var
ledere på tårnagenthelgen i mars.



TEKST: Hilde Wolter

F rivillighetens år 2022 er en fin 
anledning til for kirken til å

rette et ekstra søkelys på den store
arbeidsinnsats som utføres av
frivillige medarbeidere. I kirken er
det flere enn 75 000 frivillige med-
arbeidere. Tallet har sunket noen
gjennom pandemien, men opp-
slutningen sier likevel mye om
hvor sterkt frivillig arbeid står i
kirken og hvor viktig de frivillige er
for at kirken skal kunne løse sitt
oppdrag. Målet er at 2022 blir året
der mange finner tilbake til tid-
ligere frivillig tjeneste også i
kirkelig regi, og også at mange
flere kan oppdage Den norske
kirke som en naturlig arena for
eget sosialt og kirkelig en-
gasjement (www.kirken.no).
Og hvilken bedre anledning enn

akkurat nå er det til å løfte fram
fellesskapet i kirken? Etter to år
med pandemi, preget av avstand
og isolasjon, så er fellesskapet
viktigere enn noensinne! I
menigheter over hele landet settes
det nå fokus på frivillige med-
arbeidere. Gamle skal inviteres til-
bake og nye inviteres med. 

Frivilligheten er med på å løfte
kirkens budskap og Guds kjær-
lighet ut i sitt nærmiljø. I Bibelen
lignes kirken med en kropp som
blir hel ved at alle ulike deler er
viktige. Kirken består av levende
mennesker, ulike mennesker.
Mange kan fortelle at frivillig
arbeid i kirken var veien inn til å
finne fellesskap og tro. Vi har plass
til deg også. Visste du at det å være
frivillig gjør noe med deg? Å delta i
frivillig arbeid betyr ikke bare mye
for andre - du vil selv oppleve å få
mye igjen. Å bety noe for andre,
gjøre en forskjell for noen, å være
en del av et fellesskap, få nye be-
kjentskap og ha faste aktiviteter
man deltar på – bidrar til bedre
helse og et rikere liv.
Vi som allerede er en del av

fellesskapet, har også et ansvar –
for å invitere med og å inkludere
flere i felleskapet. Ikke bare til
frivillig tjeneste, men også til å
delta på aktiviteter og ar-
rangementer i regi av menigheten.
Vær gode ambassadører for
Storetveit menighet og inviter med
stor frimodighet venner, bekjente
eller naboer til å bli med! Slik
bygger vi menighet sammen. l
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Påske-
dagane

Påsken strekker seg over
mange dagar og alle dagane

har ulikt tema og ulik karakter. 

TEKST: Jan Helge Gram Eggestøl

P åsken startar med palmehelga, så
kjem den stille veka og til slutt

slutt påskedag. I bladet finn du meir
om det som skjer i påsken i Storetveit

Palmesøndag er dagen då Jesus rir
inn i Jerusalem på eit esel. Folket
hyllar han som ein konge. Dei legg
fram klede og palmegreiner og med
det viser dei at han er konge og ein
person med særskilte eigenskapar.
Hosianna er ordet folket ropar. Om 
vi ser nokre dagar lengre fram er det
ordet krossfest som blir ropa. Det er
ikkje langt mellom glede og smerte.

Skjærtorsdag kjem av ordet skir
som betyr rein. Skjærtorsdag vaskar
Jesus disiplane sine føter. Me blir
vaska rein. Dette er også dagen då
Jesus innstiftar den første nattverd. 

Langfredag er dagen då Jesus blir
pint og krossfesta. Mange tenker at
denne fredagen er ekstra lang. Når
Jesus heng på krossen så seier han:
Det er fullbrakt. Jesus har fullført 
frelsesverket ein gong for alle. 

Påskeaften er me i ein mellomfase.
Kyrkja lever i skyggen frå langfredag
og med håp om at påskedag skal gry.
På påskeaften ligg Jesus i grava.

Påskedag er dagen då Jesus står opp
frå grava. Påskeunderet peiker klart
og tydeleg på eit nytt liv etter døden.
Påskedag gir oss håp og framtid. Eller
som det blir sagt ved grava: Av jorda
skal du igjen oppstå.

Grundtvig formidlar dette på ein 
poetisk, sterk måte sin kjente salme:

Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet, lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.
Påskemorgen slukker sorgen,
slukker sorgen til evig tid. l

God påske!

Frivillighet
i fokus
2022 er Frivillighetens år i Norge, og dette skal synes
også i kirken. I mange menigheter er frivillige helt avgjør-
ende for gjennomføring av gudstjeneste og aktiviteter
gjennom uka. I år skal de løftes fram, og nye skal
inviteres til å bli med. 

Overordnede mål:
•  Få flere nye med i 
     frivilligheten
•   Gjøre flere arenaer
     tilgjengelige 
•  Skape større kjennskap til 
     merverdien frivillig sektor 
     skaper i samfunnet 
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Støtt arbeidet
med barna i
menigheten!
Nå trenger vi hjelp for å
kunne drive arbeidet med
barn videre.

D et siste året 
er stillingen 

vi har hatt dess-
verre borte grun-
net den økonomiske
situasjonen i Bergen
kirkelige fellesråd. Skal
menigheten fortsette de gode 
aktivitetene for de yngste, trenger vi
hjelp til å finansiere lønn til vår dyktige
medarbeider Kari Bakke (bildet). Vi
ønsker å reise egne lønnsmidler til en
deltidsstilling for henne i menigheten!
Vi håper mange av dere som bor i
menigheten vil bli faste givere, og på
den måten hjelpe Storetveit menighet
til fortsatt å kunne tilby aktiviteter og
møteplasser for barn og foreldre.
Vi ønsker å skape gode og trygge

møteplasser, der barn og unge kan ha
gode aktiviteter og bli kjent med
hverandre og kirken.

Vi vil satse på 
barn og unge og
fast givertjeneste
er avgjørende for
at vi kan realisere
felles mål. Barna
trenger deg som støttespiller!
Barna er fremtiden, skann QR-
koden og bli med du også!
Sammen er vi fremtiden! 

Vi trenger også hjelp
til menighetshuset
Menighetshuset må pusses
opp og vi trenger faste givere
til prosjektet.
Du kan registrere deg enten via
kirken.no/storetveit/givertjeneste
eller via QR-koden. Ta gjerne kontakt
med menighets-
kontoret om du
trenger hjelp til å 
registrere deg.

Tusen takk for gaven
du vil gi!

