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Hun har funnet sin kurs

Else Marie Bernt Håkonsen har vært korentusiast siden hun 
som 14-åring kom med i gospelkoret i Biskopshavn kirke, der 
to musikalske ildsjeler – Nils Abrahamsen og Rune Larsen 
var ledere. 

– Dét var en sjelsettende opplevelse som betydde vanvittig 
mye for meg, sier Else Marie, og gløder begeistret bare ved 
tanken.

– Vi ble introdusert for et åpent og inkluderende kirkemiljø 
med glede og samhold og prester som klarte å forkynne på en 
måte som ungdommen ble grepet av.  Slik fikk vi en kristen 
tilhørighet. På den tiden var Biskopshavn kirke og 
«Kirkoteket» samlingspunktet for unge fra 14 år og oppover 
til 18-20 årsalderen. Det var av enorm verdi å bli engasjert 
som ungdom gjennom en slik gospelbevegelse. 

Åtte år i utlandet
Da koret «Biskant» ble stiftet i 2012, var Else Marie 
Håkonsen – som en følge av ektemakens ansettelse i NATO – 
i utlandet; tre år i Brussel og fem i Roma.  

– I løpet av disse årene pendlet jeg, studerte eller fikk barn, 
sier Else Marie. 

– Alle de tre barna våre er født i utlendighet. I 1991 til -94 var 
vi i Belgia. Dette var da Norge vurderte å bli medlem i EU. 
Jeg tok en master i europeisk rett – på fransk, legger hun til 
og ler – antakelig av mitt imponerte fjes. 

Etter internetts komme ble alt enklere. Da kombinerte hun 
eget kontor i Roma med pendling til jobben hjemme i Bergen.

I Den norske Sjømannskirken, slik jeg møtte den i Belgias NATO-militærbase – traff jeg igjen den 
positive og inkluderende holdningen som jeg kjente fra Biskopshavn Kirke og gospelmiljøet, forteller 
Else Marie Bernt Håkonsen

TEKST OG FOTO: THRUDE DEISZ

EKTE KORENTUSIAST: – 
Korarbeid er fascinerende, sier 
Else Marie Bernt Håkonsen, 
leder for kirkekoret Biskopshavn 
Vokal – tidligere kjent som 
Biskant.
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– Der er noe som heter at man må dra ut for å finne hjem.  
I Den norske Sjømannskirken, slik jeg møtte den i Belgias 
NATO-militærbase – traff jeg igjen den positive og 
inkluderende holdningen som jeg kjente fra Biskopshavn 
Kirke og gospelmiljøet. Det var helt fantastisk hvordan folk 
ville være med og bidra på alle måter – fra kirkekaffe og 
bolle baking til styrearbeid for å ha en norsk kirke – og det 
var sikkert 90 prosent av oss som stilte på gudstjenestene. 

Her sang hun òg – i «Kor Arti’». Og det var også her 
sjømanns  presten Georg Jokstad – som også var fra Bergen – 
og hans kone kom inn i bildet. 
– Vi ble venner for livet, forteller Else Marie varmt.

Hun sang også i «Svenska Køren» – der var hun «ord førande», 
hvilket vil si styreleder, i to år. Else Marie synger sopran og alt, 
men foretrekker det siste kanskje nettopp fordi det er mer 
utfordrende. Det var for øvrig takket være henne at «Biskant» 
– som kirkekoret vårt het den gangen – fikk tillatelse til å synge 
i selveste Pantheon. En gedigen opp levelse for alle de 
involverte! Forbløffede museumsbesøkende inkludert. 

Hjem til biskopshavn
Da hun kom tilbake fra Roma, gjenopptok hun livet i Biskops-
havn og begynte i koret som byttet navn til Biskop havn Vokal i 
2017. Man innså etterhvert at selv i et ganske uformelt kor 
kunne det oppstå problemer, og følgelig behov for klare ved-
tekter. Da var det ikke dumt med en jurist i sin midte, og det 
var heller ikke noe minus at denne hadde ni års fartstid fra 
hovedstyret i Sjømannskirken. Else Marie tok utfordringen, og 
ble med og laget nye vedtekter som styreleder. 

