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TEKST: Jan Helge Gram Eggestøl

V erden er blitt liten. Norge er ikke et    
land utenfor. Nyhetsbilder forteller

om en verden som er i endring. Nå kan
vi ikke lenger regne som selvsagt at
trygghet og stabilitet er sikret. 

I sommer har jeg hatt rikelig anled-
ning til å følge med på nyheter. Jeg har
vært syk og tilbrakt en del tid i sengen og
foran TV. Det gjør noe med meg når alt
det som skjer kommer så tett på. Ja, inn
i min egen stue. Da er det viktig å ha litt
distanse til alt. Heldigvis har det også
vært fine stunder både i familien, og
med andre opplevelser som har gitt
energi og glede. 

De fleste av oss har kjent på smerte og
kriser. Både i forhold til det som skjer i
det store bildet, men også i eget liv. Og
kanskje må vi regne med at det blir enda
mer usikkert i fremtiden? Hvordan stå i
det når det blir tungt og krevende?

7. september inviteres alle til å min-
nes en tragisk hendelse som skjedde  

5. – 12. september i 1942 i den polske
byen Łódź, eller Litzmannstadt, som 
de tyske okkupantene kalte byen under 
2. verdenskrig. I ghettoen i Litzmann-
stadt ble lederen for det jødiske rådet,
Chaim Rumkowski, da beordret av
nazistene til å hente ut barn, syke og
gamle som skulle deporteres til døden.

Okkupantene påla altså jødene selv å
hente ut de som skulle henrettes. Og for
de som overlevde; Hvordan leve videre
med så brutale og grusomme hendelser i
bagasjen? 

For tiden er det mange som er på 
flukt. Fra krig, sult og nød. De har med
seg de verste opplevelser som kan tenkes.
Ofte sitter jeg i benken i Storetveit kirke
for meg selv. Jeg sitter og ser på de to
krusifiksene: Den oppreiste Kristus med
hevet hode ved hovedalteret og den
lidende og døende Kristus med senket
hode i dåpskapellet. Jeg blir rørt. Begge
sier noe til meg. Om å stå oppreist og å
gå videre, og om å bli fra tatt all livskraft.

Som sykehusprest ble denne polari-
teten så synlig. Noen syke og døende
pasienter hadde en indre flamme og
holdt hodet løftet, ja helt til de åndet ut.
Andre hadde fått nok, orket ikke mer og
senket sitt hode og gav seg over. 

Jeg sitter fremdeles i Storetveit kirke
og ser på krusifiksene. Da åpner det seg
en dør inni meg. Jeg kan se ham som
han var, vel kjent med sykdom og smerte,
vel kjent med død og fordervelse, og med
senket hode gir han seg over. Jeg ser
ham som han var, kraftfull og full av liv -
den som seirer.

Jeg trenger kraften fra dem begge; til å
stå oppreist i mine kamper og til å gi

meg over når det er tid for det. l
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Jeg så ham 
som han var …
Denne sommeren har vært uten agurknyheter. Det har vært en
sommer med store hendelser på rekke og rad. Krigen i Ukraina,
energikrise i Europa, naturkatastrofer av dimensjoner, konflikter
flere steder og nå det krevende forholdet mellom Kina og
Taiwan. 

Se side 15 for mer informasjon
om arrangementet 7. september. 
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Jeg har en venn som er aktiv feminist. I samtalene våre er ofte 
refrenget hans at: «Den kristne religion har blitt brukt for å gi 
prestegubber og misjonsherremenn makt over kvinnene.» 

Afrikansk 
kvinnefrigjøring

TEKST: Tom Sverre Tomren

H an mener også at kristendom-   
men har vært et hinder som har

stått i veien for at kvinner skulle få
realisert seg. 

Dette er en alvorlig anklage, som jeg
som prest ikke kan la være å ta på
alvor: Jeg må spørre meg om kristen-
dommen i seg selv er kvinnefiendtlig? 

Siden jeg bodde i Kamerun har jeg
fått andre perspektiv på mye, også på
hvilken rolle kristendommen har i 
forhold til likestilling. Sør for Sahara
hersker mannen: en mann er en mann,
og kvinnen er tjener for mannen. Det
er forskjell på hva mann og kvinne er
verdt, og det er forskjell på hva en
mann og en kvinne kan gjøre. En
mann kan være gift med mange koner,
og har mannen nok penger, kan han
kjøpe den konen han vil. 

For meg, som er far til fem jenter, er
det et sjokk å oppleve at en jente og en
kvinne er et objekt som kan kjøpes på
linje med ei geit.

Men heldigvis er det tegn som tyder
på at jentene er i ferd med å bli mer
likestilt. Flere velger å ta seg bare en
kone. Dette henger sammen med på-
virkning fra misjonen. Da misjonen
kom, gikk den mot flerkoneri. En

mann og en kvinne er like mye verdt,
og derfor skal ikke en kristen mann ta
flere enn en kone lærte de gamle mi-
sjonærene. Dette ble en del av kirkens
læregrunnlag, og i dag er dette tenk-
ningen mellom de kristne, det vil si om
lag 60 prosent av landets befolkning. 

Et annet tegn på forandring: 8. mars
går kvinnene i tog. Når vi stod og så
på dette, kjente vi igjen mange i toget.
Det var i stor grad kristne jenter som
gikk i toget. 

Et tredje tegn på forandring: Mange
kristne jenter tar utdanning. Vi finner
også kvinner i politiet og i forsvaret.
De fleste av dem er kristne. I løpet av
min tid som misjonær i Kamerun,
skjedde det enda en ny liten revolu-
sjon. I den lutherske kirken hvor jeg
jobber, vedtok årsmøtet nettopp at de
ville ordinere kvinner til prester, og i
år, i 2022, er det 10 år siden den
første kvinnen ble ordinert til prest.

Det er med andre ord tegn på at
kvinner er i ferd med å få nye roller.
De får sakte men sikkert makt. Og
dette er i hovedsak i den kristne delen
av befolkningen.

Det er få muslimske kvinner både i
8. mars- toget, på universitet og i po-
litiet. Det er ingen kvinnelige imamer.
Og både kjøp og salg av jenter, og
flergifte er ennå det vanligste blant
koranens lesere. Men muslimene ser
hva som skjer hos deres kristne
naboer, og de ser at deres døtre får
mindre muligheter til å realisere seg

enn de kristne kvinnene har. Mange
muslimske menn og pappaer er
påvirket av det de ser. En muslimsk
kjenning sa: Vel jeg har giftet meg
med tre, men om jeg hadde visst
hvordan det var, hadde jeg nok heller
gjort som dere kristne og bare hatt en
kone. En annen muslim i nabolaget
sa: Jeg ser at dere sender jentene på
høyere utdanning. Vi er snart nødt til
å gjøre det samme, om våre døtre
skal få et godt liv i den nye tidsalder.

Min drøm for Kamerun, som gam-
mel misjonær og som akademiker som
er opptatt av like rettigheter for kvin-
ner, er at endringen, som vi ser i den
kristne delen av befolkningen, også vil
påvirke muslimene sør for Sahara. Det
er ikke umulig at det vil det.

I Kamerun er det ingen motsetning
mellom likestilling og kristendom.
Tvert imot er kristendommen den
sterkeste likestillingskraften.