Nytt prosjekt i Storetveit 

BKF har ansatt fire frivillighets-
konsulenter som skal jobbe med å
styrke frivilligheten i menighetene
i alt fra rekruttering, samarbeid,
oppfølging og nyskaping. Som en
del av arbeidet har menighetene
kunne søke om prosjektmidler i
form av én konsulent som skal
jobbe sammen med menigheten på
områder knyttet til frivillighet.
Storetveit har dermed sikret seg en
prosjektstilling fra og med januar
og ut året. Frivillighetskonsulent
Hilde Wolter skal jobbe sammen

med stab og menighetsråd om å
styrke arbeidet knyttet til frivillig
medarbeiderskap og involvering.
Sentralt i prosjekt står ønske om å
øke bevisstheten rundt verdien av
frivillig engasjement, utruste stab
og menighetsråd til å bli bedre på å
utfordre til samarbeid, dele på
arbeidsoppgaver og jobbe tettere
sammen med de frivillige. Ved å
lage gode rutiner for rekruttering,
oppfølging og avslutning, så håper
vi å skape et miljø som inviterer til
deltakelse og engasjement slik at
antallet frivillige i menigheten på
sikt vil bli større. l

Hilde Wolter (bildet) har tidligere jobbet som frivillighetskoordinator i
Birkeland menighet og er nå en del av det nye frivillighetsteamet i BKF. Nå
er hun knyttet til prosjektet i Storetveit (20%) og har satt i gang samtaler
med staben om erfaringer knyttet til samarbeid med frivillige. Her er det
rom for å løfte fram tanker, ideer og erfaringer om hvordan de ansatte i
større grad kan være med å forløse frivillig engasjement og eierforhold, og
hvordan dette i praksis kan gjennomføres. Det er en spennende prosess
og i løpet av våren vil stab og menighetsråd jobbe sammen om en felles
forankring for frivillighetsarbeidet i menigheten.  
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Området som en gang ut-
gjorde storgården Storetveit
er sentralt både for bydelen
og for menigheten. Store-
tveit ungdomsskole, barne-
hagen og kirken med menig-
hetshuset er alle bygget på
gårdens grunn. I tillegg har 
vi et fantastisk park - og fri-
luftsområde til felles glede
og avbenyttelse året rundt.

TEKST: Agnethe Mohn og redaksjonen

P å 1300-tallet strakte godset seg 
fra Solheim i nord til Hop i sør, og

fra Nordåsvannet i vest til Tveite-
vannet i øst. Navnet Tvedt eller Tveit
betyr utskilt stykke. Trolig ble Store-
tveit gård utskilt fra Fjøsanger alt
under vikingetiden. I middelalderen
hørte området under Nonneseter
kloster, men ved reformasjonen gav
danskekongen godset til Vincent
Lunge-slekten. 
Storetveit var fra 1600-tallet en stor-

gård med ulike eiere som ikke bodde

på gården, men lot forpaktere drive. I
1680 ble godset delt i to like store bruk.
Senere ble det utskilt flere og flere små-
bruk og husmannsplasser. Slik ble
«Paradis», «Rosenlund» (ved kirke-
tomten), «Dalen» nedenfor kirken
ved Conrad Mohrs vei og «Åsen» (der

hovedhuset til Storetveit står) egne
bruk fra 1880-tallet. 
Det opprinnelige hovedtunet lå

trolig på høydedraget ved sørenden 
av Storetveitmarkene, men etter en
storbrann på 1700-tallet, ble husene
spredt omkring. Stamerhuset fra 1860

Storetveit gård: 

Fra vikingbosetting
til moderne bydel

Storetveit gård på 1930-tallet. Kirken er bygget og Tveitevannet er nedtappet. Fantoftneset
stikker så vidt frem til høyre.

Gårder nord for Nordåsvannet ca år 1300. Gården Dalen, hvor barnehagen «Låven» ligger i dag.
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ligger fortsatt på toppen av bakkene
ovenfor dagens Steinerskole. 
Mot slutten av 1800-tallet leide

bergenskjøpmannen Conrad Mohr seg
inn «på landet» hos Arne Peder Store-
tvedt, og fikk etter hvert kjøpe flere av
småbrukene omkring. Mohr var blitt
rik på direkteimport av korn fra
Svartehavet. Han bygde seg nå et
sommerhus på stupet ovenfor Fjøs-
anger. «Stupet» sto ferdig i 1901 – et
herskapshus, som et sveitserstilslott,
der familien nå flyttet inn. Conrad
Mohr fulgte den gamle norske riks-
tanken: «Å samle det som en gang
hadde hørt sammen.» Conrad Mohrs
sønn, Anton, rev «Stupet» tidlig på
60-tallet og bygget et nytt hus på
samme tomt. Spisestuen fra det gamle
huset ble flyttet til festlokalene knyttet
til den nye handelshøyskolen hvor
Anton Mohr var professor.
I 1896 kjøpte Conrad Mohr «Åsen»

nord for Storetveitmarkene. Dit fikk
han flyttet et lite våningshus fra Fan-
toft. Men hovedtunet ble liggende med

pakterbolig, fjøs, drengestue og grise-
hus med smie ned mot Tveitevannet.
Alléen ble trolig plantet rundt 1900.
Tveitevannet var opprinnelig mye
større enn i dag og strakte seg nesten
opp til Fantoft. Fra vannet rant en elv
ned det som nå heter Elvebakken, og
her lå en mølle som har gitt navn til
Mølleveien. Nedtapping av vannet ble
initiert av godseieren i 1915 etter en
tragisk ulykke. Noen få meter senk-
ning av vannstanden førte til at Fan-
toftneset og Lille Tveitevann oppstod!