Koret Biskopshavn Vokal er ikke en selvstendig økonomisk 
enhet, men betraktes som en del av Biskopshavn kirkes 
aktiviteter, rapporterer til menighetsrådet, og er et bidrag til 
det musikalske mangfoldet i menigheten. Det skal også være 
et sosialt møtested. Dette ifølge utdrag av vedtektene.

– Korarbeid er fascinerende, sier Else Marie, og snakker med 
glede om dirigenten Kathrine Backmann Thorstensen.
– Kathrine er engasjert, dyktig, tålmodig og virkelig flink til å 
velge et allsidig repertoar. Ett stort privilegium for koret er at 
hun bare har oss; det vil si ett kor, derfor føler vi oss på en 
måte som hjertebarna hennes. Dét smitter og stimulerer vårt 
engasjement! 

– Det er jo litt fantastisk at her er vi rundt 30 mennesker som 
100 prosent lojalt er knyttet til dette koret vårt. De fleste 

kommer på samtlige ukentlige øvinger. Vi har samhold og 
tilhørighet – vi er en trygg enhet. Vi stoler på hverandre og 
trives sammen som en solid gjeng. 

Saken er at man må se på koret som et lagspill – ikke bare for 
seg selv- men for de andre også. 

– Om du ikke synes det gjør så mye å utebli en dag – for du 
kan jo alle sangene – så spiller din tilstedeværelse kanskje en 
rolle for noen andre, sier Else Marie ivrig.

Og så snakker hun varmt om «guttene» på laget, som er en 
veldig viktig del av korets stamme, og gjør at de fungerer så 
fint som et hele. 

Hverdagen for advokaten
Hun har også sittet fem år i Familierådgivnings-kontorets 
styre, tre år i styret i Akasia AS, samt utvalg av forskjellig art; 
blant annet gudstjenesteutvalget og trosopplærings-utvalget. 
Ellers har hun det ikke bare i hodet. Hun er en spenstig dame 
fysisk også; har praktisert jobbsykling i mange år, traver gjerne 
turer med husbonden, spiller tennis og er glad i å reise.

På spørsmål om hun tenker at troen har noen betydning for 
utøvelsen av advokatyrket, leter hun for en gangs skyld litt 
etter ordene.
– Man prøver vel å forme livet sitt ut fra troen på hvordan 
Gud vil man skal leve – og med den grunnholdningen har 
man en rettesnor om hva som er rett eller galt, sier hun.

– Hvorvidt dette kan virke på omgivelsene i dagliglivet er det 
ikke enkelt for en selv å bedømme. Du må leve opp til det du 
mener er riktig innenfor de rammene som du setter for deg 
selv, og så er det opp til andre å vurdere hvor heldig du er 
med det. Jeg opplever det i hvert fall som meningsfullt å 
kunne hjelpe og veilede mennesker i livets ulike utfordringer, 
enten det gjelder parforhold, barn, jobb eller bolig. 

Biskopshavn Vokal skal ha konsert 16. juni sammen med 
Salhuskoret, og i september går turen til Aberdeen.

– Om du ikke synes det gjør så mye  
å utebli en dag – for du kan jo alle sangene  

– så spiller din tilstedeværelse kanskje  
en rolle for noen andre .

EN TRYGG ENHET: De fleste kormedlemmene kommer på samtlige 
ukentlige øvinger. – Vi har samhold og tilhørighet – vi er en trygg enhet, 
sier Else Marie Bernt Håkonsen. (Foto: Biskopshavn Vokal)
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Vi ønsker at du skal få en god konfirmasjonstid der du lærer 
nye ting, blir bedre kjent med tro og med deg selv. Og så 
gleder vi oss til å bli kjent med deg! Her er svar på noen ofte 
spurte spørsmål knyttet til konfirmasjon:

• Må jeg være kristen for å bli konfirmert? 
Konfirmasjons tiden i Den norske kirke er åpen for deg som 
tror, tviler eller bare vil vite mer. Konfetiden er en fin 
anledning til å tenke og undre seg over tro, og finne ut hva 
en egentlig tror selv. Men for å konfirmeres må du være 
døpt. Om du ikke er døpt, kan du bli det i løpet av 
konfirma sjonstiden. Årlig blir rundt tusen konfirmanter 
døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

• Koster det mye å være med på konfirmasjons
tiden? Det koster 1600,- kroner inkludert konfirmant-
helga. Det dekker bibel, leir og mat på samlingene. Dersom 
det er vanskelig å betale, kan du kontakte menigheten, så 
ordner de det. Økonomi skal ikke være avgjørende for om 
det blir konfirmasjon eller ikke.