I disse dager avslutter jeg et forsk-
ingsarbeid der jeg har intervjuet alle
kvinnen som er prester, og en ting
som går igjen er at de alle er over-
bevist om at Gud vil at de skal være
prester på like linje med menn. 

Et bibelvers mange siterer, er fra
Paulus brev til galaterne: For dere er
alle Guds barn ved troen, i Kristus
Jesus. Alle dere som er døpt til Kris-
tus, har kledd dere i Kristus. Her er
ikke jøde eller greker, her er ikke slave
eller fri, her er ikke mann eller kvinne.
Dere er alle én i Kristus Jesus. Og
hører dere Kristus til, er dere
Abrahams ætt og arvinger etter løftet. 

Kvinnene snakker, alle som en, om
sin kristne tro som noe som gir dem
mot til å opponere mot undertrykkere
og patriarkalske samfunnsstrukturer.

Kan det være at feministvennen min
sin analyse og kristendomsfortolk-

ing er bygd på fordommer og
delvis på snevre perspektiv mer
enn på innsikt?  l

Tom Sverre Tomren er første-
amanuensis ved Institutt for 
pedagogikk, religion og sam-
funnsfag, HVL. Han er også 
vikarprest i Bønes og Storetveit. 
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I år er det 20 år siden Bønes
menighet ble skilt ut fra
Storetveit menighet. Det
hadde vært en lang prosess
frem til dette, og kun det
første, enkle byggetrinnet
var fullført da kirken ble
vigslet 2. søndag i advent
1997. Siste byggetrinn sto
ferdig først i 2009.

TEKST: Guri Haaland

Historien bak alt dette ble omtalt i
Bønesbladet i forbindelse med ti-

årsjubileet for kirkevigslingen. Den
aktuelle beskrivelsen støtter seg i stor
grad på dette.

Utbyggingen av Bønes-Kråkenes
området startet for alvor på 1970-
tallet. På denne tiden vokste det frem
en visjon om at området måtte få sin
egen kirke. På grunn av den lange av-
standen til Storetveit, ble det i 1977
etablert en arbeidsgruppe (Menighets-
ringen), som startet ulike tilbud for
barn i området. På initiativ fra ild-
sjeler ble det også holdt gudstjenester
i lånte lokaler på Bønes skole. I 1982
ble det formelt opprettet et «frivillig
menighetsråd» for området Straums-
grend, Bønes og Kråkenes. 

Tidlig plan om selvstenighet
Fra starten av ble utskilling av Bønes
som eget sokn/menighet under
Storetveit prestegjeld diskutert og
planlagt. Dette kunne utløse økte res-
surser i form av kirke og økt kirkelig
bemanning.

Bergen kommune hadde tidlig på
1970-tallet, i planen for den nye
bydelen Bønes, regulert et areal til
kirke og kirkegård, men slike bygge-
planer lå langt frem i tid.

Det frivillige menighetsrådet søkte
om tillatelse til å bygge et foreløpig
menighetshus i utkanten av kirke-
tomten, og det ble i 1988 nedsatt en
byggekomite. På denne tiden hadde
andre menigheter som Levende ord og
Jehovas vitner etablert seg i området,

og det hastet med å få et lokalt tilbud
for Den norske kirke. Byggekomiteen
arbeidet i flere år med å undersøke
mulighetene for å bygge sammen med
andre institusjoner med tanke på fler-
bruk, men falt ned på planen om et
eget menighetshus og kostnads-
vurdering med tanke på dette. 

Hjertholms ideer
Før kontrakter ble underskrevet,
meldte arkitekt Helge Hjertholm seg
med en ny tanke. Han hadde nylig
tegnet en arbeidskirke i Samnanger og
tenkte noe av dette kunne brukes på
Bønes. Diskusjoner om denne mulig-
heten gikk parallelt med innsamling av
penger og kontakt med kommunen.
Begrepet kirke/storstue var nå lansert.
Kommunen ville ikke bidra økonomisk
på dette tidspunktet, men alle lokale
krefter, inkludert Storetveit menig-
hetsråd var enige og samarbeidet godt. 

Høsten 1994 ga formannskapet i
Storetveit menighetsråd tillatelse til å

Da Bønes ble en  

SISTE BYGGETRINN: Kirken er bygget i
flere trinn de siste 25 årenen. Bildet er fra
da siste byggetrinn sto ferdig i 2009.AR-
KIVFOTO: BØNES MENIGHET

KLART FOR BYGGING: Grunnstein-
nedleggelsen i 1995. På bildet ser vi 
Bjørgvin-biskop Ole Danbolt Hagesæther,
arkitekt Helge Hjertholm og lokale driv-
krefter som Arve Løvenholt og Helge 
Kolstad. ARKIVFOTO: BØNES MENIGHET



02/22 ǀ 5

   egen menighet

få reist første byggetrinn i en frem-
tidig soknekirke på Bønes, etter tegn-
inger av arkitekt Hjertholm. Man
planla utfra «tett kirke» for 1,8
millioner kroner og «ferdig kirke»,
trinn 1, kr 3,7 millioner. Tross god
oppslutning ved innsamling lokalt og
ved den første «Bønesdag», måtte
man regne med å ta opp et lån. 

Fra grunnsteinsnedleggelsen i juni
1995 til «tett kirke» gikk det bare et
godt halvår. Nå var imidlertid kassen
tom. Det ble nye innsamlingsrunder,

ny Bønesdag, basar og ikke minst en
konsert med store navn som Rune
Larsen, Tor Endresen og Elisabeth
Moberg. Da julen 1996 sto for døren,
var ønsket om å ha julegudstjeneste i
egen kirke brennende varmt - om
kirkebygget slett ikke var oppvarmet!
To gudstjenester ble avholdt med åtte
kuldegrader ute - og fem varmegrader
inne mot slutten av den andre guds-
tjenesten! 

Bønes skolekorps og Bønes Triakor
sørget for musikken.

Vigslingshøytideligheten
Nå stilte også Bergen kommune opp
med støtte, og kirken kunne ferdig-
stilles også innvendig. 7. desember

1997 kunne vigslingshøytideligheten
gjennomføres - alt var på plass i en
liten ny kirke med det aller nød-
vendigste.

Ennå skulle det gå fem år før kirken
og «menigheten» kunne fungere så
selvstendig at en utskilling fra Store-
tveit var gjennomførbar. Dette skjedde
i 2002, og enda gikk det noen år før 2.
byggetrinn sto ferdig i 2009. 

I dag fremstår Bønes kirke som en
praktisk og funksjonell arbeidskirke.
De to menighetene Bønes og
Storetveit har et utbredt samarbeid
både mht prestetjenester, ungdoms-
og konfirmasjonsarbeide - og ellers
etter behov. l

BØNESDAGEN: I rundt 25 år har lokale
krefter på Bønes samarbeidet om Bønes-
dagen og menigheten har en sentral 
rolle- Bildet er fra Bønesdagen  2019.
FOTO: BØNES MENIGHET
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Han dukket plutselig opp
igjen i Storetveit kirke - på
en gudstjeneste nå i juni!

TEKST: Guri R. Haaland

A rve Løvenholdt var prest i Store-    
tveit menighet på 80-90 tallet.

Mange husker ham fra den gang; en
ung og aktiv prest - særlig engasjert i
ungdomsarbeidet og i prosessen frem
til Bønes kirke og menighet ble en
realitet og utskilt fra Storetveit.