C. Mohrs eldste sønn, Wilhelm,
ønsket å bli bonde, han ville slett ikke
sitte stille på et kontor som sin far.
Etter jordbruksutdannelse på Øst-
landet og i Sverige, fikk han bygget
den store låven m/fjøs langs Linde-
alleen. Alleen står fortsatt. Låven sto
ferdig da han i 1908, 22 år gammel
giftet seg med den jevngamle pres-
tedatteren Emily fra Østfold. Tre år
tidligere hadde han mottatt arv etter
sin mor Agnethe (f. Kroepelien).
Hovedhuset sto ferdig i 1912.  >

  

 
  

Over: Lindeallen i dag, med aldersboliger
der låven på Storetveit lå. Til høyre: Gården
Rosenlund, som vek plassen for kirken i 1930.
Potetkjelleren og eiketreet eksisterer fortsatt!
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Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider
med Fosterhjemstjenesten i Bergen 

om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto

Storetveitvegen ble bygget på nøds-
arbeid til Bergensutstillingen 1927. 
Da måtte eldre sauefjøs vike plassen.  
På denne tiden skulle kirken bygges,

og for å frigjøre plass ble huset fra
«Rosenlund» flyttet til gården ved
Lindealleen, hvor det ble plassert i
bærhagen mellom drengestuen og
låven. Bare potetkjelleren ble igjen, 
og den ligger der fortsatt like utenfor
kirkemuren mot menighetshuset. 
I 1962 ble ca. 150 mål av Storetveit

gård solgt til gamle Fana kommune,
med klausul om bevaring til allmenn
frilufts- glede. Som tidligere ordfører i
Fana var dette nå godseierens ønske.
Gården ble drevet av to forpakter-

familier fra 1955 – 1970. Da hadde
byen vokst seg stadig mer innpå. Etter
krigen ble mer og mer av utmarken
forvandlet til private tomter, opp mot
Fantoft, langs Kirkevegen, i Dalen og
videre sørover til Paradis. Gårdshuset
i Dalen er gjenoppbygget, og der
drives barnehagen «Låven» i dag. 
Den gamle låven på «Åsen» sto til ut

i 80-årene. Det store røde bygget som
i dag ligger i Lindealleen, har 40 om-
sorgs-leiligheter for kommunen. 
Den første store utbyggingen på

Paradis og Storetveit kom etter at
jernbanen åpnet i 1883. Paradis

hadde tidligere vært en husmanns-
plass under Storetveit. I 1858 ble
Paradis skilt ut som eget bruk og
Peder Christian Kragh som overtok
gården i 1863 delte den i to, Østre og
Vestre Paradis. Kragh fikk oppført
noen villaer til utleie om sommeren.
Videre plantet han også fem alléer,
deriblant sannsynligvis Paradisalleen.
Våningshuset Vestre Paradis er

antagelig huset som inntil nylig har
stått på adresse Paradisalléen 20
(Montessori-skole fra 1990-2016),
mens våningshuset Østre Paradis ble

flyttet fra det opprinnelige tunet ved
Paradiskrysset. Dette området preges
for tiden av stor byggevirksomhet og
endringer av veinett m.m., noe som
medfører ytterligere tap av vår gamle
lokalhistorie. 
Til tross for dette siste, må vi likevel

kunne si at praktgården Storetveit er
blitt til et godt boområde og et fantas-
tisk friområde for alle oss som bor og
ferdes her omkring. l

Storetveit gård ca 1910.
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Døpte 

Oliver Michelsen
Gustav Odland
Colin Winter Johansen
Engan
Jon Irgens Hausken
Noah Marku Gjellestad
Åsta Langhelle Melfald
Ella Odland Aasheim
Leif Friis Kirkebø
Julia Holmefjord
Sverre Rebne Kverneng
Johan Rebne Kverneng

Elion August Strand Raa
Frida Gjelsvik Knudsen
Ludvig Valaker
Colin Troye Hopsdal
Oscar Troye Hopsdal
Sverre Aarland
Ian Wang Knutsen
Even Slåttli Gripne
Mia Søiland-Williams
Emil Grahl-Madsen
Casper Rolfsnes Lærum
Mia Therese Meade
Henrik Christiaan Meade
William Gustav Meade

Truls Olav Drager-Neckel-
mann
Frida Werner
Sofia Thoresen Amundsen
Sivert Austrheim Skjerve
Olivia Laastad

Døde 
Liv Danielsen
Marit Heldal Færøvik
Else Martens
Åse Johanne Knarvik
Ole Kleppe Thowsen

Liv Larsen Jensen
Einar Svensson
Amanda Indrehus
Randi Skibenes
Asbjørn Samuelsen
Øystein Veland
Edel Wulf
Liv Gisholt
Anna Vinnes
Henrik Dybwad 
Brochmann
Einar Birger Berge
Harald Nilsen
Olav Johan Henriksen

Livets gang 

Kirkens Nødhjelp kom raskt
i gang med å gi akutt nød-
hjelp til dem som er berørt
av krigen i Ukraina. Behovet
for humanitær bistand er
enormt. 

Tekst:  Kirkens Nødhjelp og redaksjonen

U tviklingen skjer så raskt at 
situasjonen kan ha endret fra

dette ble skrevet til bladet er trykket.
Men det er ingen tvil om at befolk-
ningen i Ukraina trenger akutt
nødhjelp. Flyktningkrisen er alene
den verste i Europa siden andre
verdenskrig. 
Kirkens Nødhjelp rykket raskt 

inn sammen med sine partnere og
bidrar med livsviktig hjelp til flykt-
ninger, både i Ukraina, Ungarn, 
Romania og Polen. Kirkens Nød-
hjelp har et godt nettverk i om-
rådet gjennom den internasjonale
humanitære alliansen ACT Alliance. 
I tillegg arbeider den polske sam-
arbeidspartneren Polish Human-
itarian Action på tolv ulike steder i
Ukraina og i grenseområdene i selve

Polen. Organisasjonen hjelper både 
de som er på flukt gjennom Ukraina,
men også eldre og syke, som ikke er
i stand til å flykte fra krigen i hjem-
landet. l

Kirkens Nødhjelp 
er på plass i Ukraina

Ukrainere på flukt. Bildet ble tatt 11. mars. FOTO: HÅVARD BJELLAND, KIRKENS NØDHJELP

Hjelp Kirkens Nødhjelp å hjelpe 
medmennesker i nød. 
Vipps:  2426 
Konto: 1594.22.87426



TEKST: Guri Rørosgaard Haaland 

V i som arbeider i menigheten, 
hadde i høst en samling. Her fikk

vi oppleve en samtale mellom disse to.
Jan Helge fortalte innledningsvis at
han har stor glede av å forkynne og
lage prekener for tiden. Glede og in-
spirasjon i dette arbeidet finner han
dels i bibeltekstene i seg selv, men
også i andre kilder, som Jon Fosses
bøker med hans fortellerkunst i ord og
bilder. I tillegg har hans bekjentskap
og samtaler med Eirik gitt ham mye. 
Dette vil de to formidle noe om til

oss andre! 
Eirik forteller litt om sin bakgrunn,

og hvordan de to ble kjent med hver-
andre. Familien sognet til Storetveit.
Barnehagen, klubben og troen var en
del av hans identitet inn i ungdoms-
tiden. Kontakt med andre som hadde
kritiske og aggressive holdninger til
kristne, påvirket ham imidlertid slik at
han en periode opplevde å forlate
troen. Internett spilte også en rolle:
– Internett kan være en positiv kilde,

men også en kilde til spredning av far-
lige tanker. Det appellerer til fanta -
siene og drømmene våre og distan -
serer oss fra virkeligheten. Vi kan være
på nett og drømme oss bort - som i en
døs - og forvente at virkeligheten like-
vel er der, uten at vi er delaktige i den.
Jan Helge lurer på hva som gjorde at