• Hva skiller kirkelig konfirmasjon fra humanistisk/
borgerlig konfirmasjon? Konfirmasjon i Den norske 
kirke er en forbønnshandling, der vi ber Gud styrke og 
velsigne deg. Konfirmasjon betyr å bekrefte, og det som 
bekreftes i en kirkelig konfirmasjon er dåpen. I dåpen tar 
Gud oss til seg og lover å være med oss alle dager. Disse 
løftene gjentas i konfirmasjonen. 

• Hva gjør en på konfesamlinger? Mye forskjellig!  
Vi starter de fleste samlinger med å spise middag sammen, 
og deretter har vi undervisning om ulike temaer. Noen 
ganger lærer vi gjennom konkurranser, noen ganger 
gjennom gruppeoppgaver og så har vi fellesundervisning.

Hele teksten kan leses på kirken.no. Du kan melde deg på til 
konfirmasjon via vår hjemmeside (biskopshavnmenighet.
no/ungdom)

Det er ennå tid for å melde seg på til nytt konfirmasjonsår i Biskopshavn. I den anledning 
har vi samlet noen av de mest vanlige spørsmålene om konfirmasjon i kirken.

«Må jeg være kristen  
           for å bli konfirmert?»

TEKST: KIRKEN.NO

EN TID FOR UNDRING: I konfirmasjonstiden i kirken 
bruker vi mye tid på å snakke om de store spørsmålene, 
og forstå hvordan kristen tro kan hjelpe oss i livet. 
(Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen)
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Påskefestgudstjeneste så taket løftet seg

Påsken er en tid da veldig mange er bortreist. Bykirkene 
har dårlig fremmøte og en er redd for at det gode 
budskapet ikke når ut. 

I Biskopshavn har vi hvert år påskefestgudstjeneste 
søndagen etter påske. Da er Korskolen og Biskopshavn 

Vokal med, og det er nesten som taket løftes. Påskebud-
skapet kommer frem både i ord og toner, og som en mor 
sa: «hårene på armene ville ikke legge seg». Har du ennå 
ikke vært på påskefestgudstjeneste i Biskopshavn så bør 
du ta turen til neste år!

PÅSKENS GODE BUDSKAP: I Biskopshavn har vi hvert år påskefestgudstjeneste søndagen etter påske. (Foto: Harald Deisz)

GJENSYN ETTER TRE ÅR: På 
treffet tre år etter konfirmasjonen 
får konfirmantgruppen tilbake et 
myndighets brev de skrev til sitt 
fremtidige selv i en konfirmant
time. Mange blir ganske forundret 
over hva de har skrevet, mange 
får seg en god latter og andre 
smiler lurt når de leser om hva de 
drømte om.
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Høsten i Biskopshavn
• Babysang/babytreff har 

oppstart 27. august kl. 
11.00.

• Barneklubben (4-6 år) 
har oppstart 16. 
september kl. 17.30.

• Aspirantkoret har 
oppstart 28. august 
(påmelding via menig-
hetens nettside).

• Jente- og ungdoms-
koret har oppstart 21. august.

• Guttekoret har oppstart 22. august.
•	Treff	tretten	og	Treff	fjorten	(klubben)	for	7.	og	8.	trinn	er	fire	

ganger i semesteret (se datoer på nettsiden).
• Voksenkoret «Biskopshavn Vokal» har oppstart 19. august kl. 

