
GodGod helghelg
Nytt konsept
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighets-
blad i Fana fått felles re-
daksjon og redaktør. 

Samarbeid 
med skolene
Skolene er med når Fana
kirke markerer 850-
årsjubileet.   Side 14-15

Lindesnes-
Nordkapp på ski
Tre ungdommer fra Slet-
tebakken fikk lyst til å
røre litt på seg. Nå har de
gått på ski siden januar,
og innen 17. mai skal de
være på Nordkapp.

Side 6-7

Grønn vekkelse 
i kirken
Kirken er på offensiven i
miljøsaken. Lars Ove
Kvalbein er prosjektleder
for «Grønne menigheter»
i Bjørgvin. Side 8-9

Amfiet kan bli
festspillscene

Utendørsamfiet som er i ferd med å bli laget ved Fana
kirke, kan bli en festspillscene, mener prost Per Barsnes. 
I pinsen skal forestillingen «Sylvkrossen» spilles der,
med Vera Rostin Wexelsen fra Hordaland Teater som
instruktør. Side 10-11

: Magasin for Fana menighet NR. 1/03 – ÅRGANG 40
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

AMFI: Teatersjef Vera Rostin Wexelsen og prost Per Barsnes på amfitomten ved Fana kirke. FOTO: DAG KVARSTEIN

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 
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efleksjon

Takk for vel utført tjeneste!

God Helg, april 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

BKF og de andre menighete-
ne i Fana, og sendes til alle

hjem i menigheten. Vi tar med gle-
de i mot artikler av ulike slag og
gjerne også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Inger Dahl og Svein Berg. 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighets-
kontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no 
Bilder skannes inn med høy opp-
løsning.Digitalkamerabrukere bør
velge høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Svein Berg, Karl Johan Kir-
kebø, Sverre Trætteberg.

Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

God Helgs redaktør gjen-
nom de siste syv år, Edvin
Bratli, har valgt å slutte
som redaktør fra og med
forrige nummer av God
Helg. 

Edvin fant at overgangen til
ny organiseringen av me-
nighetsbladene i prostiet

kunne være en passende anled-
ning til redaktørskiftet. 

Edvin har selv vært med på å
forberede overgangen, og vi skul-
le svært gjerne hatt ham med på
laget videre. Samtidig har vi full
forståelse for at han ønsker å gri-
pe fatt i andre oppgaver. Syv års
frivillig redaktørtjeneste sier mye
om trofasthet i oppgaven. Edvins
dyktighet og engasjement har
vært avgjørende for å få til et blad
menigheten med rette kan være
stolt av!

Menigheten ønsker å takke Ed-
vin Bratli for den store arbeids-
innsatsen han har lagt ned i God
Helg, og vi ønsker ham alt godt i
framtidige oppgaver.

De to andre medlemmene av
God Helg-redaksjonen, Hallstein
Aadland og Ronny Søvik, takker
også for seg som faste medarbei-
dere i redaksjonen. Vi vil også
takke dem for innsatsen. God
Helg skal ta pulsen på menighe-
ten, og engasjementet hos med-
arbeiderne er avgjørende for et
godt produkt.

Takk for at dere har vært med
på å gjøre God Helg til et godt me-
nighetsblad. ●

… og hvor går
veien videre?
Det er ikke bare i redaksjonen at
God Helg forandres fra dette
nummer, selve bladet blir omor-
ganisert. I tillegg til det tradisjo-
nelle God Helg som du finner på
de fire første og de fire siste side-
ne, finnes også innlagt et «felles-
blad» som går ut til alle menighe-
tene i prostiet: Skjold, Birkeland,
Søreide, Bønes, Slettebakken og
Storetvedt i tillegg til Fana.

Ny redaktør for fellesbladet,
Dag Kvarstein, har ansvaret fra
dette nummeret. 

Han skal i første rekke ta an-
svar for fellesdelen og sørge for
at de lokale bladene finner sin
form som del av helheten. Det er
en spennende og utfordrende
oppgave, og fortsatt gjenstår en
del viktige praktiske oppgaver å
løse. 

Den viktigste og største utfor-
dringen har likevel vi som leser
God Helg og har lært å sette pris
på et godt menighetsblad: Skal
bladet være godt, må det fortsatt
ta menighetens liv på pulsen. Det
er umulig på avstand! 

Utfordringen går til alle de ulike
aktivitetene i menigheten. Vis
dere fram! 

God Helg er fortsatt avhengig
av levende engasjement og villi-
ge skribenter. Med alle forbehold
om mulige vansker i overgangen:
vi gleder oss over de nye mulig-
hetene i menighetsbladet vårt. ●

Svein Berg

Tar du en 
utfordring?
Vi er i ferd med å sette sammenen ny lokal redaksjonsgruppe forGod Helg. Målsettingen er å få engruppe som er passe stor og kandele på oppgavene, samtidigsom den er sterk og fleksibel. Vitrenger to nye medarbeidere tilredaksjonsgruppen.
Vi ønsker kontakt med skrive-lystne og skriveføre personersom har lyst å videreføre GodHelg som et godt og oppdatertblad for hele menigheten.

Ta kontakt med daglig lederInger Dahl, telefon 55 59 32 51,eller soknerådsleder Svein Berg,telefon 55 22 80 92.

