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: Menighetsblad for Fana menighet NR. 1/05 – ÅRGANG 42
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Fana-kapellan Eirik R. Mills (bildet) erfarte at Afrika er helt for-
skjellig fra både det han hadde trodd som barn - og det han mente
å vite som velutdannet voksen. Elleve norske prester besøkte i høst
Etiopia og Kenya for å bli kjent med Kirkens Nødhjelps arbeid. 
Les Eiriks rapport og se de spennende bildene på side ... 6 og 7

Eiriks Afrika

Bedehuset runder hundre
Bedehuset Karmel i Blomsterdalen feirer
hundreårsjubileum. Vi forteller historien om
dette religiøse samlingspunktet. Side 14 og 15

Ser deg på søndag? 
Inspirert av biskopen selv
har en gjeng fanabuer  star-
tet en «aksjon» for å trekke
unge til gudstjenestene.

Side 2-3   

Johannespasjonen
Kryss 19. mars av i kalende-
ren. Da fremføres Bachs «Jo-
hannespasjon» i Fana kirke.
Les mer om oppsetningen av
dette kirkemusikalske ho-
vedverket. Side 2-3 

Fasteaksjonen
Katastrofen i Asia har preget
nyhetene. Snart er det tid
for Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon, en innsamling som i
år går til kampen mot men-
neksehandel. Også denne
aksjonen vil komme flom-
oftene til hjelp. Side 8-9
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Kyrkja vår
får ingen
lov å ta
frå oss!
Eg ser for meg alle borna
som kom til dei mange
førjulsgudstenestene i
Fana kyrkje i adventstida.

AV PER BARSNES

Barnehageborn og skuleborn. Alle
kom med sin barnehage og sin
skule. Også ungdom i vidaregå-
ande skule kom med sin skule. Alle
bad om å få koma! Sjølvsagt var
dei alle hjarteleg velkomne! Det
var imponerande å oppleve alt dei
hadde førebudd av eigne innslag,
og den glød innslaga vart fram-
førte med! Det lyste glede av
inspirerte og forventningsfulle
auge. Dette er ein livskraftig kul-
turtradisjon i Fana! Den store opp-
slutninga er eit klårt signal om at
foreldra vil at dette skal skje. Men
når denne tradisjonen er så sterk,
er det sjølvsagt umåteleg viktig at
borna til dei foreldre som vel bort
skulegudstenesta, får eit respekt-
fullt alternativ. For det som kjen-
neteiknar ei rett demokratisk ånd,
er å gi mindretalet eit godt livs-
rom. På den andre sida må det
understrekast like sterkt, at det er
misforstått demokrati om mindre-
talet krev å få diktere kva fleirtalet
skal gjere! 

Det fantastiske samarbeidet mel-
lom skule og kyrkje som skulegud-
stenestene representerer, er også
eit tydeleg barometer på folkekyr-
kja sin plass i folkedjupet. Det bil-

det som teiknar seg korresponde-
rer godt med talet på born som blir
døypte. På same måte opplever vi
den nære, vare og fine kontakten
med det store fleirtal i folkedjupet
både i sorg ( gravferd) og i glede
(vigsle). Og når folk snakkar om
vår kyrkje, så er orda positivt
kjenslelada. Kjenslene blir kalla
fram av mange gode og sterke
minne. 

Og folk vil seie: Kyrkja vår får
ingen få lov å ta frå oss!

Vi som arbeider i Fana kyrkjelyd
er alle veldig glade i folkekyrkja. Vi
har som målsetjing for alt vårt
virke, at kyrkja skal opplevast nær
og engasjert i folks liv. Men det
seier seg sjølv at skal det skje, må
fleire vere med i arbeidet enn dei
som er tilsette i staben. Difor kan
vi seie at folk langt på veg avgjer
med sitt engasjement kor langt
eller kor kort vi når i forhold til
målsetjinga. Takk til alle som i dag
brukar tid og krefter i frivillig kyr-
kjelydsarbeid!