18.45
• Formiddagsgudstjeneste med formiddagstreff har oppstart 

12. september kl. 11.30.
• Kreativ kveld har oppstart 4. september kl. 18.30.
• Trimmen har oppstart 11. september kl. 10.30.
•	Første	konfirmanttreff	er	torsdag	29.	august	kl.	16.00-19.00.
•	Konfirmantenes	presentasjonsgudstjeneste	er	8.	september	

kl. 11.00.
• Høsttakkefest med utdeling av 4- og 6-årsbok er 29. 

september.

Følg med på vår nettside biskopshavnmenighet.no
og på vår Facebook-side Biskopshavn kirke

HØSTENS PROGRAM ER KLART: 
Velkommen til babysang og andre 
aktiviteter i Biskopshavn kirke.
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Som en del av trosopplæringsplanen i 
Biskopshavn blir tidligere konfirmanter 
invitert til et treff i kirken det første, 
andre og tredje året etter konfirma-
sjonen. Vi har hatt disse tiltakene i tre 
år, og det har vært bra oppmøte. Vi er 
veldig glad for at ungdommen har lyst 
til å komme tilbake og hilse på oss og vi 
setter stor pris på denne stunden 
sammen!

Konfirmantutvalget, soknepresten  
og andre voksne som var med disse 
ungdommene i konfirmanttiden er 
med, og gjensynet er veldig hyggelig for 
alle. Vi starter med en liten samling i 
kirkerommet der vi har gjenkjennende 
elementer fra konfirmanttiden. Så går 
vi i menighetsdelen for mat, samtale og 
vi ser bilder fra konfirmanttiden. 

På treffet for tre år etter konfirma-
sjonen har vi besøk av Trygve Hillestad. 
Han er tidligere politi, har vært aktiv i 

redningstjenesten i veldig mange år og 
har mange erfaringer fra russetreff, 
ungdom og bilkjøring, og rus. 
Erfaringer som han deler med oss og 
som vi alle kan lære noe av. 

I konfirmanttiden skrev konfirmantene 
et myndighetsbrev til seg selv; hvilke 
ønsker har jeg for fremtiden? Disse 
brevene oppbevarer vi, og så får de det 
igjen på treffet tre år etter. Mange blir 
ganske forundret over hva de har 
skrevet, mange får seg en god latter og 
andre smiler lurt når de leser om hva 
de drømte om. 

Det kan handle om hvilken skole de 
skal gå på etter ungdoms skolen, hvilket 
yrke de vil velge, hvem vennene vil 
være, hvem de kommer til gifte seg 
med når den tiden kommer – og 
hvilket forhold de kommer til å ha til 
Jesus og kirken.

Gud har drømmer for deg. Helt siden du 
var et foster visste han om deg. Den 
dagen du ble døpt, ble du tegnet med 
korsets tegn, og du ble et Guds barn. 
Konfirma sjons dagen er dagen for å 
bekrefte, stadfeste det som skjedde da 
du ble døpt.

Og så er det å være kristen stadig å 
bekrefte og si ja til Jesus. Og det er å 
møte andre som tror. Og hadde det 
ikke vært fint å fortsette å møtes i 
kirken til for eksempel klubb?  
Er dere med på det? 

Guds drømmer for oss er i alle fall 
ganske klar. Slik står det i profeten 
Jeremia 29: «For jeg vet hvilke tanker 
jeg har for dere, sier Herren, freds
tanker og ikke ulykketanker. Jeg vil gi 
dere framtid og håp».

Hva drømmer dere om? Dette svarte dere på når dere skrev 
myndighetsbrevet på en konfirmanttime som dere skal åpne på 
reuniontreffet om tre år i kirken. Det blir spennende å åpne.  

Våre drømmer og Guds drømmer
Prestens side

AV SOKNEPREST TOR MARTIN KOPPANG

Årets påskelandskap

Biskopshavns kirkes påskelandskap viser den åpne graven – 
eller som det heter i salmen «På Golgata stod det et kors» 
(Norsk salmebok nr. 210):

«På Golgata sto det et kors – Jesus døde på korset

I haven var der en grav – Jesus lå i den graven.

Men, korset er tomt – graven er tom

Jesus sto opp – og han lever

Korset er tomt – graven er tom

Jesus sto opp og han lever!»