I mange år har han hatt sitt virke
andre steder, men nå er han en av
flere pensjonerte prester som innimel-
lom bidrar til å holde hjulene i gang i
Den norske kirke, når de faste pres-
tene har sine fridager og ferier.

Vi har avtalt et intervju, og jeg har
forberedt en del spørsmål. Han har
mye på hjertet! Jeg får likevel sendt
inn noen av de forberedte spørsmål,
og så får jeg med mye annet jeg - som
innflytter i Storetveit - ikke visste om!

«Løven»
Arve Løvenholdt har gjerne blitt kalt
Løven, og han bruker selv denne be-
nevnelsen, så det gjør jeg og i denne
sammenheng.
Løven vokste opp på Sandvikssiden,

hvor foreldrene drev god gammeldags
kolonialforretning. Etternavnet Løven-
holdt er etter faren, som var dansk. 

Rundt konfirmasjonsalder valgte
han å følge konfirmantundervis-
ningen i Korskirken. Der var kon-
firmanttiden integrert i menighetens
ungdomsarbeid og strakte seg over et
helt skoleår med klubbkvelder, ung-
domsgudstjenester og leirvirksomhet.

Det var i denne sammenheng han
fikk sitt kristne gjennombrudd på pås-
keleir på Ungdomsheimen. En sterk
opplevelse av sannhetsgehaltet i
evangeliefortellingen om Jesu død og
oppstandelse.

I tillegg til ungdomsklubben i Kors-
kirken ble Løven med i Ten Sing, som
ble startet i Ynglingen av Kjell Grøn-
ner høsten 1967. Etter artium ble han
«ettåring» på kretskontoret til KFUK/
KFUM.

Jesusbevegelsen
Kallet til å velge teologistudier ble
tydeligere for ham. Nok preget av

mange gode forbilder, og av det som
mange har kalt Jesusbevegelsen, som
stod sterkt i Bergen i disse årene.

Han ble ordinert til prest på sin
seksogtyveårsdag i Domkirken, andre
juledag 1977 sammen med syv andre
teologer. Deretter fulgte verneplikt og
åremålsstilling på prestekontoret på
Haakonsvern i til sammen åtte år.

I 1986 søkte han kapellanstilling i
Storetveit. Da omfattet Storetveit

Et møte med   
«Løven» VEIVALG: Livet består av

mange veivalg. Her står Arve
Løvenholdt ved noen av dem.
FOTO:  PRIVAT
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menighet også Bønes, Natland og
Sædalen. Menighetsrådet ønsket å
bosette den nye kapellanen i Bønes-
området, som hadde nesten åtte tusen
innbyggere. Etter litt frem og tilbake
flyttet den nye prestefamilien inn i
eget rekkehus på Bønes, hvor de
fremdeles bor.

I vår menighet fikk Løven mye an-
svar i forhold til konfirmant- og ung-
domsarbeidet. Dette var to aktiviteter
som var knyttet tett sammen. Han
fikk etter hvert ansvar for prestetje-
nesten for Eikelund skole med under-
visning og konfirmasjon av psykisk
utviklingshemmede - en utfordrende
og givende tjeneste.

– Ungdomsklubben i Storetveit stod
sterkt i disse årene. Mange grupper,
eget lederkurs og mye turer og
friluftsaktivitet året rundt. Fortsatt
med klubbens grunnlegger Dag
Møller i kulissene, men ellers ledet av
ungdommer på ulike nivå. 

Dette var noe som appellerte til
Løven, som også deltok årlig på klub-
bens brekurs på Flatbreen i Fjærland -
også som taulagsleder.

På Bønes vokste en ny menighets-
bevissthet frem. 

– Bønes frivillige menighetsråd» ble
etablert, og mange frivillige med-
arbeidere tok et stadig større ansvar.
En kirketomt var kommet med i
reguleringsplanen, men der sto ingen
kirke! Gudstjenestene ble holdt i
gymsalen på Bønes skole, og det frivil-
lige menighetsrådet drev førskole og
barnehage i grendahuset i Våkleiven. 

Mer om jubileet for Bønes menighet
kan leses på side 4 -5.

Da stavkirken brant
Det er i år 30 år siden Fantoft
stavkirke brant. Løven forteller: 

– Storetveit menighet har hatt en
tradisjon med gudstjeneste pinse-

dagsmorgen i Fantoft stavkirke.
Pinsen 1992, lørdag morgen får en
melding om at stavkirken var brent
ned. Den første tanke var – ingen
kirke – ingen gudstjeneste. Men etter
initiativ fra menighetsrådsleder, tok vi
kontakt med politiet og fikk tillatelse
til å holde gudstjeneste på kirke-
tomten. Mange av oss husker hvordan
reststrukturen av kirken stod svart-
brent mot himmelbrynet, sannsynlig-
vis påtent av krefter knyttet til det
som ble kalt «satanistmiljøet» i
Bergen. Uerstattelige kulturelle og
kirkelige verdier var gått tapt. Det var
en sorgtung menighet som samlet seg
på kirketomten på Fantoft.

«Står om enn tårene faller»
– Organisten vår, Ruth Bakke Haug,
hadde tatt med seg tussefløyten og
gått opp i skogbrynet bak forsam-
lingen. Og så lyder den gamle pinse-
salmen, Kirken den er et gammelt
hus, står om enn tårnene faller», sart
og vakkert. Men Bergensavisen
refererte på førstesiden: Kirken den
er et gammelt hus, står om enn
tårene faller. Enten var det trykkfeil –
eller så var det et glimrende ordspill.
Avisen Dagen har ellers nylig laget en
spennende podkast om kirkebrannene
på nittitallet.

Etter ti år som menighetsprest var
det igjen tid for karriereskifte. Løven
vendte tilbake til feltprestkorpset, tre
nye år på Haakonsvern, tre år som
stabsprest i NATO med presteansvar
for norsk personell og deres familier
på kontinentet, og så til det norske
operative hovedkvarteret, FOHK på
Jåttå i Stavanger, med blant annet an-
svar for å følge opp feltpresttjenesten i
internasjonale operasjoner. Han har
selv tjenestegjort som feltprest i
Libanon, Kosovo og Afghanistan.

Fortsatt prest
Forsvaret har lav pensjonsalder og
etter mange år med reiser og pend-

ling, valgte Løven å tre ut av aktiv tje-
neste i 2009. Siden har han jobbet
med det han kaller et tilstøtende yrke
som gravferdskonsulent. Her får han
brukt sin kompetanse på en ny måte.
Men han presiserer at han fortsatt er
prest, og at det for alltid vil være hans
yrkesmessige identitet. Arbeidet med
mennesker i sorg og krise har alltid
stått hans hjerte nært.

På slutten ber jeg Løven fortelle litt
om hans eget gudsbilde. Det tar han
på strak arm - skulle nesten tro han
var forberedt!

– I Johannesevangeliet, sier Jesus:
La ikke hjertet bli grepet av angst.
Tro på Gud og tro på meg! I min fars
hus er det mange rom. Var det ikke
slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg
går for å gjøre i stand et sted for
dere? Og når jeg har gått og gjort i
stand et sted for dere, vil jeg komme
tilbake og ta dere til meg, så dere skal
være der jeg er. Og dit jeg går, vet
dere veien.