Dårleg kommuneøkonomi slår
også negativt ut for folkekyrkja i
Bergen. Før jul fekk vi understreka
den økonomiske krisa som rår. Men
dette kan vi saman gjere noko
med! I stadenfor å finne oss plass i
eit stort klagekor, kan vi la krisa
utfordre vår kreative fantasi: Gjen-
nom auka pengegåver og annan
frivillig, samhandlande innsats,
kan vi få oppgåvene løyste. Penge-
gåva kan førast opp som frådrag i
sjølvmeldinga.

I 2005 brettar vi opp ermane
og seier: Kyrkja vår får ingen
lov å ta frå oss! ●
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AV TORE HEGDAHL, KANTOR I OS

I Johannespasjonen
står vi ovanfor ikkje
berre eit musikkstykke,
men eit av dei største
kunstverka i historia,
eit verk i klasse med Le-
onardos «Nattverden»,
Michelangelos «Pietá»
eller Dostojevskis
«Brotsverk og straff».
Det særeigne med mu-
sikkverka er at dei ikkje
er skapt ein gong for
alle, men gjenskapast
på nytt og på nytt – kor,
når og av kven som
helst. 

Fyrste gong
Då Bach framførte Jo-
hannespasjonen fyrste
gongen langfredag
1724, var det den fyrste
pasjonsmusikken han
hadde hand om som
nytilsett kantor i Tho-
maskyrkja i Leipzig.

Men det var og fyrste
gongen eit så stort og
ambisiøst verk vart
framført på staden, og
ikkje minst var det fyr-
ste gongen Bach sjølv
gav seg i kast med ei så
stor oppgåve.

80 koristar
Ei stor oppgåve har dei
og teke på seg, dei om
lag 80 koristane frå Os
og Fana som sidan sist
sumar har arbeidd med
innøving av verket, sa-
man med Fana Kam-
merorkester. Det en-
semblet som no føre-
bur seg på framføringa-
ne i palmehelga, er med
eitt ord sjarmerande.
Det er sett saman av
folk med ulik alder, i uli-
ke livssituasjonar og
med heilt ulike musi-
kalske føresetnader.
Her er folk i byrjinga av
tjugeåra, men og folk i
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Per Barsnes. FOTO: DAG VAULA

Johannes-
pasjonen
Eit kyrkjemusikalsk storverk, Johannes-
pasjonen av Johann Sebastian Bach, vert
framført i Fana Kirke laurdag 19. mars
og i Os Kyrkje sundag 20.mars.

-Det jeg ønsker for dere,
er at kirken deres blir som
et hjem for dere der dere

kjenner at dere er ventet
og der dere med rette kan
vente å få møte andre.

Da biskop Hagesæther visiterte Fana i høst,
hilste han menigheten med følgende ord:
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søttiåra, her er reine amatørar, musikk-
studentar, lokale yrkesmusikarar og
folk frå den internasjonale musikksce-
na. Det som bind dei saman er beun-
dringa for Bachs musikk og entusias-
men for prosjektet. 

Frå fjern og nær
Frå Finnmark kjem det reisande ein
særs musikalsk fløytist, frå Oslo kjem
det to musikarar, frå Tyskland ein song-
ar. Til evangelist-oppgåva, kjølen i heile
verket, har vi vore heldige og fått kon-

takt med ein einar i verdssamanheng;
tenoren Howard Crook, opphavleg frå
USA men busett i Paris. Han har i ei rek-
kje år vore ein av dei leiande innanfor
nett dette faget, han samarbeider med
dei aller største namna innan barokk-
musikk og kjenner verket (og Bachs
musikk i det heile) ut og inn. 

Men her er og lokale namn. Vi vil få
høyre Grethe Inger Berge syngje den
berømte klagesongen «Zerfliesse mein
Herze in Fluten der Zähren» (Flyt mitt
hjarte i strøymer av tårer), og i rolla som
Jesus finn vi den unge songaren Ole
Strøm, busett i Os. Simon Kirkbride,
som og har heimen sin i Os, tar to dagars
permisjon frå ein operaoppsetjing i
Oslo for å syngje med oss. 