Eirik våknet opp fra denne døsen?
Eirik fikk kjæreste, noe som gjorde

at han våknet opp og tenkte gjennom
betydningen av å knytte seg til et annet
menneske. Han ble bevisst livet og den
virkelige verdens sårbare realitet. Han
ble tvunget til å tenke gjennom betyd-
ningen av de store og viktige sider av
livet. Gjennom dette fant han kilder til
tro og tenkte at Kristus er svaret:

– Jeg fikk etter hvert bevissthet om
ansvar for min egen tro.
Jan Helge bemerker at Eirik er en

kunstnersjel. Det har vært vanskelig
for Eirik når han har møtt likesinnede,
som samtidig har hatt en kritisk og av-
visende holdning til troen. Det opp-
levdes som en konflikt og førte til en
slags ensomhet i studietiden. Han
søkte seg til ulike fellesskap og kirke-
samfunn uten å finne sin plass. Han
opplevde å trenge hjelp – åndelig
hjelp. Dette fant han da han søkte til-
bake til barndommens kirke og traff
Jan Helge. Her opplevde han å bli
møtt på en ny måte. I dialog med Jan
Helge følte han i enda større grad å
kunne tenke fritt.
Nå lurer han på hvordan det var for

Jan Helge å møte ham?
Jan Helge kjente igjen mange av de

temaene Eirik tok opp. Han hadde selv
tidligere hatt en opplevelse av ensom-
het i forhold til det å tro. Han har opp-
levd seg på siden av det som var gjengs
oppfatning og søkte ulike miljøer.
Eirik påpeker at også Jan Helge vel er
en kunstnersjel.
– Ja, fra jeg var liten drømte jeg å bli

operasanger. I Ølen var det få som
visste hva det var. Jeg hadde senere en
drøm om å bli skuespiller og lurte på å
søke teaterskolen. Troen ble vekket i
meg som konfirmant. Jeg opplevde en
radikal omvendelse og kjente dypt inni
meg at jeg ville være en troende. Det
som har vært viktigst for meg på veien
til å bli den jeg er, er transcendente er-
faringer; Omvendelsen, å holde mitt
første barn og, da jeg kom i kontakt
med en eksistensiell gråt og en
påfølgende oppstigning der jeg opp-
levde meg gjennomstrålt av Guds ånd. 
Jan Helge opplevde det vanskelig at

mange tenkte annerledes enn ham om

troen. Men, brannen som var tent,
sluknet ikke. Han kjente på et dypt
kall til å arbeide i denne rare kirken
med holdninger og meninger som han
ikke alltid kunne identifisere seg med. 
Mange mennesker lukker seg inne

og forskanset seg i en slags trygg boble
- som i en form for søvn. Et viktig
spørsmål for de to er hvordan vi kan
våkne opp og bli porøse for virkelig-
heten og den åndelige dimensjon?
Eirik tenker vi må bli bevisst for de

kreftene i verden som har stor makt
over oss; Internett er blitt en verdens-
vev som binder sammen, men - et nett
kan også brukes til å fange sitt bytte.
Vi blir bragt inn i en verden, som ikke
er virkeligheten, men et drømmebilde.
Det finnes en medieskapt virkelighet
og en medieskapt «religion», som
ikke er forankret i det som er, men
som baserer seg på fordommer og
konflikter og som hele tiden er opptatt
av å skape polariteter og svart/ hvitt-
tenkning. Dette kan medføre at våre
fellesskap, som familien, arbeids-
plassen/universitetet, politikken og
kirken svekkes. Alle disse institu-
sjonene som holder oss sammen, blir
tatt for gitt - som om de var evige,
men, de står ikke av selg selv! Hvis vi
glemmer det som er kilden til alt som
er godt i våre liv, så falmer den og blir
svakere eller til og med glemt. Den
medieskapte «religion» søker konflikt
og forverrer sårene vi allerede har
med oss.
–Media og internett kan virke

positivt, men må da knyttes opp mot
det felleskap vi allerede er i. Vi må
lære oss å sky det som er destruktivt
og finne kilder som er opplysende og
fornyende. Det må forankres i vår
lokale virkelighet, knyttes til det
faktiske felleskapet og brukes slik at
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Presten og
filosofen møtes
Om å få inspirasjon, om å være «døsig» og om å være «porøs»: En samtale mellom 
filosofistudent Eirik Fevang og sokneprest Jan Helge Gram Eggestøl.   
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våre fellesskap ikke blir splittet og
polarisert. Vi må ha et kritisk forhold
til både media og sosiale medier.
Jan Helge stiller spørsmål om hvor-

dan menigheten kan være et sted som
vekker oss for nytt liv og gjøre oss
porøse?
– Kirken blir ofte tatt for gitt. Der

møtes det mest lokale og intime - og
det universelle og kosmiske. Når vi
møtes ansikt til ansikt, skjer fornyelse
av seg selv. Det handler om å møte
opp og å ta del. Vi møtes der vi er, og
fordi vi møtes fysisk, tar vi hull på
karikaturene og ego boblene som
stenger oss inni oss selv. Guds rike er
skinnende ansikter. Det er fjes, det er
kropp. Karikaturer om prester, de
kristne og kirken blir svakere. Ved å
møte hverandre skjer det noe nytt. Det
kan virke lite, men i det lange løp betyr
det mye. Åndslivet på bakkenivå
trenger en felles virkelighet hvor vi
kan møtes.
Jan Helge spør om ordet «porøs».

Det høres litt skjørt og kanskje litt rart
ut?
– Å være porøs handler om å tenke

og føle uten at vi hele tiden er be-
skyttet og har en mur som stenger oss
ute fra de dypere dimensjoner av
væren og virkelighet. For å bli porøs
må vi tåle å være åpen for at det finnes
en større sammenheng enn det vi til
daglig er opptatt av. Når vi er porøse,
er vi også åpen for kilder utenfor oss
selv. Vi må være villig til å møte opp
på steder der det kan skje!