AVTROPPENDE: Redaktør Edvin Bratli
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Jeg visste at her hadde de stått, unge
og sterke, med vilje til å kjempe mot
nedbrytende krefter. 

Det var frihet fra undertrykkelse og
selvstendighet som folk og nasjon og
menneskeverd kampen gjaldt. Men
denne kampen kostet. Og her i Tran-
dumskogen, like i nærheten av Gar-
dermoen, skjedde det. De fikk lov å
velge en sang som de kunne synge
før skuddene falt.  Og de sang, sang-
en fra Trandumskogen:

Norge, mitt Norge ! 
så gi meg din vår 

Med sol over vuggende vanne! 
Men hør meg, ja hør meg:

Når dagen forgår 
Og aftenen skygger min panne,

Da lær meg å visne,
å Norge, min mor,

Da red meg en seng
i den hellige jord,
Når sommeren 

drager av landet

For noen år siden holdt jeg andakt
på en konferanse i Os. Tekstordet for
dagen var et ord av Jesus: Johs. 6.37: 

«Alle de som Faderen gir meg, kom-
mer til meg, og den som kommer til
meg, vil jeg ikke støte bort.»

Etter andakten kommer en mann
og hilser og sier følgende: 

«For meg er det et underlig ord du
har lest fra Bibelen. Underlig fordi det
er knyttet til meg og min situasjon på
en spesiell måte. Våren 1945 satt jeg
som 18-åring på Akershus festning og
var dømt til døden og skulle skytes i
Trandumskogen. Kampen for Norges
frihet skulle også koste meg livet. 18 år
gammel. Det var ikke lett. Nå skulle jeg
dø, og jeg spurte etter presten. Når
han kommer inn i cellen min sier jeg: -
Prest, jeg skal skytes, jeg skal dø. Du
må gi meg et ord som jeg kan dø på! Og
presten slo opp Bibelen og leste det
ordet som du nettopp har lest, at Jesus
ikke støter bort den som kommer. Det
ordet kom til å bety mye for meg. Jeg
ble ikke skutt, bare noen dager etter
kom freden til Norge. Men det ordet
som ga meg kraft til å dø, det har siden
gitt meg styrke til å leve.»

Vi fornemmer det denne våren
også: spirekraften i naturen. Det er
som om det formelig har eksplodert i
år. Det er et sterkt vitnesbyrd om livet,

om livets krefter. Guds-ordet som
rekkes deg, er det også spirekraft i. Jeg
har sett det hos mennesker som luk-
ket sine øyne for siste gang: ordet fra
Jesus formidlet noe av betydning for
mennesker ved livets slutt. Formidlet
et håp om et annet liv, om en ny vår.
Ga trøst og en forunderlig fred i møte
med Jesus Kristus. 

Men jeg har også sett dette ordets
virkekraft hos unge mennesker så og
si på startstreken i livet. Et ord som
kunne gi kraft og styrke til livet. Et
ord som formidlet trygghet og fred.
Et ord som formidlet videre troen på
at det var en som tok vare på oss.

Dette ordet er ikke mitt, men det
rekkes mot meg. Det har forandret
menneskers liv i generasjoner før
min egen. Det har vist sin betydning
og virkekraft. I liv og i død. Det har en
forunderlig og merkbar kraft i seg
fordi Jesus lever. Det rekkes mot deg
som en hilsen og som en livskraft,
som en innbydelse, som et håp:

«Den som kommer til meg,» sier Je-
sus, «vil jeg ikke støte bort.»

Han lever, Mesteren. Derfor er
Hans ord virksomme. ●

God påske!
Per Fimreite 
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«Du vår med ljose dagar, 
med lengting liv og song»

 
mål kr. 540.000

 21.3.2003:

• kr. 65.863

Per Fimreite 

Som ung feltprest var en av mine oppgaver å vise soldater rundt i Trandum-skogen, der 180 nord-
menn ble skutt under siste krig. For meg var det en sterk opplevelse hver eneste gang. 

For et par år siden satte Fana
menighet i gang med det vi
kalte syltetøyglass-aksjonen. 

På nyåret 2003 ble det satt i gang en
ny aksjon. Vi oppfordret folk til å være
med å gi penger til menighetens
arbeid, gjerne ved å sette et tomt syl-
tetøyglass på kjøleskapet og slenge
noen mynter i fra tid til annen.
Mange har fulgt oppfordringen. 21.
mars hadde det kommet inn 65.863
kroner. Målet er 540.000 kroner.  ●

Syltetøyglass-aksjonen Ny prestevikar
Per Fimreite vil i tida framover
vere vikar i den ledige preste-
stillinga i Fana prestegjeld. 

Seniorpresten Per Fimreite vil vere
godt kjend av mange som tidlegare
kapellan og prost i Os, sokneprest i
Fjell og i mange år som personal-
prest i Bjørgvin bispedøme. Vi
ynskjer Per Fimreite hjarteleg vel-
komen til Fana. ●

Per Barsnes
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NRK har spurt om å
få ha direkteover-
føringer av tre guds-
tjenester fra Fana
kirke i påskehelgen,
og vi har svart ja. 

Dette blir en spennende
utfordring for alle som skal
gjøre tjeneste i gudstjenes-
tene og for menigheten. 

Gudstjenesten palme-
søndag blir ved Nesse,
Langfredag ved Nesse og
Barsnes sammen, og 1. på-
skedag v/Barsnes.