Gud er for ham en farsfigur i beste
forstand. Guds kjønn er ikke vesentlig.
Det er den totale betingelsesløse for-
eldreomsorgen han opplever å møte.

Amazing Grace 
Når vi snakker om nådebegrepet, for-
teller Løven gjerne om slavehand-
leren, John Newton (1725 – 1807),
som etter en solid omvendelse skrev
teksten til Amazing Grace. 

– Newton var opprinnelig kaptein
på et slaveskip og var kjent for sin
umoral og røffe livsførsel. I en for-
ferdelig storm i Atlanterhavet, der
båten hans nesten sank, ble han så
redd at han tilkalte Guds hjelp og
barmhjertighet. Etter å ha overlevd
denne stormen, trakk han seg fra
slavehandelen, begynte å studere
teologi, ble prest og arbeidet etter-
hvert aktivt for å avskaffe slaveriet. 
I «Amazing Grace» beskriver han den
nåden han fant - og nåden vi alle -
både små og store syndere - fortsatt
kan finne. Er det håp for slavehand-
leren John Newton, er det vel håp for
meg også, avslutter Løven.

Slik lyder 1. vers: 
Amazing grace! How sweet the
sound. That saved a wretch like me! 
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see. l

TILBAKE PÅ PLASS: Fantoft stavkirke ble gjenoppført etter brannen. Her fotografert en vakker
vinternatt i 2011. FOTO: SVEIN-MAGNE TUNLI/TUNLIWEB.NO /CC BY-SA 3.0

Er det håp for slave-
handleren John Newton, 

er det vel håp for meg også,’’



TEKST: Guri R. Haaland

Selv er forfatteren født i Stavanger,
men har bodd i Bergen siden 1981.

Hun arbeidet som styrer for Norges
eldste barnehage, Bergen Barneasyl i
mange år. Hun har hatt slektsgransk-
ning som hobby og har alltid vært in-
teressert i lokalhistorie med vekt på
menneskenes liv. Kanskje spesielt in-
teressert i de som ikke ble født med en
sølvskje i munnen, barna og de sterke
kvinnene, som svært så ofte sto bak
mennene som nevnes i kilder. 

I tillegg til bøkene om våre nær-
områder, har hun skrevet slektshis-
torier bl.a. fra Stavanger og et par
bøker om/ knyttet til Barneasylet.

Skrevet på eget initiativ
Steder i Bergen - Boken om Lange-
gården og Fjøsanger ble lansert i vår
med et arrangement på Langegården,
der mange involverte og interesserte
med tilknytning til området møtte
opp. Boken er, som Borgen selv sier i
forordet, skrevet på eget initiativ ut fra
et ønske om å forsøke å belyse noe av
gården og stedets historie med enkle
ord. Det har vært en spennende reise
fra riktig gamle dager til nesten nåtid.

Gården het opprinnelig Store Fjøs-
anger gård, men fikk kallenavnet

Langegården etter familien Lange
som var eier av gården fra 1844-1935.
Skogen rundt ble da også kalt Lange-
skogen og ble et turområde som er
svært mye brukt av bergensere.

Langt tidsspenn
Hovedvekten i boken er lagt på å be-
skrive gårdsdrift og mennesker i
hovedhuset og forpaktertunet på
Langegården og på Fjøsanger og
favner tiden fra 1770 til ca. 1960-70.

Med bakgrunn i erindringer og
minner fra dem som vokste opp i om-
rådet, ble imidlertid rammene for
boken utvidet til også å ta med stoff
fra miljøet på Fjøsanger. Dette knute-
punktet vokste frem etter hvert som
Vossebanen kom, og krysset mellom

veien til Straume og veien til Paradis
ble etablert.

Mange både kjente og mindre kjente
personerfra nyere tid har bidradd med
bilder og erindringer til boken, slik at
vi får innblikk både i dagliglivet og
spesielle hendelser i området. Man får
også vite litt om opprinnelsen til
kjente bygg og institusjoner som Fana
roklubb og Gamlehaugen. Sistenevnte
eksisterte med annen bebyggelse lenge
før Christian Michelsens tid! 

Kongefamiliens stasjon
Andre aktiviteter i området, som i sin
tid var av stor betydning, er nå borte,
slik som den private fødepaviljongen
«Villa Tusenfryd».  Det samme gjelder
jernbanen og Fjøsanger stasjon, hvor
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Ny bok om
Langegården 
og Fjøsanger
Mange kjenner antagelig bøkene Bente Borgen har skrevet om Grønnestølen, Nygaard og
Kristianborg - og nå den siste om Langegården og Fjøsanger, men som ledd i vår interesse
for lokalhistorie, omtales den også her i menighetsbladet.

1776: Utsnitt av Werner Christies kart over
Fjøsanger med hovedgården og husmanns-
plassene Nygaard, Grønnestølen, Gamle-
haugen og Nyhaugen. 
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kongefamilien i mange år steg av toget
fra Oslo. 

Dette var opprinnelig en stasjon på
gamle Vossebanen (fra 1909 Bergens-
banen, da den ble fullført). Stasjonen 
lå sentralt, nær innkjøringen til Gamle-
haugen. Den var en viktig del av lokal-
samfunnet ved Fjøsanger, men ble
nedlagt i 1964, da Ulrikstunnelen ble
åpnet, og gjorden denne og andre
lokale stasjoner overflødige. 

I bolignødens tid etter siste verdens-
krig, ble det ved hjelp av Langes legat,
utskilt tomter for jernbaneansatte i
skråningen vest for Fjøsangerveien.
Barna i disse familiene hadde et godt
oppvekstmiljø, og mange er i dag en-
gasjerte og velkjente personer. l

For dem som ønsker å lese mer kan
boken kjøpes direkte fra forfatteren,
som kan kontaktes på 992 99 976.

GODT BEVART: Forpaktertunet sett fra sør. FOTO: BENTE BORGEN

FORFATTER:
Bente Borgen 
har skrevet en
rekke lokalhis-
toriske bøker.
Siste utgivelse 
er Steder i
Bergen: En bok
om Langegården
og Fjøsanger.
FOTO: PRIVAT

FJØSANGER:
Vognhuset til
venstre, hoved-
huset, litt av for-
paktertunet på
Fjøsanger
FOTO: BENTE
BORGEN
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TEKST: Guri R. Haaland

Ut fra erfaring vet vi bare at hver og
en av oss blir tildelt vår stund her

på jorden. Hva som kommer senere -
for den enkelte - eller for menneske-
heten, vet vi heller ikke noe sikkert om. 

Å sammenligne veien mellom tidens
punkter med en elv, oppleves vakrere
og sannere enn å tenke på det som en
rett linje. Disse punktene på tidslinjen,
som vi måler til og fra, er ikke holde-
plasser. De er ikke stillestående, men
tenkte punkt i en kontinuerlig beveg-
else - akkurat som med et elveløp. 

Man kan lett bli stresset av dette, å
være på en slags karusell og få behov
for å få hoppe av litt, få en pause og litt
time-out. Kanskje gjelder dette særlig i
vår vestlige kultur, hvor vi er opptatt
av tidsmåling på det meste. Vi blir litt
imponert over kulturer som sier at
tiden ikke går, men kommer. De fleste
ønsker nok likevel den orden og for-
utsigbarhet som følger av strengere
tidsbruk. 