I filosofien er det et begrep som i
denne sammenheng er spennende,
nemlig «theoria». Eirik oppfordres til
å si litt om det.
Theoria og teologi er tankens og

filosofiens vei til Gud (Theos). Vi må
tilbake til filosofiens opprinnelse i det
gamle Hellas før Kristus. Da var
theoria en pilegrimsreise. Det var pile-
grimer som drog utenfor byen, utenfor
bymuren, for å ta del i festivaler og
åndelige feiringer. For Platon er
filosofien ikke bare argumentasjon og
logikk, men også en reise utenfor
bymurene, utenfor selvets bymurer,
der målet er den gudommelige uni-
verselle festival, feiringen av vis-
dommen. For Platon er vi stengt inni
vår egen hule av fantasier, men
filosofien handler om å våkne opp,
klatre ut av vår egen hule og se solen,
bildet på det evige og det gode.
Theoria for både Platon og Aristoteles
betydde et liv dedikert til kontempla-
sjon av det absolutte - av all virkelig-
het.  Dette handler nettopp om å bli
porøs for den evige og uendelige
virkelighet som alltid og allerede er. 
Hvordan henger så filosofien sam-

men med kirkens liturgi? Hva er
sammenhengen mellom filosofiens
«theoria» og nattverden?
– Det handler om å åpne seg for

Gud. Kristus har vist oss at dette ikke
bare er tilgjengelig for filosofer, men
for alle. Veien til Gud går ikke gjen-
nom tenkning og rasjonalitet alene.
Gud har vist oss at veien til Gud går

gjennom Kristus, og vi kan ta del i
theoria og den guddommelige festival
ved å ta del i Kristi «kropp», det vil si
nattverden. Fordi det er ett brød, er vi
alle en kropp.  Når man er porøs i
felleskap, så blir vi åpnet opp for be-
geistring. Når vi blir begeistret, blir vi
fylt med ånd og pust som er den
skapende vind og den hellige ånd.
Jan Helge: – Jeg har erfart begeist-

ringen i å bli fylt av Guds ånd. Det
skjedde på fjellet selvsagt. Etter at jeg
kom i kontakt med en dyp eksistensiell
gråt, og alt kjentes tomt, ble jeg porøs
og klar for å ta imot ånden. Hele meg
ble fylt av en kraft og glede. Alle som
var rundt meg skinte så vakkert. Jeg
opplevde å bare se det gode i de skinn-
ende ansiktene.
Eirik: – Gud viser seg lettere for oss

når vi er sårbare og porøse. Hvis vi ser
hvor viktig nattverdsfeiringen er for
nytt liv og ny tenkning, og hvis vi an-
erkjenner at festen og feiringen står i
sentrum i den kristne lære og tro, kan
vi verdsette betydningen av å være en
faktisk menighet med faktiske an-
sikter. For det er i ansiktet vi kan se
eller oppdage et glimt av den uendelig
solstorm som er Guds kjærlighet.

I vår visjon ønsker vi at våre gud-
stjenester skal være inspirerende og
spille sammen med rommet i vår
katedralkirke. Vi ønsker å forene
tanke, bilde og ord, filosofi, kunst 
og liturgi til feiring av felleskapet i
Kristi kropp.l

Jan Helge Gram Eggestøl. Eirik Fevang 
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Familiespeiding er et speider-
arbeid som retter seg mot
hele familien. 
TEKST: Guri Rørosgaard Haaland 

Målet med familiespeidingen er at
hele familien, enten det er en

eller to foreldre (foresatte), ett eller
mange barn, skal få tid og opplevelser
sammen. De fleste av oss kjenner
speider for barn i ulike aldersgrupper
fra skolealder og oppover, men dette er
et tilbud for barn i førskolealder. Det
forutsetter at barna har voksne med
som tar ansvar for «sine». 
To fedre, Morten Bendiksen og

Bjørnar Ystad, har sammen med sine
familier og en tredje familie nylig
startet familiespeiding i Storetveit.

Dette er så ferskt at registrering av
gruppen i KFUK/KFUM ennå ikke 
er helt på plass. Morten, som er leder
nå, må blant annet gå på lederkurs 
og fremvise «vandelsattest». Likevel
har de møttes flere ganger, og et opp-
legg for møtene begynner å meisle 
seg ut.

Møtest hver onsdag
Foreløpig møtes gruppen klokken 
fem hver onsdag ettermiddag i den
gamle «barnehagen» i menighets-
huset, og alle kan komme rett fra 
jobb og barnehage. Middag lages i
fellesskap og foregår ute når været
tillater det. Kanskje blir det søndags-
turer i fellesskap fremover!
Møtene innledes med «marihøne-

ropet» (marihønen er maskoten for

familiespeidere) og sang, og etter
maten er det aktiviteter og leker, 
men også rom for de voksne til litt 
prat over en kaffekopp. Det tilstrebes
å være mest mulig ute i friluft! 
Barna er alderen 2 til 4-5, men det

ønskes flere barn og gjerne en eller
flere jenter på 5!  

Speiderskjerf
Gruppen har en leder som står for
det «seremonielle» rundt møtene.
Barna har fått speiderskjerf, og de 
har «avlagt speiderløfte» tilpasset 
alderen. De svarte da på at de ville
være speider, ville være ute i friluft 
og være snill mot alle.
Flere av barna kjenner hverandre 

fra knøttesang i Storetveit menighet,
men er etter hvert er blitt for store til

Familiespeiding i Storetveit:

Et nytt tilbud!
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Konserter
• Søndag 27. mars kl 18.00:
Vårkonsert med Songlaget
Alvidt/Manger, Sangforeningen
EKKO, Søreide songlag, Sounds
like us, Sola Fide og Kor e Vi. 
Arrangør: Hordaland korforbund   

• Søndag 3. april kl 18.00: 
Konsert med Ole Bull
kammerkor (bildet)

• Tirsdag 10. mai kl 19.45: 
Konsert med Damekoret
Paradur med gjester og solister 

• Mai/juni: «Ariettes oubliées» -
en konsert med Lydia Hoen
Tjore (sopran) og Rune Alver
(piano). Dato kunngjøres seinere
på menighetens hjemmeside.

Følg med på det som skjer og
finn mer informasjon på  
www.kirken.no/storetveit 

Onsdagskvelder i
fastetiden:
Til 6. april består programmene
av en halvtimes konsert som går
direkte over i en kort nattverds-
gudstjeneste. 