Møt frem
Samtidig som det følger
mye foreberedelse med å
være fjernsynskirke, er det
inspirerende å bli spurt
om et slikt oppdrag. Vi vil
oppfordre menigheten om
å møte frem til disse guds-
tjenestene. 

Det kan selvsagt være
fristende å sitte hjemme

og se sin egen kirke på
fjernsyn.  Ta heller guds-
tjenesten opp på video, el-
ler få noen andre til å gjøre
det, og se overføringen på
fjernsyn i ettertid. 

For er man til stede i kir-
ken under sending, kan
man etterpå også ha gle-
den av å få se seg selv på
fjernsyn, når videoen se-
nere avspilles. ●

4 april 2003                  

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10

Ved siden av valg og andre
tradisjonelle årsmøtesa-
ker, orienterte leder i byg-
gekomiteen for nærkirke i
Blomsterdalen om komi-
teens arbeid og framdrif-
ten i saken. 

Nærkirken skal være et
kirkebygg for Fana menig-
het i Blomsterdalen, og
Fana sokneråd har opp-
nevnt byggekomiteen.

Kyrkjelaget er både pådri-
ver, høringsinstans og sok-
nerådets aller viktigste
samarbeidsorgan i arbei-
det med nærkirken, og års-
møtet ga byggekomiteen
gode tilbakemeldinger om
det arbeidet den gjør. ●

Til styret ble valgt Arne
Grostøl, Ellen Nordgren
og Kåre Viken.

Årsmøte i Ytrebygda Kyrkjelag
Kyrkjelaget avholdt årsmøte etter gudstjenesten
på bedehuset i Blomsterdalen søndag 16.mars.

Nytt hoved-
styre i Fana
KFUK-KFUM
På årsmøtet 27. februar
ble et nytt hovedstyre
valgt. Ny leder er Tor-
Magne Birkeli. Arne Fot-
land og Marianne Nord-
by ble også valgt inn.

Lisbeth Søvik, Ingunn
Tang og Kjell Magne
Barsnes sitter et år til, det
samme gjør Dag Vaula
(soknerådsrepresen-
tant) og Gunnar Nesse
(presterepresentant
oppnevnt av soknepres-
ten).

Jeg ønsker å takke Gret-
he Aalerud for en kjem-
pejobb som leder i ho-
vedstyret. Takker også
Marit Nøkling, Jostein
Tang og Bodil Elholm for
det dere har gjort i hoved-
styret.

Velkommen til det nye
styret! Jeg gleder meg til
å samarbeide med dere.

Foreningssekretær 
Mari Kristoffersen

PÅ TV: Fjernsynsoverførte gudstjenester blir en spennende utfordring.

TV-gudstjenester 
fra Fana i påsken

fana 1-03  06.04.03  10:48  Page 04



5                april 2003

FANA KIRKE  850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall:  ________

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Vinterbilde antall: _______________ 
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________  

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290  kr antall:  ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestillingen sendes:  Fana menighetskontor, 
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

AV DAG A. KVARSTEIN

Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Pro-
sten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:

- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessu-
ten jobber menighetsrådene kon-
struktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.

Flest folk kommer det gjennomgåen-
de i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort. 

- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et me-
get høyt nivå, selv etter at nyhetens in-
teresse for den nye kirken har lagt seg. 

Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt be-
søk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menig-
hetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kir-
kegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner.  ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002 
Fana og hele Bergen
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Deltakere pr. gudstjeneste 2002

80
100
120
140
160
180
200

Sk
jo
ld

Bi
rk
el
an

d

Fa
na

Sø
re
id
e

Sl
et
te
ba

kk
en

St
or
et
ve

it

Bø
ne

s

Fa
na

 p
ro
st
i

He
le
 B
er
ge

n

Fra Fanas 
kirkes historie
Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som 
video og DVD-plate, og kan bestilles på 
kupongen til høyre. 

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken,  samt vårt påkostede 
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som 
redaktør. 

Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90-
tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå. 
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AV DAG A. KVARSTEIN

Sigrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette

forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.

Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllups-
reise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folke-
høgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids syk-
keltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.

Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjen-
nom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid. 

Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på.  De tre sprekingene går i gjen-
nomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder. 

Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.

Fire uker med sol 
Turen startet ved Lindesnes 18. ja-
nuar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisa-
sjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt rus-
kete vær og vanskelig føre med

Går Norge på lang

Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde. 
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk  på Lindesnes fyr.
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sludd og snø. Men de neste fire uke-
ne, over Hardangervidda, gjenn-
nom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenheng-
ende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de ku-
ling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

Høydepunkt: - Å leve enkelt
- Hva mener du er de fineste opple-
velsene dere har hatt så langt,
Rune?

- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mu-
lig annet. Det er deilig. 

- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.

Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!

- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?

– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nord-
kapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg inn-
rømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●

7                 april 2003

gs – på ski

Jeg kan anbefale andre nygifte å 

legge ut på tur fra Lindesnes til 

Nordkapp. Dette er en utrolig

fin måte å bli kjent med kona på!

Nordkapp-
farerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakade-
miet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av vill-
marksbasillen på Øytun Folke-
høgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkapp-
ekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betrakt-
ning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig ut-
dannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ek-
spedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag. 

’’❂ 
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AV DAG A. KVARSTEIN

S iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kir-

ken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige sko-
gen fortsatt rommer en del miljøsvin. 