At vår opplevelse av tidens flyt
varierer, vet vi alle. Som andre elver
har også tidens elv varierende løp, fra
stille brede floder til kjappe smale løp
som også kan bli til fantastiske fosse-
stryk med farlige høyder og altfor stor
fart. Opplevelsen kan være svært
rommelig - og den kan være treg - alt
etter hvilken situasjon vi befinner oss i.
Vi har alle opplevd personlige øyeblikk
som har rommet så mye, at det har fått
påvirkning og utslag på hele livet vårt.
Tenk bare på den eksistensielle ut-
videlsen i tid og rom, som kan opp-
leves når sterke følelser er i sving, som
under en forelskelse, når nytt liv fødes
eller ved store natur-og kunstopplev-
elser!

Noen ganger går ikke tiden fort nok
når vi venter i spenning på noe som
skal skje. Andre ganger kan folk ha

vansker med å fylle tiden og å få den til
å gå. Tidtrøyte er et fryktelig trist ord.
Klokken viser nok likt uansett!

Der vi flyter av gårde i vår lille båt på
tidens elv, vil vi gjerne ha med oss
mest mulig. Man kan bli så opptatt av
ting man ikke fikk med seg, at man
bruker mer oppmerksomhet på å se
seg tilbake, enn å være der man er.
Andre kan av ulike grunner bli pas-
sivisert og blind for mulighetene som
passerer. Noen kan bruke så mye
krefter på å se fremover for å få med
alt som kommer, at man glemmer å se
dem man har med seg i båten, eller å
se til siden mot elvebreddene, nyte ut-
sikten, ta inn inntrykk og forholde seg
til det livet gir her og nå.

Et begrep som er blitt populært og kan-
skje litt misbrukt og utvannet de siste
årene er mentalisering. I psykologisk
forstand dreier det seg om basale funk-
sjoner knyttet til relasjoner mellom
mennesker. I populærlitteratur og 

dagligtale blir det nok mer oppfattet 
å handle om å være oppmerksomt
nærværende og til stede her og nå.
Uansett er forutsetningen for dette ro
og uforstyrret oppmerksomhet. Det
rommelige øyeblikk kan da oppleves.
Muligheten for slike øyeblikk har
fattige kår i et heseblesende moderne
liv, og det er ikke til hjelp om dette
også blir noe man skal være flink til og
vellykket med. Slikt kan ikke så enkelt
legges inn i dagsplanen til bestemte
tider - det er selvmotsigende. 

Det moderne menneske vet nok
innerst inne at det eier et savn etter
noe udefinerbart rolig og tilfreds-
stillende. Det er nok ikke tilfeldig at 
uttrykk som carpe diem og memento
mori har vært med oss på ferden.

Svarene på vårt savn og vår søken kan
ligge rundt neste sving i tidens og
livets elv. Hvor elven renner ut i til sist
kan bli den største overraskelsen. l

Tidens elv
Vi ser på tiden som en bevegelse i strekform - og måler den fra et punkt til et annet.
Det kan være historiske punkt i den tiden vi kjenner, eller det kan være øyeblikk
knyttet til våre egne liv. Men når begynte tiden? Det vet ingen av oss. re

fle
ks
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m

n
FOTO KRISTEL HAYES/
UNSPLASH
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Babysang i kirken
Foreldre og barn er hjertelig velkom-
men til sang, lunsj og sosialt samvær.
Oppstart torsdag 1. september 
kl 10.30- 13.00. 

Kontakt Kari Bakke hvis du har
spørsmål eller vil melde deg på:  
480 52 064. l

Knøttessang
Hver tirsdag har vi knøttesang for
familier med barn i alderen 1-5 år. Vi
starter med sang og lek og avslutter
med kveldsmat. Oppstart 23. august 
kl 17.30-18.30. 

Kontakt Bodil Bredholt,
bb522@kirken.no - 920 69 533.
Følg med på facebooksiden «Knøtte-
sang» under Storetveit kirke for opp-
dateringer og flere aktiviteter. l

Familiegudstjenester
En søndag i måneden inviterer vi til
familiegudstjeneste med smørelunsj i
etterkant. Dette er en fin anledning til
å bli kjent både med kirken, gudstje-
nesten og hverandre.

•   4. september: 
     Familiegudstjeneste. Årets første-
     klassinger blir spesielt invitert
•   23. oktober:
     Familiegudstjeneste. Fireåringer 
     blir spesielt invitert.
•   27. november:
     Familiegudstjeneste. Femåringer 
     blir spesielt invitert. l

Familiemiddag
En torsdag i måneden inviterer vi 
alle som vil og kan, til middag og 
bordfellesskap. Hensikten er å samles
på tvers av generasjoner, små og

store, naboer og venner. Tenk om 
vi kunne bidra til at mennesker blir
kjent, barna får nye venner og de
voksne finner roen etter arbeids-
dagen?  Vi starter kl 16.30 og av-
slutter ca kl 18.00 i den flotte kirken
vår.

Om vi får med oss noen som har
litt ledig på dagtid, kan vi øke antall
mid-dager i måneden, så det er bare 
å gi oss en liten lyd om dette er noe 
du kan tenke deg å bidra med. 

Storetveit menighet ønsker å være
en åpen og inkluderende menighet, 
så hjelp oss gjerne med å invitere til
dette middagsfellesskapet! Kanskje
har du en nabo, en venn eller vet om
en student du kunne invitert med?

Familiemiddager i høst:
•   1. september 
•   20. oktober
•   24. november
     Merk: Det blir julegrantenning 
     etter middagen denne dagen. l

Se hva som skjer! AKTIVITETER: Bodil Bred-
holt og Kari Bakke: To opp-

finnsomme damer med masse
planer for en aktiv høst for

store og små i Storetveit 
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TEKST: Jan Helge Gram Eggestøl

Kurset går over åtte kvelder og 
koster 3000 kroner. Dette dekker

utgifter til kursholder og materiell.
Eventuelt overskudd går til menig-
heten. Mellom hver kursdag får alle
tilsendt lydfiler eller litteratur som kan
brukes til egen praksis. 

Berit Bårdsen er kursholder. Hun har
blant annet utdanning innenfor mind-
fulness, gestaltterapi og veiledning.
Bårdsen har arbeidet som førstelektor
ved VID og har vært ansvarlig for
videreutdanning mindfulness. 

Hva er oppmerksomt nærvær?
Oppmerksomt nærvær kan trenes
gjennom ulike øvelser som meditasjon,
liggende kroppskanning og enkle be-
vegelsesøvinger (yoga). Det handler
om å øve opp evnen til å være til stede i
møte med virkeligheten slik den er.
Nærværstrening innebærer å komme i
kontakt med en naturlig evne vi har til
å være til stede i øyeblikket. Ved å gjen-

oppdage, trene og styrke denne evnen,
tar vi utgangspunkt i vår kontakt med
oss selv, hverandre og livet. Kurset
baserer seg på Mindfulness-Based
Stress Reduction (MBSR), et av de
mest etablerte kursprogrammene. Ved
å øve opp en oppmerksom og aksepter-
ende holdning i situasjoner når vi er
urolig, stresset eller engstelig, kan
kurset bidra til å gi en erfaring av at
ubehaget vi opplever er forbigående, og
at vi kan bli værende i utfordrende
situasjoner uten å trekke oss unna. 
Ferdighetstrening er et godt redskap

for å redusere stress. Ved å oppdage
automatiserte tanker og handlings-
mønstre som ikke tjener en selv eller
andre, blir vi bedre i stand til å ta en
pause før vi reagerer – og det kan
hjelpe oss til å ta mer veloverveide valg.