• 23. mars: Åsne Kvamme (sang)
   og Ingunn Ådland (piano) 
• 30. mars: Bodil Eldhuset 
   (sang), Jostein Aarvik (orgel/ 
   piano, vokalensemblet 
   Cantamo Storetveit
• 6. april: Jan Erik Endresen 
(sang) og Jostein Aarvik (orgel)

Gratis adgang til onsdagssam-
lingene. Bergen kommune og
Kulturutvalget for BKF støtter

konsertene i kirken men vi er
likevel avhengige av bidrag fra
publikum ved utgangen eller til
Vipps (nr 642787) for å få øko-
nomien til å gå opp. 

Etter konsert og gudstjeneste
inviterer vi til kveldsmat og
samvær på menighetshuset. 

Temakveld 
Onsdag 20. april kl. 19.00
Storetveit menighetshus. 
Psykiater Jon Geir Høyersten:
«Vikingenes sjel»

Vikingetiden (ca 800 - ca 1030 )
var en brutal epoke, både her
hjemme og i Europa. Med krist-
ningen av Norden sent på 900-
tallet fulgte kristenretten med
påbud og forbud, mot blod-
hevn, utsetting av syke barn etc.

Et radikalt endret menneskesyn
utviklet seg, en sosial etikk, for-
skjellig fra førkristen æreskultus,
med et mer ydmykt mannsbilde
og et oppbrudd i mentalitet og
livsførsel.  Sagalitteraturen fra
1200-tallet, unik i Europa, over-
leverer livaktige vitnesbyrd.

Foredragsholder Jon Geir Høyer-
sten (f. 1942) er dr. philos og
spesialist i psykiatri. Han har
lang erfaring som rettspsykiater
og er tidligere leder for Norsk
psykiatrisk foreningsutvalg for
grunnlagsproblemer. 

Hans doktoravhandling «Per-
sonlighet og avvik, en studie i 
islendingesagaens menneske-
bilde - med særlig vekt på Njála 
(Njåls saga)» danner bakgrunn
for temaet denne kvelden.

dette. Tanken er at menigheten skal
kunne ha et tilbud til barn i alle alders-
grupper. Kanskje kan det bli nye
speidergrupper og andre aktiviteter
etter hvert. Her er alle velkommen til 
å bidra og være med! 

Lavterskeltilbud
Familiespeiding er en aktivitet som 
det er lett å bli med på. Du trenger
bare å like friluftsliv og ha et ønske 
om være sammen med andre med
barn om positive aktiviteter. Det
koster i utgangspunktet 200 kr per 
år for et barn og det gis rabatt for 
flere barn. Det gis også dispensasjon
ved behov. Det viktigste er at du har
lyst til å være med!
Det er ikke nødvendig at den/de

voksne er foresatte til barna i gruppen.
De voksne kan være besteforeldre,
tanter, onkler, faddere eller andre. 
Det viktige er at det er en trygg rela-
sjon mellom voksne og barn, og at de
har lyst til å være speidere sammen. l

Om du vil bli med eller vil vite mer,
er du velkommen til å kontakte Morten,
morten.bendiksen@gmail.com eller
Bjørnar, b-yst@online.no

Til venstre: Fra familiespeiding. 
Over: To aktive fedre; Speidergruppens
leder  Morten Bendiksen sammen med
Bjørnar Ystad, som deler på oppgavene.

Konserter og kultur i
Storetveit kirke
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TEKST: Guri Rørosgaard Haaland 

S om kjent hadde vi en samtale 
med dette som tema i forrige

menighetsblad, men da snakket vi oss
litt bort, og dette spørsmålet fikk ikke
noen avklaring. I dag har Jan Helge
invitert Inger Marie Waage til en
samtale, hvor vi får en ny anledning 
til å finne ut mer også om dette emnet
- foran hele menigheten. Gjesten er
lege og psykiater. Hun var tidligere
medlem av menighetsrådet, men
valgte å gå ut av dette ved valget for et
par år siden. Hun er imidlertid fortsatt
en som bidrar frivillig i menigheten,
særlig som tekstleser. Etter gudstje-
nestens innledende deler med inn-
gangsprosesjon, liturgi, tekstlesing og
salmesang trekkes to stoler frem i kor-
åpningen, i passe koronaavstand. 
Jan Helge vil gjerne høre mer om

Inger Maries bakgrunn og forhold til
kirken, og hun svarer:
– Jeg har vært troende og hatt til-

hørighet til kirken så lenge jeg kan
huske. Både familiebakgrunn, opp-
vekst og kirken som sådan har med-
virket til det. Jeg gikk mye alene i
kirken i ungdomsårene og syntes det
var godt å kjenne Guds nærvær i felles-
skap med andre, lytte til prekenen,
synge salmer og gå til nattverd.
Hun hadde så en lang periode der

hun i liten grad fant rom for kirke-
gang, før livssituasjonen endret seg,
og hun var tilbake. Hennes far fant i
moden alder mer tilbake til kirken og
menighetsarbeid, og var en periode
aktiv i Storetveit menighet.
– I eldre år fikk han en hjerne-

sykdom som gjorde at han hadde
vansker med å uttrykke meningsinn-

hold med ord. Det ble da en fin ting 
å kunne dele gudstjenestene med
ham. Det trengtes ikke å si så mye, de
kunne lytte og delta og kjenne Guds
nærvær sammen med resten av
menigheten, noe som var godt for
dem begge. 
– Hva gjorde at du ville bli tekst-

leser og hva betyr det for deg å lese
tekstene for dagen?
– Jeg er glad i å gå til gudstjeneste

og da det viste seg å være behov for
flere tekstlesere, tenkte jeg at det var
en oppgave jeg gjerne ville påta meg. 
Mange av bibeltekstene har betydd

mye personlig - for hennes tro, verdi-
syn, veivalg og samfunnsengasjement. 
– Du er psykiater. Jeg var på en

konferanse i regi av kristelig legefor-
ening om helsepersonell sin betyd-
ning i forhold til det eksistensielle og
det åndelige. En dansk professor sa
det var svært viktig at legen kunne
møte pasienten med et åpent sinn og
legge til rette for at slike tema var
legitimt å ta opp. Han mente til og
med at den viktigste medikamentelle
behandlingen ikke var medisiner som
ble ordinert, men legen selv. Placebo-
effekten ved at legen møtte pasienten
på det å se, bekrefte og være til stede i
samtalen var avgjørende viktig for
pasienten sin tilfriskning. Den
viktigste medisinen var altså legen
selv. Hva tenker du om det?
– Ved mange sykdomstilstander er