I Bergen har kir-
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
Lars Ove Kvalbein er
prosjektleder for
«Grønne menighe-

ter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra orga-
nisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig Max-
Havelaar-merket kaffe. Han har også en-
gasjert menighetene som miljødetekti-
ver i nærmiljøet ved at de har besøkt lo-
kale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljø-
innsatsen utfra kristen tro?

- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaper-
verket på alvor og verner om det. Ska-
pelsesberetningen der Gud setter men-
neskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skap-
ninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene ska-
perverket  og andre skapninger

- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om

miljøvern, men veldig mye om  urett-
ferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?

- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med. 

- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?

- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder  langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og felles-
skap oppfattes som de viktigste verdie-
ne. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein.  ●

8 april 2003                  

En stille, grønn 
kirkevekkelse

«Dere kan ikke
tjene både Gud 
og Mammon»
MATTEUS 6

Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn. 

GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektle-
der for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.

FOTO: DAG KVARSTEIN

1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har 
regnet ut norske kirker kan spare 
100 millioner kroner årlig på dette.

2 Økologisk drift av kirkegården. 
3 «Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,

skikkelig avfallssortering og gjenbruk. 
4 Bildeleordning. Bilringen i Bergen 

ønsker flere medlemmer. 
5 Byttedag/overflødighetsmarked i 

kirken (klær, leker, ski).
6 Gjennomføre opplegg med «Grønne 

konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper». 

7 Grønn Gudstjeneste med forbruk 
og rettferd som tema. (egen liturgi).

Ti miljøtips for m

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørs-
mål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirke-
aktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljø-
bevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menig-
hetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På mid-
ten av 1990-tallet arrangerte Eva-Ceci-
lie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menig-
hetens egen miljøhandlingsplan. 

Så det grønne lyset!
Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset.  Siden har mil-
jøsaken vært viktig for henne.

- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.

- Men er det ikke stort sett bare ildsje-
lene som er opptatt av miljø?

– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisst-
heten er med i veldig mye av det vi dri-
ver med. 

Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferan-
sen på Norsk lærerakademi i Bergen. 

Begrenser bilbruken ...
- Jeg prøver å begrense bilbruken og sy-
kler en del. Ellers er mine konkrete bi-
drag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Ha-
velar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Ce-
cilie Øyen. ●

-Verdens største miljøbevegelse?
De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken. 

GRØNNE 
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortings-
representant og 
tidligere leder i
Norges natur-
vernforbund,
Heidi Sørensen 
(i midten), og 
Eli Heggdal fra
Birkeland 
menighet.
FOTO: DAG KVARSTEIN

8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet 
(eget kontrollskjema er utarbeidet).

9 Gjennomføre miljøsertifisering av 
kirkebygget og menigheten. 

10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker

Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk: www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen: www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:

www.svenskakyrkan.se/miljovarnet

r menigheten

Eva Cecilie Øyen:
■ 38 år, dataingeniør
■ Aktiv i Storetveit menighet
■ Startet miljøgruppe i Storetveit 

menighet i 1995
■ Har vært med å lage «overflødighets-

marked» i Storetveit kirke
■ Har arrangert seminarene «Pengene 

eller livet» og «Born to shop»
■ Var med å utarbeide handlingsplanen

«Menigheter for en bedre fremtid»
■ Medlem av ressursgruppe for miljø, 

forbruk og rettferd i Bjørgvin
■ Holder foredrag og gir tips om 

«grønne menigheter» og grønne 
«alpha-grupper».
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T eatersjef  Vera Rostin Wexel-
sen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,

mener amfiet kan bli en flott uten-
dørsscene

- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.

Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti me-
ter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana.  Like borten-

for kan en høre suset av Kyr-
kjefossen, og mot vest

strekker kirkens middelal-
dertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken. 

- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i for-

bindelse med historiske
spill og andre typer frilufts-

oppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen. 

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kom-
mune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene un-
der feiringen av Fana kirkes 850-

årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye uten-
dørsamfiet. Tre skuespillere fra te-
ateret, som ligger i kirkens nabo-
skap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen». 

Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den histo-
riske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjen-
nom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjen-
nom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt 
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kultur-
elt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet. 
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjek-
tet.

- Ja, teaterets og kirkens utgangs-
punkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangs-
punkt i menneskenes riter og ri-
tualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teater-
kunsten sentral i kirken.  Og
visste du at Norges første te-
aterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexel-
sen. 

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusias-
tisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:

- Liturgien i kirken og symbol-
handlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjen-
nelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,

spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

-Her kan vi få
festspillscene

■ 29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten». 
Jostein Årvik fremfører Messiaens 
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser 
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte 
blør for dem». 

■ 7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år

Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom

hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med

det, og kirken ble et
valfartssted gjennom 

flere hundre år. 

Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølv-

korset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i

«Sylvkrossen

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-
koret fra Roseville Lutheran Church, 
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.
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garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Kors-
neset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500-
tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kir-
kespiret som et minne om sagnet.

Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berøm-
melse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølv-
korset i kirken skulle ha. 

Første delen av stykket spilles i amfi-
et i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og pu-
blikum opp til kirken der resten av fo-
restillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar. 