Kurset tar med elementer fra Self
Compassion, selvmedfølelse. Det er et
redskap som betyr å møte seg selv med
vennlighet og å møte seg selv som en
god venn, også når livet kjennes vans-
kelig. Det handler om å være varm,
raus og forståelsesfull overfor seg selv.

Vi øver opp forståelse for at det er felles
menneskelig å feile og å lide.

Hvorfor inviterer Storetveit
menighet til dette kurset?
Vi ønsker å fremme vår visjon om å
være en åpen, inkluderende menighet
som speiler Guds kjærlighet. Gjennom
trening i oppmerksomt nærvær blir vi
mer åpne for hverandre og mer i stand
til å gjøre det som er til det beste.
Kurset baserer seg på å gi næring til
gode ferdigheter for å takle livet slik
det er. Det vil gi hjelp til å skape gode
øyeblikk, lære å mestre et negativt selv-
bilde og gjøre oss mer fleksibel i møte
med lidelse og smerte. l

Mandager kl 1800-2100. Oppstart 
26. september kl. 1800 i Storetveit
kirke. Siste dag: 14. november. 
For mer informasjon, kontakt Bodil
Bredholt, bb522@kirken.no, eller 
Jan Helge Gram Eggestøl,
je964@kirken.no - 478 06255.

Nytt kurs i «Oppmerksomt nærvær» 

Livsmestring og
tilstedeværelse
Flere år har vi gjennomført kurs i oppmerksomt nærvær
(Mindfulness). Vi har fått gode tilbakemeldinger og vil der-
for invitere til nytt kurs nå. 

Kurs i grunnleggende databruk 
Å beherske data har blitt
nødvendig folkekunnskap. 

Storetveit menighet vil legge til rette
for at flere får bedre PC-kunn-

skaper. Kursleder Thomas B. Wes-
terheim har overtatt Inotech AS etter
sin far Even (gift med Gunn Frøydis,
prest på Bønes) og vil bidra til kom-
petanseutvikling for de som trenger
mer støtte og innsikt.

Kurset går over fem dager med halv-
annen times undervisning hver gang.
Prisen er 2500 kroner og påmelding

skjer direkte til Thomas. Det er plass
til maksimalt 10 deltagere, og 15 pro-
sent av kursavgiften går til menig-
heten. Datoer for kurset er ikke
bestemt, men det blir på dagtid.

Kursemner
Tastatur og snarveier: Bli mer 
effektiv ved å slippe musen og ta i
bruk tastaturet.

Sikkerhet: Vi lærer hva malware er,
og hvordan man identifiserer trusler

Operativ-
system: La oss eksperimentere med
operativsystemet og se hva vi finner.

Vedlikehold: Øk levetiden på PCen
din, og ikke minst, hold den rask og
trygg

PC-anatomi: Vi bygger en PC
sammen, samtidig går vi igjennom 
ansvaret til de forskjellige delene. l

Påmelding: 473 88 213
www.inotech.no
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Landmark,
Nidaros-
domen og 
Storetveit
kirke

TEKST: Jostein Aarvik

K unsthistoriker Gunnar Danbolt, 
professor emeritus ved Uni-

versitetet i Bergen, har vært redaktør
for en bok om Nidarosdomen (under).
Vi har invitert ham til komme til vår
lokale katedral for å fortelle hvordan

han opplever at byggingen av Store-
tveit kirke har vært påvirket av
Norges nasjonalhelligdom.

Ole D. Landmark (1885-1970) 
bodde og arbeidet det meste av sitt liv 
i Bergen, hvor han opprettet egen
praksis i 1910. Utdannelsen fikk han
imidlertid ved Trondheim katedral-
skole og Trondhjem Tekniske Lære-
anstalt, hvor han tok eksamen i 1909. 

Omdiskutert resuaturering
Både mens Landmark studerte i
Trondheim og på den tiden han
arbeidet med byggingen av Storetveit
kirke ble det skrevet og diskutert mye
i forbindelse med restaureringen av
Nidaros domkirke. En må regne med
at Landmark fulgte interessert med 
på diskusjonene og at han uten større
problemer ville kunne få innsyn i eller
få tak i tegninger. 

Videre er det kjent at Landmark en-
gasjerte arbeidere fra restaureringen i

Trondheim til å utføre klebersteins-
arbeidene på Storetveit, og at krusi-
fikset her er støpt i samme form som
billedkunstner Wilhelm Rasmussen
(1879-1965) utformet til Nidaros-
domen rundt 1930. Begge kirkene har
også rosevindu høyt oppe på vest-
veggen. l

Onsdag 19. oktober kl 19.00:
Nidarosdomen, Ole Landmark
og «katedralen» på Storetveit.

Aktiv Fritid
høsten 2022
Annenhver tirsdag kokken
11.30 - 13.30. Oppstart blir
13. september. 

Vaffel-kafé!

Storetveit kirke sto ferdig i
1930 og regnes som et av
arkitekten Ole D. Landmarks
aller viktigste verk. Men
også Landmark hadde sine
inspirasjonskilder. 

Ole D. Landmark.
FOTO: LOKAL-
HISTORIEWIKI/ NVIM

Gunnar Danbolt.
FOTO: ANETTE
BASSO/KODE

FOTO: ÅSE SOLVI

Vi håper å få dette tilbudet i gang ganske snart i
lokalene etter barnehagen i menighetshuset. Planen er å
forsiktig starte de siste fredagene i måneden, kl. 14.00 - 16. 00.
Datoer blir da 30. september, 28. oktober og 25. november.

ALLE ER VELKOMNE - følg med og se plakater ute i veikryssene!
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n  Søndag 30. oktober kl 18.00: 
     Konsert med Eli-Johanne 
     Rønnekleiv (sopran) og 
     Jostein Aarvik (orgel)

Lys og skygge – kamp og håp, konsert
med musikk av Jehan Alain, Knut Ny-
stedt, Richard Strauss og Julius Reubke. 

Det ene hovedverket i programmet er
Knut Nystedts (1915-2014) tonesetting

av diktene Gebete für Mitgefangene
av den tyske teologen Dietrich Bon-
hoeffer (1906-45). Under krigen var
Nystedt organist ved slottskirken på
Akershus. For mange av hans lands-
menn i fangenskap ble gudstjenestene
der det siste de fikk være med på før
de ble henrettet. Bonhoeffer ble på sin
side henrettet for antinazistisk 
virksomhet, og parallellen mellom
dikterens skjebne og de dødsdømte

nordmennene må ha gjort sitt til at
Nystedt i en alder av nesten 80 år
tonesatte Bonhoeffers dikt.  

Julius Reubkes (1834-58) Orgelsonate
over Salme 94 er et dramatisk mester-
verk. Her får kirkens orgel vist seg i all
sin fargeprakt og dynamiske spenn-
vidde. l

Billetter kr 100,- ved inngangen

Onsdagssamlinger og
temakvelder
Hver onsdag i september, oktober og november inviterer vi til
samlinger kl 19.00 med «Kveldstoner i åpen kirke» og salme- eller
temakveld. 