ren medisinsk behandling, som for
eksempel antibiotika ved blodforgift-
ning og nevrokirurgi ved hjernesvulst,
helt nødvendig for bedring og over-
levelse. Samtidig er det viktig for
pasienten at også leger kommer dem i
møte som mennesker, og legen selv, i

likhet med annet helsepersonell, kan
ha mye å si for behandlingsforløpet. I
psykiatrien er selve relasjonen mellom
pasient og psykiater kanskje noe av det
aller viktigste for behandlingen, i til-
legg til den medikamentelle behand-
lingen, der den er indisert. Min for-
ståelse er at det er en reell effekt av det
å se, bekrefte og være til stede i sam-
tale. Det har en effekt som vedvarer, 
og det ikke er en placeboeffekt. 
- I mitt arbeid som sjelesørger,

møter jeg den enkelte uten ha en
agenda. Jeg møter med utgangs-
punkt i det som blir fokus i samtalen.
I utgangspunktet har jeg altså ingen
agenda, det er selve møtet som har
fokus. Du som er psykiater og har
som prosjekt å gjøre pasienten
«frisk». Har du en agenda?
Inger Marie velger å siterer Kierke-

gaard: «Hvis du i sannhet skal lykkes
i å føre et menneske hen til et bestemt
sted, må man først passe på å finne
ham der han er og begynne der. Det 
er hemmeligheten i all hjelpekunst».
Som lege og psykiater må Inger

Marie forsøke å forstå hva pasientens
vansker handler om, utforske dette
sammen med pasienten, og gi faglige
råd om behandling. Hun kan ikke all-
tid gjøre pasienten frisk, men prøver å
tone seg inn på pasienten og hjelpe så

Slik kan en guds-     
tjeneste være!

Inger Marie Waage.

Januar - og nytt år. Vi er invitert til kirken av presten vår, 
Jan Helge på en helt vanlig januarsøndag. Han har planlagt
en annerledes preken i dag - en samtale rundt bl.a. hans
yndlingstema; «tro og helse».
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godt hun kan ut fra prinsippet om å
møte henne der hun er. 
– Jeg kan ikke alltid lykkes i dette,

men jeg støtter meg til Hippokrates 
og etiske regler for leger: «av og til
helbrede, ofte lindre, alltid trøste.» 
– Tenker du at tro og menighet 

kan ha betydning i forhold til helse?
– Ja, min oppfatning er at tro og

menighet kan bety mye for helse. Tro
kan gi håp og styrke, som er viktig å
ha med seg for å bevare helsen, men
også for å komme seg av sykdom.
Tilhørighet til en menighet, opplev-
elsen av rammer, at noen bryr seg, at
noen har omsorg, oppleves viktig for
mange. Det finnes vitenskapelige stu-
dier som viser dette, men dette er et
vanskelig felt å forske i, og det er en
del innvendinger til studiene som er
gjort, og til hvordan konklusjonene er

trukket. Dessverre kan tro og menighet
også være negativt for helse, avhengig
av trosform, trosinnhold, og i den grad
fanatisme og maktmisbruk inngår. Så
er det et annet aspekt her, og det er å
forstå vitenskapen i forlengelsen av
skaperverket, og på det vis betrakte
den medisinske vitenskapen som
grunnlag for det som kan fremme god
helse. Verdens Helseorganisasjon har
vedtatt å inkludere «åndelig velvære»
i helsedefinisjonen, etter initiativ fra
land i den tredje verden».
–Hvordan er det for deg som

kristen å være profesjonell yrkes-
utøver i et pluralistisk samfunn? 
– Jeg har stor respekt for mang-

foldet og andre religioner livssyn. Jeg
forkynner ikke i min profesjonelle
virksomhet, men er åpen på troen 
om noe spør. Når man kommer nær

innpå andre, som man ofte gjør som
psykiater, kan det falle naturlig å
snakke med pasienten om religion og
livssyn, dersom de ønsker det.  
- At Gud ble menneske i et lite barn

og at dette barnet er Gud. Hva slags
tanker gjør du deg om det?
- Min første tanke er at Jesus er

sann Gud og sant menneske. Jeg får
også tanker om treenigheten, at Gud 
er noe større enn det jeg har mulighet
for å forstå, og det er noe jeg aksep-
terer. Jeg tenker også at Søren
Kierkegaard, som teolog og filosof, 
var litt inspirert av nettopp dette;
hvordan Gud møter oss som men-
neske, der vi er.
– Hvis du skal si noe om det som 

er av størst betydning i den kristne
tro, hva er det?
– For meg er det å ta imot kjærlig-

hetsbudskapet. Det er nestekjærlig-
heten, og det er å kunne gripe Guds
hånd, som gir styrke til å vandre 
gjennom livet.
Prekensamtalen avsluttes, gudstje-

nestens program skrider videre. Et 
fint poeng er det at flere fra menig-
heten deltar aktivt i ulike deler som
inngangsprosesjon, tekstlesing og 
innledning og gjennomføring av natt-
verd. Presten vår viser seg som en
artig skuespiller når han ved hjelp av
en hånddukke og pen bergensdialekt,
spiller rollen som «Ole», arkitekten
som tegnet kirken, og forteller litt,
både til barn og voksne, om rosene 
vi kan finne igjen flere steder i
interiøret blant annet i taket. 
Vi er så heldige å ha tilgang på

glimrende organister i Storetveit. I
dag er det Ruth Bakke, som spiller
både kraftfullt og vakkert! Musikk og
salmevalg bindes gjennomtenkt og
fint sammen med dagens tekster og
tema. Dette er substans! Sluttsalmen
O store Gud passer ekstra godt i dag!