- Noe av det spennende med oppset-
ningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjen-
ner oss igjen i, sier teatersjef Vera Ros-
tin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:  Johannes Gjeråker.
Komponist: Ivar Mæland.
Forestillinger: Lørdag 7. juni, søndag  

8. juni og søndag 15.  
juni kl. 18.00:  

Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00 
og 12.00

Billetter: Voksne kr 100.-
Barn/ungdom kr 60.-

Skolebesøk: kr 30.- pr. barn

Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51 
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20

en» – et tidsbilde om tro og tvil
AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi. FOTO: DAG KVARSTEIN
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AV DAG A. KVARSTEIN

Søndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken

menighet. Hun er dermed den enes-
te kvinnelige prestelederen i Ber-
gens menigheter, og den første pres-
ten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.

Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livs-
langt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekesto-
len og å møte mennesker som sjele-
sørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for an-
dre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. John-
sens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson. 

På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpear-
beider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjel-
lige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebak-
ken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en ef-
fektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors. 

- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivil-
stand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min al-
der. Men det har nok i perioder blitt

vel mye jobb, innrømmer  Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen.  Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenig-
het, og kun den 3. kvinnelige sokne-
presten i Bergens historie. 

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har

det vært få kvinner som har søkt sok-
nepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen.  Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i ar-
beidet. Selv søkte jeg med frimodig-
het på denne stillingen i Slettebak-
ken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinne-
prester, sier Jorunn M. Johnsen. ●

12 april 2003                  

Mfor moden 
og modig

Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig! 

TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken. AV DAG A. KVARSTEIN
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Prost Per Barsnes
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 55
Epost . . . . . . . . . .per.barsnes@bkf.no
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 91 56 56-p

Daglig leder Inger Dahl
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 51
Epost  . . . . . . . . . . .inger.dahl@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . . 55 91 66 88
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 24 44 47

Res.kap.  Gunnar Nesse
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 56
Epost  . . . . . . . .gunnar.nesse@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 22 67 36

Seniorprest Per Fimreite
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 53
Epost . . . . . . . . . .per.fimreite@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .97 77 76 10

Kateket Ann Elisabeth Tveit  . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 63
Epost  . . . ann.elisabeth.tveit@bkf.no

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .93 85 03 67

Kantor  Jostein Aarvik  . . . . . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 52
Epost  . . . . . . . .jostein.aarvik@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 31 48 06

Foreningssek. (KM) Mari Kristoffersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 60
Epost  . . . .fana.km@bergen.frisurf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 79 64 72

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 54
Epost  . . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 91 68 37

Kontorfullmektig Kari Rydland
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 50
Epost  . . . . . . . . .kari.rydland@bkf.no

Soknerådsleder Svein Berg
Telefon, peivat  . . . . . . . . .55 22 80 92
Epost  . . . . . . . . . . ts.heim@online.no

Oppsynsmann Paul Martinussen
Kontortid:  . . . . .hver dag 10.00-11.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 91 30 44

Kirkegårdsarbeidere, Fana
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 58

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Per Erik Waaler  . . . . . . . . . 55 13 13 16

Undervisningsutvalget
Ragnhild S. Barsnes  . . . . . 55 91 56 56

Bygningsutvalget
Dag Vaula  . . . . . . . . . . . . 55 10 10 52

Kulturutvalget
Alma Sørbø Sæverud  . . . . 55 13 20 65

Misjon og økumenikkutvalget
Oddny Aspenes . . . . . . . . . 55 91 66 20

Økonomiutvalget
Hallstein Aadland  . . . . . . 55 22 92 77

Hovedkomiteen for jubileet
Harald Jonassen . . . . . . . . 55 91 58 07

Ytrebygda Kyrkjelag
Arne Grostøl . . . . . . . . . . . 55 29 18 20

Fana KFUK-KFUM
Tor - Magne Birkeli  . . . . . . 55 22 83 33

Diakonatet
Bergljot Birkeland  . . . . . . 55 22 66 48

Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage . . . . . . . . . . 55 91 56 96

Søndagsskolen
Trude Hetland  . . . . . . . . . 55 91 67 86

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
Inger Johanne Holst  . . . . 55 22 65 35

13                 april 2003

Hvem-hva-hvor i Fana menighet       Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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14 april 2003                  

27.april kl. 10.30
Karoline Henne
Sunniva Leivestad Fossberg
Helge Westervik Fosse
Mari Sletten Bratli
Nina Ådland
Markus Eide Knudsen
Silje Skage
Stine G. Bjørkelund
Tonje Kårstad Nilsen
Anders Wold Eldhuset
Ina Leirvåg Skogesal
Silje Helland Vik
Eline Kvalheim Dankertsen
Stian Bye-Pedersen
Marius Theis Moe
Nathalie Johannessen
Daniel Smith-Jahnsen
Daniel Sandbakk Aasheim
Camilla Bjørnsen Vangås
Maja Pedersen
Andreas Tufte Kroken
Silje Christin Jakobsen
Lovise Justad
Bjørn Helge Sandblåst
Charlotte Steindal Sognnæs
Øystein Haukanes Aasheim