Ruth 
Bakke 

Gunnar
Danbolt

Ivar
Braut 

Ragnhild S.
Bergflødt 

Jan Erik
Endresen

Turid Bakke
Braut

Arve
Løvenholdt   

Lars S.
Osnes

«Lys og skygge – kamp og håp»

n   7. september
Konsert og per- 
formance: Book of
Remembrance.
Se side 15.

n   14. september
Konsert med Ruth
Bakke (orgel).

n   21. september
Temakveld. Pro-
grammet var ikke
klart da bladet 
gikk i trykken. Se
www.kirken.no/
storetveit 

n   28. september
Konsert med Lars
Sellevåg Osnes
(cello) og Jostein
Aarvik (orgel) 

n   5. oktober 
Salmekveld.

n   12. oktober
Minnes du songen.
Med Damekor Vest
og Fanasolistene.

n   19. oktober
Temakveld med
professor Gunnar

Danbolt: Nidaros-
domen og Storetveit
kirke. Se side 13.  

n   26. oktober
Konsert med Turid
Bakke Braut (piano)
og Ivar Braut
(diktlesning).

n   2. november   
Salmekveld. 

n   9. november 
Minnekonsert for
Barbro Husdal. 
Se side 15.

n   16. november 
Temakveld med 
tidligere prest i
Storetveit menig-
het, Arve Løven-
holdt: Å leve med
sorg. Se side 6-7.

n   23. november 
Konsert med Jan
Erik Endresen
(sang), Ragnhild
Sæle Bergflødt
(sang) og 
Jostein Aarvik
(orgel).

Etter konserter og salmekvelder planlegger
vi å invitere til kveldsmat og sosialt
samvær i biblioteket på menighetshuset.   

Det er gratis adgang til onsdagssamlingene
våre. Bergen kommune og Kulturutvalget

for BKF gir støtte til konsertene, men vi er
likevel avhengige av et bidrag fra publikum
ved utgangen eller til Vipps (nr 642787) for
å få økonomien til å gå opp. 

kirken.no/storetveit
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Det som skal minnes er de tragiske
begivenhetene som skjedde i

ghettoen Litzmannstadt i den polske
byen Łódź 5. – 12. september 1942,
midt under andre verdenskrig. 

Lederen for det jødiske rådet i
ghettoen, Chaim Rumkowski, ble
beordret av Nazi-Tyskland til å
hente ut barn, syke og gamle som
skulle deporteres til døden. De påla
altså jødene selv til å hente ut de
som skulle henrettes.

Prosjektet er skapt av kunstneren
Imi Maufe i samarbeid med profes-
sor ved Institutt for kunst, musikk
og design (KMD), Hilde Kramer,
Universitetet i Bergen. 

Verket framføres forskjellige
steder i byen hver dag i perioden,
med fast utstilling i galleri CM7 i
Christian Michelsens gate, som en
del av et større kunstnerisk forsk-
ningsprosjekt. 

I Storetveit kirke utvides perfor-
mancen med en tale lest av Helge
Jordal og musikalske innslag utvalgt
av kantor Jostein Aarvik, der lidelse
og det å stå i smerte vil være tema.

På gudstjenesten kl. 11.00 søndag
28. august blir bakgrunnen for
hendelsen belyst. Talen som Rum-
kowski holdt 4. september 1942 er
tema. Denne talen gjorde dypt inn-
trykk i sin tid og ryster oss fortsatt i

dag, åtti år senere. Gudstjenesten
ledes av sokneprest Jan Helge Gram
Eggestøl. l

Programmet  for «Book of 
Remembrance» finnes på nett-
siden www.illuminating.no 

Onsdag 7. september kl. 19.00:

Konsert og performance 

For Storetveit menighet er hennes
navn uløselig knyttet til konsert-

serien Kveldstoner i en åpen kirke
som hun var initiativtaker til, primus
motor for og hovedutøver i fra 2004
til 2018. På disse kirkekonsertene
framførte hun folketoner, salmer,
klassiske sanger og arier, samt ny-
skrevet musikk sammen med ekte-
mannen, komponisten og musikeren
Carsten Dyngeland.   

Barbro fikk sin musikkutdannelse
som elev ved Steinerskolen på
Paradis, hvor sanglærer Magne
Skrede utfordret henne med en
rekke solistoppgaver i forbindelse
med skolens rike konsertaktivitet.
Mens de mange kveldstonekon-
sertene ble Barbros klassiske arena,
kom hennes talent og faglige
dyktighet like mye til sin rett innen-
for jazz og rytmisk musikk. Særlig

kan nevnes hennes mange opp-
tredener som vokalist på Fana Jazz-
klubb, Nattjazz, Café Opera, Swing‘n
Sweet Jazzklubb og i hennes egen
Barbro Husdal kvintett. Med bandet
Cocoon ble Barbro og Carsten i 1992
presentert på NRK TV i programmet
Ung norsk jazz og i 1999 spilte de
også inn en plate med bandet.

I sin faste jobb som kirketjener i
Bønes og Birkeland menigheter tok
Barbro imot mennesker som kom til
kirken med varme og respekt og
svært mange vil minnes hennes still-
ferdige og samtidig oppmerksomme
tilstedeværelse i denne rollen. Siden
gravferden i juni 2020 fant sted
under strenge forsamlingsrestrik-
sjoner, blir det godt når vi ved denne
konserten kan samles for å minnes
Barbro Husdal i takknemlighet for
alt hun delte med oss. l

Medvirkende på 
minnekonserten: 

Carsten Dyngeland (tangenter)
Silja Sol Dyngeland (vokal)
Lars Husdal Dyngeland (gitar/vokal)
Helge Haukås (trompet)
Sigurd Ulveseth (kontrabass)
Bodil Eldhuset (vokal) 
Vokalensemblet Cantamo Storetveit  

Onsdag 9. november kl. 19.00: 

Minnekonsert

5. – 12. september blir performanceforestillingen «Book 
of Remembrance» arrangert i Bergen.

Sanger og musiker Barbro Husdal (1965-2020) fikk en lang og
omfattende musikalsk karriere, men et alt for kort liv sammen
med sin familie og sine venner.

FAST BIDRAGSYTER: Barbro Husdal
holdt ukentlige konserter i Storetveit
kirke gjennom en årrekke. ARKIVFOTO



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

Det er mange trygge, gode familier med stor evne
til omsorg i Bergensområdet. Har dere plass

 til en ekstra rundt middagsbordet? Kan dere gjøre 
en forskjell i livet til et barn eller en ungdom?

Den norske kirke samarbeider med 
Fosterhjemstjenesten i Bergen om å finne fosterhjem.

Ta kontakt for mer informasjon om hva det vil si å være 
fosterhjem. Det er helt uforpliktende. Les mer på

 fosterhjem.no

Har dere rom for en til i familien? 
Nå er det behov for flere fosterhjem 

i ditt nærområde.