Foto: Thrude Deisz
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Vi møtes i kirken
26. mai til 8. september
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Hvem • Hva • Hvor

Mandager:
17.30-18.30: Barneklubb 4-7 år
18:45-21:00 Biskopshavn Vokal

Tirsdager: 
11.00-12.15  Babytreff 
18.00-19.30: Speiderne – er ikke i gang i vår. 
Vi mangler ledere – interesserte bes melde 
seg til Menighetskontoret.

Onsdager:
10.30-11.30: Trim.  

14.30-15.15: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 1. trinn)

15.15-16.00: Biskopshavn aspirantkor  
(jenter 2. trinn)

17.00-18.00:  Biskopshavn jentekor (3.-5. trinn)

18.00-19.30:  Ungdomskor (6. trinn +) 

Torsdager:
14.30-15.30: Biskopshavn guttekor  

(fra 1. trinn og oppover)

2. hver torsdag:
Kl. 11.30: Formiddagsgudstjeneste og 

eldretreff
 Formiddagstreffene våren 2019:
 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 

25.04, 09.05, 23.05 (vårtur)

Én onsdag i måneden
...har Y’s Men’s Club (YMC) møter i 
”Småsalen”. 

Menighetskontoret: 
tlf. 55 36 22 30, 
e-post: biskopshavn.menighet@bergen.kirken.no

Sokneprest
Tor Martin Koppang
tlf.:47481272
e-post: tk258@kirken.no 

Kapellan
Håkon Økland Kinsarvik
97644169
e-post: hk482@kirken.no

Kantor 
Tonje Eriksen Askeland, 
tlf. 55 36 22 34 / 900 98 551
e-post: ta749@kirken.no

Kirketjener/ 
frivillighetskoordinator
Nadine Larsen, 
tlf. 55 36 22 35 (priv. 45 80 84 43),
e-post: nh728@kirken.no

Administrasjonsleder 
Jan Erik Tangen, 
tlf. 55 59 71 66,
e-post: jt684@kirken.no

Leder for menighetsrådet: 
Trosopplærer
Hilde Helen Trovåg, 
tlf. 924 08 674
e-post: ht262@kirken.no

Diakonatet: henv. Menighetskontoret.

Redaktør: Magne Fonn Hafskor
Mobil: 922 94 877
e-post: eyecu@online.no

Annonseansvarlig: Torill Hatlebrekke Husebø
Mobil: 99550787/ epost: thh@bkkfiber.no

Redaksjonskomite: 
Thrude Deisz, Lise McKinnon.  
Nadine Larsen.
Epost: helgredaksjonen@gmail.com

Nettside Biskopshavn menighet: 
www.biskopshavnmenighet.no

Nettside Bergens Kirkelige Fellesråd: 
www.bkf.no

Kirkens SOS: tlf.: 22 40 00 40  
www.kirkens-sos.no

Helg nr. 3-2019 kommer ut torsdag 29. aug.  
Redaksjonen avsluttes fredag 16. august. 

Faste aktiviteter

Søndag 26. mai, 6. s. i påsketiden
Matt. 7, 6-13: «Herrens bønn», 1.Kongebok 3, 
5-14; Ef. 3, 14-21
kl. 11.00: Blomsterfestgudstjeneste v/Kinsarvik 
og Koppang. Nattverd. Takkoffer: Det norske 
Misjonsselskap. Kirkekaffi og avskjed med 
kapellan Kinsarvik.

Torsdag 30. mai, Kristi himmelfartsdag
Joh. 17, 1-5: «Og dette er det evige livet», 
Apostelgj. 1, 1-11; Efeserbrevet 1, 17-23
kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste på Stallane v/
Håkon Kinsarvik sammen med Eidsvåg. 

Søndag 2. juni, søndag før pinse
Joh. 16,12-15: «ennå har jeg mye å si dere», 1. 
Kongebok 19,3b-13; 1. Joh. 5, 6-12
kl. 11.00:  Gudstjeneste v/Skauge. Dåp, 
nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

9. juni, pinsedag
14, 23-29: «Den Hellige Ånd», Mos. 11,1-9; Rom. 
5, 1-5
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste v/Koppang. Dåp, 
nattverd. Takkoffer: KFUM/K.