27.april kl. 12.30
Stein Arne H. Hansen
May-Linn Edvardsen

Christopher H. Haglund
Lene Eidsvik Øygarden
Sandra Hordnes Haugen
Eirik Lien Fotland
Jill-Iren Birkeland Hallseth
Monica Nordhus
Belinda Hylleseth
Mailen Nielsen
Kristian Raatræ
Iselin Holst
Bjarne Rørnes
Agnete Matre
Jonas Gams Steine
Iselin Birgitte Mjåtvedt
Anne Marie Gade Utne
Joakim Heldal Trovåg
Flaviana Strand
Irmelin Kumhle Håvardstun
Susanne Arntzen
Kristin Madsen Klokkeide
Anne Marte Aardal
Marius Kristiansen Sivertsen
Mats Benserud
Solveig Jacobsen
Alf Henning Rein Meidell
Erlend Heggernes
Torfinn Lysen

4. mai kl. 10.30
Trine Frantzen
Sindre Egeland

Christopher G. Stadheim
Vanja Fredheim Aronsen
Erlend Kversøy Birkeland
Belinda Liland
Sindre Kleive
Martin Kjelby
Andreas Skau Woldsdal
Bjørn Ove Thune
Tommy Stigen Olsen
Chris André Aadland
Kristoffer Viken
Martin Milde
Geir Fjermestad Rolandsen
Camilla Liland Holmen
Benedikte Espeland
Tommy Grindeland
Linn Cecilie G. Henne
Adrian Rene Joensen
Karina Mongstad Berge
Kamilla Ludvigsen
Thorbjørn T. Ludvigsen
Maren Olsen
Kristopher Meidell
Fredrik Johnsen
Karl Oskar Sletten
Andreas Kjeilen
Rebekka Didriksen Meyer
Lisa Birkeland

For å gjøre kirken så tilgjengelig
som mulig er et titalls guider ut-
dannet og klar for å ta i mot in-
teresserte, også skoleklasser.
Det ble utlyst en konkurranse
for skolene, og disse leverte inn
bidrag til konkurransen: Hjelle-
stad, Nordvik, Krokeide, Kirke-
voll og Skranevatnet. I tillegg
holder Skeie skole på med et
prosjekt som vil bli utstilt sene-
re. Vi gleder oss!

Flotte arbeider
Mange flotte arbeider har stått
utstilt i menighetssenteret og
vakt stor oppmerksomhet.

Når dette leses, har juryen
hatt sitt møte og de lykkelige

vinnerne har fått sine premier.
Premieutdelingen fant sted 6.
april. Hjellestad skole stakk av
med førstepremien, en sjekk på
5000 kroner. Andrepremien
gikk til Kirkevollen skole (2500)
og tredjeplassen ble delt mel-
lom Nordvik skole, Skranevat-
net skole og Krokeide skole
(1000). 

Etter fristens utløp leverte
også Skeie og Kaland skoler inn
flotte bidrag, som også er utstilt. 

Tre 8. klasser har jobbet med
tema «HUS» i faget Kunst og
håndverk.  Resultatet ble en flott
utstilling i Ytrebygda Kulturhus
på Skranevatnet skole.  Kirke-
bygg-gruppen valgte seg Fana

kirke på grunn av historikken,
det flotte utseendet og jubileet. 

Omvisning
Som mange andre skoleklasser
fikk de en fengslende omvis-
ning i kirken av Berit Holt. Barna
ble veldig engasjert. De tegnet
interiør, tok foto og stilte spørs-
mål, og inntrykkene ble til et
mangfold av uttrykk som ble le-
vert inn til juryens bedømmel-
se. 

For oss utenforstående er det
både variasjonen i uttrykk og
elevenes engasjement som im-
ponerer. Det er all grunn til å
takke skolene for flotte bidrag til
jubileumsfeiringen!  ●

Konfirmantene i Fana Kir

Jubileumssamarbeid
med Fana-skolene

Jubileet skal omfatte alle generasjoner, og en egen komité har
arbeidet spesielt med å nå barn og unge i menigheten og prostiet. 

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10

MODELL: 8. klas
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Hilsen til konfirmantene
Til lykke med konfirmasjonsdagen! Vi
ønsker dere til lykke med dagen og frem-
tiden. Vi som jobber her synes det er fint å
ha blitt kjent med dere. Dere er noen flot-
te mennesker, fortsett med det ! Hvor
dere går videre blir spennende, men Gud
har lovet det: Han er med DEG alle dager.
Ikke glem det … 

Kateket Ann Elisabeth Tveit

Konfirmant til neste år?
Gleder du deg til å bli konfirmant? Fana
sokneråd har jobbet lenge med ny konfir-
mantplan, og her er et glimt av noen resul-
tat: Du har kanskje hørt at mange menig-
heter både i Bergen og resten av landet har
gått over til høstkonfirmasjon?

Nå har Fana sokneråd vedtatt det også . Vi
é med ! Tema vil være det samme, men opp-
legg og semesterplan blir helt annerledes. 

Fana menighet er en flott menighet å
være konfirmant og ungdom i. Vi har
nemlig et felles ønske: At alle ungdommer
skal glede seg til å være konfirmant i Fana! 

Hva blir endret?
- Brosjyrer og info om opplegget blir delt 

ut til ungdommene på skolene før 
sommerferien

- Alle døpte får brev med påmeldings
frist ved SKOLESTART -03 

- Påmelding til konfirmasjon skjer 
HØSTEN -03.

- Det blir leir for alle konfirmanter!
- Konfirmasjonstidspunkt blir 

SEPTEMBER -04

Semesterplanen vil se omtrent slik ut
(med forbehold):

Nov.: Presentasjon med/
introduksjonslørdag. 