Illustrasjonsfoto
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Døpte 

Else Fjeld Gaarder
Sebastian Madsen
Lavrans Michelsen
Noah Voll Trengereid
Malvin Øksnes 
Aarland
Leon Øksnes Aasen
Truls Giertsen Field
Juni Heggø Opheim
Nikolai Misund Hem
Annvor Gjerdåker
Lage Aksnes-Takle
Astrid Stevnebø Eggen
Amelia Nilsen Vinje
Scott Staines Berstad
Else Sleire Rumford
Kasper Njøten Lunde
Alma Hauge 
Berggreen
Hans Grimstad 
Stensrud
Eline Sandstø
Arctander
Celine Maubach Alvær
Caroline Birkelund
Mona Falk Riise
Synne Noelle Holden
Aasebø
Mona Falk Riise
Corentin Solbakken
Thea Larsen Onarheim
Mia Karlsen Viksund
Sofie Jordheim
Theodor Aunebakk
Wick
Jacob Albert Jacobsen
Emilie Løvold Skorpen
Joar Afdal-Friis
Tobias Haugen Sangolt
Johan Bell Birkelund
Sigrid Grønstad Erdal
Jonas Jacob 
Stangeland
Millie Noelle Hvide
Hjelmeland
Victor Nygaard-
Mathiesen
Oskar Gulestøl
Tonheim
Emma Instebø Jensen
Haakon Erdal 
Eidsheim
Lilly Lundekvam
Lilje Amalie Lodden
Eide
Fredrik Arildsen Klohs
Sivert Hannaas
Strandjord

Frida Linnea 
Børjesson
Odin Karlsen Vangdal
Theodor Pedersen
Oseberg
Tomine Høie Stragiotti
Lilith-Aurora 
Aronsen-Scheie
Nikolai Løland
Øvrebotten
Lauritz Pedersen
Skjøndal
Mille Duus Wickmann
Jonas Tveit-Winther
Ludwig Johannessen
Hovden
Noah Myhrer-
Benjamin

Vielser

Kristine Rolfsnes og
Snorre Lærum
Cristine Henriksen og 
Mads Svindland
Nina Mikalsen og 
Ragnar Johan 
Risholm
Kristoffer Ljunggren
og Andrea Larsen
Louise Flatås og
Joachim Lie
Caroline Helen
Follevaag og 
Arne Ingebrigtsen
Camilla Lothe og
Endre Ådlandsvik
Anne Celine Troye og 
Anders Christoffer
Hopsdal
Maria Christine
Myhren og 
Frida Linnea Dahl
Adeline Skau og 
Bjørn Erik Fjeld
Sofie Eline Broch og
Christian Bru
Erik Huseklepp og
Emilie Fjeld
Mia Helen Hjelle og
Phu Tran
Benedicte Tvedt og
Andreas Ørpetveit
Alexander Georg
Vedeler og 
Janne Kristensen
Andrè Torsvik og
Hanne Augestad
Rune Torsvik og

Irmelin Birgitte 
Skarsvaag
Benedicte Hauge og
Kristian Vangen
Dunja Matanovic og
Jørgen Hannevik
Maria Person Dag og
Eivind Hagesæter
Jens Drageset og 
Maria Aylin Barstad
Emily Hysing-Dahl og
Kjetil Lunde
Ole Andre Noss og
Camilla Johannessen
Trond Ellingsen og
Frances Rein
Tommy Eidsheim og
Ane Erdal
Eirik Haugs og 
Helene Hanssen
Ragnhild Kjønsøy og
Petter Minne
Andreas Aksnes og
Camilla Teinaas
Hallgrim Haugnes og
Ingrid Terese Tveit
Sturla Olafsson og 
Ida Kristin Brunborg

Døde 

Eva Eeg
Marit Bergsvik
Brit Lund
Idar Andreas Skorpe
Rune Skoglund
Øivind Maurseth
Gerhard Paulsen
Reidun Råen
Inger Johanne
Bødker
Else Marie Reimers
Haukenes
Bjørn Garnæs
Else Schaefer
Alice Marie Ytrehus
Erling Hildonene 
Rubecksen
Magnus Erik Espelid
Per Johan Wisth
Margit Gunda 
Kjersem
Knut Sundt 
Rosenlund
Ingrid Drøne 
Vognstølen
Gigliola Favela
Mathisen

Livets gang 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!
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TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Kvittering
Innbetalt til konto

Betalingsinformasjon

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer
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Menighetsarbeidet i Storetveit

Storetveit menighet

1644.31.40704
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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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TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no



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

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

 
 



28. august kl. 11.00 
Høymesse med nattverd.
Ved Jan Helge Eggestøl.
12. søndag i treenighets-
tiden. Joh 8,31–36:
Virkelig fri. 

4. september kl 11.00
Familiegudstjeneste med
dåp. Ved Jan Helge Egge-
støl, Bodil Bredholt og
Kari Bakke. 13. søndag i
treenigheten. Joh 15,13–
17: Jeg har satt dere til å
bære frukt.

11. september kl 11.00 
Høymesse med dåp og
nattverd. Ved Bjarte
Holme. Vingårdssøndag.
Matt 19,27–30: Forsak-
else og lønn.

18. september kl 11.00 
Høymesse med nattverd.
Ved Jan Helge Eggestøl.
15. søndag i treenighets-
tiden. Joh 15,9–12: Som
jeg har elsket dere. 

24. september kl 13.00
Lørdagsdåp. Ved Jan
Helge Eggestøl.

25. september kl 11.00 
Høymesse med nattverd.
Ved Jan Helge Egge-
støl.16. søndag i treenig-
hetstiden. Matt 11,16–19:
Likegyldighet og visdom. 

2. oktober kl 11.00 
Høymesse med dåp og
nattverd. Ved Tom Sverre
Tomren.17. søndag i tree-
nighetstiden. Mark 5,35–
43: Jesus vekker opp
Jairus’ datter. 

9. oktober kl 11.00 
Høymesse med nattverd.
Ved Jan Helge Egge-
støl.18. søndag i treenig-
hetstiden. Mark 1,40–45:
Den spedalske mannen. 

16. oktober kl 11.00
Høymesse med nattverd.
Ved Jan Helge Eggestøl.
19. søndag i treenighets-
tiden. Luk 9,57–62: Jesus
krever alt.

23. oktober kl 11.00 
Familiegudstjeneste med
dåp. Ved Bjarte Holme,
Bodil Bredholt og Kari
Bakke. 20. søndag i tree-
nighetstiden. Matt 18,1–
11: De små har sine
engler hos Gud. 

30. oktober kl 11.00 
Bots og bededagsguds-
tjeneste. Ved Jan Helge
Eggestøl. Bots- og 
bønnedag. Luk 15,11–32:
Den bortkomne og hans
bror.

6. november kl 11.00 
Allehelgensmesse. Ved
Jan Helge Eggestøl.
Allehelgensdag. Luk
6,20–23: Saligpris-
ningene.

6. november kl 16.00 
Minnesamling. Ved 
Jan Helge Eggestøl. Vi
minnes de som har dødd
det siste året, leser opp
navn og tenner lys.
Musikk og diktlesning. 

13. november kl 11.00 
Høymesse med dåp og
nattverd. Ved Bjarte
Holme. 23. søndag i 
treenighetstiden. Matt
24,35–44: Dagen og
timen kjenner ingen.  

20. november kl 11.00 
Ungdomsgudstjeneste
med nattverd. Ved Jan
Helge Eggestøl. Doms-
søndag/Kristi kongedag.
Joh 9,39–41: Til dom er
jeg kommet. 

27. november kl 11.00
Familiegudstjeneste 
med dåp. Ved Jan Helge
Eggestøl, Bodil Bredholt
og Kari Bakke 1. søndag
i adventstiden. Matt
21,1–11: Inntoget i
Jerusalem. 

Guds-
tjenester