Mitt nyttårsønske: Måtte mange
flere komme til gudstjenestene
og få ta del i denne gylne gave!l

Inger Marie Waage er er glad i å gå til guds-
tjeneste: – Da da det viste seg å være behov
for flere tekstlesere, tenkte jeg at det var en
oppgave jeg gjerne ville påta meg, sier hun.
Bildet er fra gudstjenesten Allehelgensdag
2020  i Storetveit kirke. Jan Helge Gram
Eggestøl forretter. FOTO. ÅSE SOLVI
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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
✉  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:

Kirketorget
✆  55 59 32 10
✉  kirketorget.bergen@kirken.no

Sokneprest 
Jan Helge Gram Eggestøl
✆  478 06 255
✉  je964@kirken.no

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

Administrasjonsleder 
Roar Moen
✆  920 73 084
✉  rm263@kirken.no

Kateket 
Bodil Dyrøy Bredholt
✆  920 69 533
✉  bb522@kirken.no

Barnearbeider 
Kari Bakke
✆  480 52 064
✉  kb322@kirken.no

Kirketjener 
Øyvind Bjørge 
✆  958 79 314
✉  ob456@kirken.no

Storetveit 
menighetsråd
Friede Andersen (leder)
✆  415 70 535
✉  friedea@hotmail.com  

Bergensdalen 
prosti
Prost Anne Mathilde 
Garmann Klare
✆  406 41 981
✉  ak558@kirken.no

Besøkstjeneste
For den som ønsker 
besøk eller bli besøker.
Sorggruppe ved skilsmisse/
dødsfall.
✆  470 72 899
✉  af847@kirken.no

Aktiv Fritid for pensjonister
Annenhver tirs. kl. 11.30-13.30
✆  470 72 899
✉  af847@kirken.no

Klubben
Knut Hekki Torgersen 
✆  476 82 476

Kontaktklubben
Annenhver torsdag
i menighetshuset
✆  470 72 899
✉  af847@kirken.no

Babysang
Hver torsdag fra kl 10.30. 
Kontakt: Kari Bakke 
✆  480 52 064
✉  kb322@kirken.no

Knøttesang (1-4 år)
Hver tirsdag kl. 17.30-18.30 
Kontakt: Kari Bakke 
✆  480 52 064
✉  kb322@kirken.no

Givertjenesten
Bankgirokonto: 
1644 31 40704 

77505

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

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 nett
Hjemmeside:
www.kirken.no/storetveit

facebook.com > 
Storetveit kirke

 
 



20. mars kl 11.00 
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl. Luk
22,28–34: Jeg ba for deg

Lørdag 26. mars 
kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste. Holme.

27. mars kl 11.00 
Maria budskapsdag
Høymesse med nattverd.
Holme.

3. april kl. 11.00
Ungdomsgudstj. Med 
konfirmanter og klubben.
Gram Eggestøl. Luk 1,39–
45: Maria og Elisabet

Påsketiden
10. april kl. 11.00
Palmesøndag 
Høymesse med dåp og
nattverd. Holme. Joh
12,1–13: Salving og inn-
tog

14. april kl 18.00
Skjærtorsdag 
Høymesse med nattverd.
Tomren. Joh 13,1–17:
Jesus vasker disiplenes
føtter

15. april kl 11.00
Langfredag 
Tomren. Joh 18,1-19,42:
Lidelsesberetningen

17. april kl. 11.00
Påskedag 
Høymesse med dåp og
nattverd. Tomren. Joh
20,1–10: Den tomme
graven

24. april kl. 11.00 
Familiegudstjeneste, opp-
standelsesfest. Gram
Eggestøl. Joh 20,24–31:
Jesus og Tomas

1. mai kl. 11.00 
Høymesse. Tomren. Mark
6, 30-44: Jesus metter en
stor menneskemengde

Lørdag 7. mai 
kl. 10.00 og kl. 11.30
Konfirmasjoner i Store-
tveit. Gram Eggestøl og
Dyrøy Bredholt.

Søndag 8. mai kl 11.00 
Gram Eggestøl og Dyrøy
Bredholt. Joh 14, 1-11:
Jesus er veien, sannheten
og livet

15. mai kl. 11.00 
Familiegudstjeneste med
dåp. Gram Eggestøl. Joh
17,6 -11: Jesus ber for sine

22. mai kl. 11.00   
Høymesse med nattverd.
Selvik. Matt 6, 7-13: Slik
skal dere be: Vår Far

26. mai kl. 11.00 
Kristi himmelfartsdag 
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl.

29. mai kl. 11.00
Søndag før pinse 
Høymesse, nattverd.
Gram Eggestøl. Joh 16,
12-15: Sannhetens Ånd
kommer

5. juni - Pinsedag 
09.00: Morgensang og
dåpsgudstjeneste i Fantoft
stavkirke. Tomren.
11.00: Høymesse med dåp
og nattverd i Storetveit 
Tomren. Joh 14, 23-29:
Min fred gir jeg dere

12. juni
Treenighetssøndag
Høymesse med dåp og
nattverd. Holme. Luk 24,
45-48: Tilgivelse for-
kynnes for alle folkeslag

19. juni kl. 11.00 
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl. Esek 36,
25 - 29a: Et nytt hjerrte
og en ny ånd

Sommerturnus
Bønes og
Storetveit 
Gudstjenester annen-
hver søndag  26 juni –
21 august

26. juni kl. 11.00
(Storetveit) 
Høymesse,  dåp og natt-
verd. Gram Eggestøl.
Mark 10, 13-16: Jesus og
barna

3. juli kl. 11.00
(Bønes)
Matt 9, 35-38: Høsten er
stor, men arbeiderne få

10. juli kl. 11.00
(Storetveit) 
Høymesse med dåp og
nattverd. Matt 18, 12-1:
Sau på villspor og bror
som synder

17. juli kl. 11.00
(Bønes) Aposteldagen 
Mark 3, 13-19: Jesus
Peker ut de tolv

24. juli kl. 11.00
(Storetveit)
Høymesse med dåp og
nattverd. Mark 5, 25-34:
Kvinnen som rørte ved
Jesu kappe

31. juli kl. 11.00
(Bønes) 
Mark 12, 28-34: Elske
Gud og sin neste

7. august kl. 11.00
(Storetveit) 
Høymesse med dåp og
nattverd. Tomren. Luk 6,
36-42: Ta først bjelken ut
av eget øye. 

14. august kl. 11.00
(Bønes)
1 Mos 33, 1-11: Forsoning
mellom Jakob og Esau

21. august kl. 11.00
(Storetveit)
Høymesse, dåp og natt-
verd. Joh 8, 31-36: Sann-
heten skal gjøre dere fri

Høstturnus
starter
28. august kl. 11.00 
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl. Joh 4, 27-
30.39-43: Kvinnen som
vitnet i byen sin

4. september kl 11.00 
Familiegudstjeneste.
Gram Eggestøl. Joh 15,
13-17: Jeg kaller dere
venner

11. september kl. 11.00
- Vingårdssøndag
Høymesse med nattverd.
Holme. Matt 19, 27-30:
Forsakelse og lønn

18. september 
kl. 11.00
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl. Joh 15, 9-
12: Elsk hverandre som
jeg har elsket dere

25. september kl 11.00
Høymesse med nattverd.
Gram Eggestøl. Matt 11,
16-19: Likegyldighet og
visdom

Gudstjenester