Jan-mai: Tre temasamlinger på etter-
middager/kvelder, en tema-
lørdag og en langhelg med 
konsert. Fasteaksjon med inn-
samling til Kirkens Nødhjelp?

Mange av gudstjenestene vil ligge i 
opplegget.

Juni: Foreldresamling med leirinfo.
Juli/aug: Sommerleir (5 dager)
Skolest.: Dåpsgudstjeneste?

Øving/fotografering
Sept: Konfirmasjoner

Vi gleder oss! 
Hilsen kateketen

4. mai kl. 12.30
Mariette Frotvedt
Cato Hauge
Steffen Småland Søvik
Aimi Marita Nilsen
Christoffer Raa
Thomas Hjertnes Krokeide
Anette Danielsen Berggren
Anatoli Helena O. Halkidis
Tine Smedsvik
Line Ekerhovd Sætevik
Sunniva Parelius Folkvord
Eivind Giljarhus Skorpen
Sindre Giljarhus Skorpen
Cato Haukland
Reidun Sæle Kongsvik
Alexander Nygaard
Janne-Maj Nagelsen
Martin Øyjordsbakken
Solveig Karianne Leikvoll
Skavhellen
Kristin Amundsen Raa
Synneve Langhelle
Hanne Therese Helldal
Marianne Austevoll Tiege
Monica Hellen
Sølvi Salbu
Ann Charlotte Boga
Carl Viggo Grønsdal
Hilde Kristin Skeie
Linn Gjesdahl Erikson

Kristine Nordvik Sohlberg
Espen Giertsen
Daniel Gjellestad Skaathun
Jørgen André Jordal
Eivind Rasmussen Fliflet
Andreas Hopland Sperre
Kenneth Tonheim Olsen
Åsmund Mildestveit

11. mai kl. 10.30
Christine Laastad
Sigve Vik Refsdal
Stian Aase
Kristine Myntevik
Nina Nygaard
Sigbjørn Øvrebø
Miriam Mundal Berger
Torbjørn Tarlebø Liland
Christian Fyllingsnes
Torbjørn Fosse
Ole Kristian Møller-Helgestad
Svein Jørgensen
Ida Christine Botnevik
Therese Elin Fjellbekk
Margrethe Skjerven Himle
Tommy Birkeland
Morten Kyte Alfheim
Andreas Titlestad
Cathrine Havsgård
Tore Kaland Rød
Torbjørn Kayser

Martin Erstad
Tim Kremener
Ivan Vollvik

11. mars kl. 12.30

Kristine Eknes Blom
Timothy Sean Falch
Camilla Salbu
Daniel Salbu
Line Hopland Nygaard
Birgitte Mikkelsen
Kristian Lysen
Martin Lysen
Lill Tennebekk Nordvik
Magnus Indrefjord Revheim
Yngve Vaagsbø
Hans Christian Torsvik
Morten Guntveit
Andreas Kalsaas Fjereide
Eirik Rydland
Glenn-Berge Soltveit
Cato Andre Elgsås
Ole-Petter Bjørndal Myhre
Vegard Oksholm Sedal
Veronica Lill Egholm
Miriam Rivelsrud
Andre Bergersen
Aina Apelthun

Kirke våren 2003

8. klassinger fra Skranevatnet skole foran kirkemodellen.
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13.april - Palmesøndag.
11.00 Fana v/res.kap. G. Nesse. Høym. Kirkevoll 

skolekor. Takkoffer til menighetsarb.  NRK-
TV overfører. Fremmøte i  god tid, helst til 
krl 10.45. Sak 9,9-10, Fil 2,5-11, Joh 12,1-13

17.april – Skjærtorsdag
11.00 Blomsterdalen v/ res.kap. G. Nesse. 

Nattverdgudstjeneste. Takkoffer.
19.00 Fana. Pasjonskonsert v/Ingunn Skage – 

sopran, Bodil Eldhuset – alt og Jostein 
Aarvik – orgel. «Stabat Mater» av G. B. 
Pergolesi. Gratis adgang. Kollekt.

19.45 Fana v/seniorprest P. Fimreite. Nattverd- 
gudstj. Takkoffer til De fire diakoni-
institusjonene. Felles kveldsmåltid i 
menighetssenteret etter gudstj. 2 Mos 
12,3-8.11, 1 Kor 10,16-17 Matt, 26,17-29

18.april - Langfredag
11.00 Fana v/ prost P. Barsnes og res.kap. G. Nesse. 

Pasjonsgudstj. Fana Kyrkjekor. Takkoffer til 
Fana Diakonat. NRK-TV overfører. Oppmøte
i god tid, helst til 10.45.Luk 22,39-23,46

19.april – Påskeaften
16.00 Fana v/ seniorprest P. Fimreite. Dåpgudstj. 

Takkoffer til dåpsoppl.  i menigheten.

20.april – Påskedag
11.00 Fana v/ prost P. Barsnes. Høytidsgudstj. 

Nattverd. Fana Kyrkjekor og musikere fra 
Fana Musikklag. Takkoffer til Sjømanns-
misjonen – Norsk kirke i utlandet. NRK-
TV overfører. Menigheten bør møte i god 
tid, helst til 10.45. Sal 118,14-24, 1 Kor 
15,1-11, Matt 28,1-8.