2. pinsedag
kl. 12.00: Friluftsgudstjeneste v/Ankerhytten  
v/Koppang. Gitarakk.: Marianne Aanerud. 
Ta med mat og drikke.            

16. juni, treenighetssøndag
Apostelgj. 17, 22-34: «Det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til», Jes. 6, 1-8; Lukas 24, 45-48
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. Dåp, 
nattverd. Takkoffer: Kirkens SOS.

23. juni, 2. s. i treenighetstiden
Joh. 3, 1-13: «bli født av vann og Ånd», Esekiel 
36, 25-29a; Rom. 6, 3-8
EIDSVÅG KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste v/
Koppang. Takkoffer.

30. juni, 3. s. i treenighetstiden
Markus 10, 13-16: «Barna og Jesus», 1.Sam. 1, 
9-18; 1. Joh. 3, 1-3
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

7. juli, 4. s. i treenighetstiden
Matt. 9, 35-38: «Høsten er stor», Salme 22, 8-12; 
1. Tess. 2,5-13
EIDSVÅG KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste ved 
Koppang. Nattverd. 

14. juli, 5. s. i treenighetstiden
Matt. 18,12-18: «Gud leter», Jer. 6, 16-19; Gal. 1, 6-9
kl. 11.00: Gudstjeneste v Hanne Zimmermann-
Ølberg. Takkoffer: Menighetsarbeidet.

21. juli, 6. s. treenighetstiden/Aposteldagen
Markus 3, 13-19: «Jesus kaller apostlene», Jes. 
66, 18-19; Apostelgj. 9, 1-19
EIDSVÅG KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste v/Jon 
Zimmermann. Nattverd. Takkoffer.

28. juli, 7. s. i treenighetstiden
Mark. 5, 25-34: «Kvinnen som rørte ved Jesu 
kappe», Salme 8, 2-10; 1. Kor. 1, 26-31
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Mjeldheim. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

Eidsvåg 4. aug., 8. s. i treenighetstiden
Markus 12, 28-34: «Det største bud», Josva 22, 
1-6; Filipperbrevet 1, 9-11
EIDSVÅG KIRKE kl. 11.00: Gudstjeneste v/
Mjeldheim. Nattverd. Takkoffer.

11. aug., 9. s. i treenighetstiden
Lukas 6, 36-42: «Flisen og bjelken», 1.Mos. 4, 
8-15; Rom. 14, 10-13 
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

Døpte:
14.04. Astrid Bjørnevik-Hedeving           
14.04. Amanda Bremseth Låstad              
21.04. Turja Bøyum Halland Solberg                       

Døde:
22.03. Roald Carlsen          
30.03. Solveig Karin Heitmann 
11.04. Eva Haugland Larsen    
17.04. Turid Moe Bjørge       
28.04. Thor Mikkelsen 
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Grafisk	produksjon:	Molvik	Grafisk

18. aug., 10. s. i treenighetstiden
Markus 11, 25-26: «Tilgivelse», 1.Mos. 33, 1-11; Ef. 4, 
29-32
Gudstjeneste v/vikar. Nattverd. Takkoffer: 
Menighetsarbeidet.

25. aug., 11. s. i treenighetstiden  
Joh. 8, 31-36: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere 
virkelig fri», 1. Mos. 21, 9-13; Rom. 8, 1-4.14-18
kl. 11.00: Gudstjeneste ved Jørgen Grimelid.  
Nattverd. Takkoffer: Menighetsarbeidet

1. sept., 12. s. i treenighetstiden
Joh. 4, 27-30.39-43: «Vi har selv hørt ham», 4. Mos. 13, 
17-27; Rom. 1, 16-17
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. Nattverd. 
Takkoffer: Menighetsarbeidet.

8. sept., 13.s. i treenighetstiden
Apostelgj. 6, 1-7: «De første diakonene velges», 2. Mos. 
18, 13-24; Joh. 15, 13-17 
kl. 11.00: Gudstjeneste v/Koppang. 
Konfirmantpresentasjon. Sang av Biskopshavn Vokal. 
Takkoffer: Misjonsprosjektet i Estland.