21.april – 2 Påskedag
Ingen gudstjeneste.  Vi viser til andre kirker i  prostiet.
Jona 2,1-11, Apg  10,34-43 Luk 24,13-35

26.april (lørdag)
16.00 Fana v/prost P. Barsnes. Familiens påske- 

gudstj. Dåp. Kirkevoll skolekor deltar. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp, faste-
aksjonen. Husk fastebøssene! 

27.april – 1 s e påske
10.30 Fana v/res.kap. G. Nesse. Konf. gudstj. 

Kor é vi deltar. Takkoffer til menighetsarb.
12.30 Fana v/res.kap. G. Nesse. Konf. gudstj. 

Takkoffer til menighetsarb
19.00 Fana. Gospelnight. Fana KFUK-KFUM. 

Takkoffer til Fana KFUK-KFUM. Søndags-
skolen møter direkte i menighetssenteret 
til vanlig tid 11.00. Jes 43,10-13, 1 Kor 
15,53-57, Joh 20,19-31

4.mai – 2 s e påske
10.30 Fana v/seniorprest P. Fimreite og kateket 

A. E. Tveit. Konfirmasjonsgudstj. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

12.30 Fana v/seniorprest P. Fimreite og kateket 
A. E. Tveit. Konfirmasjonsgudstj. 
Blessing ten-sing deltar. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

11.00 Ytrebygda skole v/res.kap. G. Nesse. 
Familiegudstj. ”Vårslepp” KFUK-
KFUM. Takkoffer til Fana KFUK-KFUM.

19.30 Fana. Konsert. Utdeling av stipend fra 
Sigm. Skages Minnefond. Medv. Guro 
Dugstad, Siri Tandberg Nygaard, Fana 
Musikklag og Fana Kyrkjekor. Billetter 
ved inng. Esek 34,11-16a, 1 Pet 
2,21b-25, Joh 10,11-16

11.mai – 3 s e påske
10.30 Fana v/ prost P. Barsnes og kateket A. E. 

Tveit. Konfirmasjonsgudstj. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

12.30 Fana v/prost P. Barsnes og kateket A. E. 
Tveit. Konfirmasjonsgudstj. Takkoffer til 
menighetsarb. Søndagsskolen møter dir. i 
menighetssenteret til vanlig tid 11.00. Jes 
43,16-19, Hebr 13,12-16, Joh 16,16-22

17.mai – Grunnlovsdagen
10.00 Fana v/ res.kap. G. Nesse. Gudstj. Fana

Kyrkjekor deltar. Takkoffer til Kirkens
Nødhj. Sal 127,1-2, Fil 4,8-9, Luk 1,50-53

18.mai – 4 s e påske
11.00 Fana v/vikarprest P. A. Mehren. Høy-

messe. Dåp. Takkoffer til men.arbeidet. 
Esek 36,26-28, Jak 1,17-21, Joh 16,5-15

25.mai – 5 s e påske
11.00 Fana v prost P. Barsnes. Familiegudstj.

Menighetens blomstergudstj. Dåp. Takk-
offer til menighetsarbeidet. Ef 3,14-21, 
Joh 16,23b-28, Jer 29,11-14a

29.mai – Kristi himmelfartsdag
11.00 Fana v/seniorprest P. Fimreite. Høy-

messe. Dåp og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

19.30 Fana. Orgelkonsert v/kantor Jostein 
Aarvik. ”L’Ascension” av Messiaen.
Dan 7,13-14, Apg 2,32-36, Luk 24,46-53

1.juni – 6 s e påske
11.00 Gudstj. på kirketomten i Blomsterdalen 

v/res.kap. G. Nesse og prost P. Barsnes. 
Takkoffer til Ytrebygda kyrkjelag. Hag 
2,3-9, 1 Pet 4,7-11, Joh 15,26-16,4a

Endringer
Vi tar forbehold om eventuelle endringer. 
Følg med i avisene og på www.bkf.no

Kirkekaffe:
Etter de fleste gudstj. Skilt settes opp i 
våpenhuset. 

Søndagsskole
Søndagsskolelæreren/klokkeren følger 
barna bort til Menighetssenteret under 
salmen etter dåpen eller salmen før 
prekenen dersom det ikke er dåp.

Jonas Lavik Jakobsen
Fredrik Lavik Jakobsen
Andreas Felipe V. Humlevåg
Lasse Hartvedt Eikemo
Mats Johnsen Wasmuth
Fredrik Andrés Nordvik Pettersen
Johannes Gudbrandsen-Stavland
Tobias Morvik
Tone Johnsen Wasmuth
Caroline Gjesdahl
Sofie Boga Asphaug
Elin Moberg Rosland
Ida-Christin Skogtvedt
Ida Moe-Fjetland
Elisa Ytre-Arne Fjelltveit
Helene Juliebø Vossgård
Helene Martinsen

Per Erik Bjørk 
– Ranveig Merete Nygaard

Øyvind Krokeide 
– Sølvi Teigland Dahl

Jan Otello Roppestad, f. 1918
John Magnus Skage, f.1944
Ingeborg Skage, f.1917
Hilma Espeland, f.1916
Anny Therese Soltvedt, f.1925
Elen Alling, f.1923
Anna Vaktskjold ,f.1907
Margit Strand, f.1920

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B
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