Ein gong i livet ...
Vi som arbeider med dette vonar sjølv-
sagt at både Fanafolk og Osingar kjen-
ner vitjingstida si og vert med på denne
storhendinga som tilhøyrarar. Eit slikt
prosjekt er noko som skjer berre kvart
15-20 år på våre kantar, og for mange av
dei som deltek, berre ein gong i livet. ●

Artikkelforfattar Tore Hegdahl  er kantor i Os. Han
skal leie konserten i Os, mens kollega Jostein Aarvik
skal leie  konserten i Fana. Artikkelen er noko for-
korta. Red.
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Medlems-
kontingent i
kirken?
Nei, heldigvis er det ennå ikke
kommet så langt. Fremdeles
dekker skattepengene det meste
av lønninger til kirkepersonalet og
en del av driftsutgiftene. 

AV DAG VAULA

Men svært mye av aktivitetene i kirken
og menigheten er allerede nå helt av-
hengig av frivillige gaver og innsats. Vi
vil derfor benytte starten på et nytt år til
en hjertelig takk til alle dere som med
gaver eller annen innsats har holdt i
gang aktivitetene i det gamle året!

Og nå ønsker vi å se framover. Vi øn-
sker å opprettholde og styrke kirkens til-
bud til alle, og spesielt ønsker vi å utvide
tilbudet til barn og unge, helt fra dåpen
og fram til voksen alder. Dåpsopplæring-
en, som skolene tidligere tok seg av, er
nå menighetenes ansvar.

Derfor oppfordrer vi deg som er med-
lem av Fana menighet, til å bli med i me-
nighetens faste givertjeneste. Du kan
gjerne kalle det en frivillig medlemskon-
tingent som viser at du bryr deg om og
tar ansvar for den menigheten du tilhø-
rer. Vi er takknemlig for alle de andre bi-
dragene dere har gitt og vil gi, men gi-
vertjenesten har noen særlige fordeler:

■ Den gjør det mulig å budsjettere drif-
ten på en forsvarlig måte, bl.a. lønn til
1/2 stilling som ungdomsarbeider.

■ Med økt fast inntekt kan vi avse flere
kirkeoffer til Kirkens Nødhjelp og andre
frivillige organisasjoner.

■ Fra 2005 er gaver inntil kr 12.000 per
år fritatt fra skatt. Oppgi ditt person-
nummer og menighetskontoret vil sørge
for for at fradraget i skatten ordnes au-
tomatisk.

■ Du kan selv velge hvilket årlig beløp
du vil gi og hvordan du vil fordele beta-
lingen over året. Menighetskontoret vil
da sende deg giroblanketter som du kan
benytte - eller du kan betale via nett-
bank.

Vi ber deg tenke grundig over hva du
vil og kan yte. Ta kontakt med Inger
Dahl på menighetskontoret, tlf
55593251 hvis du har spørsmål eller
allerede har bestemt deg. Vi kommer
tilbake til saken i neste nummer! ●
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«Ser deg på søndag!» er en hilsen dere godt
kunne bruke oftere.

Vi Fana-ungdommer vil gjøre noe med
oppfordringen. Et årsskifte, med nye
nyttårsforsett, er en god anledning til å
starte en klubb hvor vi oppfordrer og mo-
tiverer hverandre til å gå på gudstjeneste.
Det er mye kjekkere å møte til menighets-
fellesskap når vi vet at vi kan se og bli sett
av kjente og jevnaldrende. 

Logo er allerede etablert. Buttons er un-
der bestilling. Statutter og mandat blir ut-
arbeidet i tiden fremover. Det vil også bli
tilbudt sosiale sammenkomster eksklu-
sivt for klubbens medlemmer. Nå gjen-
står det å få ungdom (opptil 30 år) til å

melde seg inn i klubben, for biskopen
sendte oss et juleløfte om at når vi runder
70 medlemmer vil han egenhendig kom-
me til Fana og overrekke blomster. 

Ønsker du mer informasjon eller inn-
meldingsblankett kan du ta kontakt med
Fana menighetskontor. ●

KOMPONISTEN: Johann Sebastian Bach, 
meisteren bak Johannespasjonen.

STIFTERE: Anne Line Kroken, Kari Zakariassen, Chri-
stoffer Hanne.Bak: kap. Eirik R. Mills. FOTO: DAG VAULA

Vellykket salmebok-aksjon
Aksjonen «Salmer 97» fikk et meget tilfredsstillende resultat: 16 786 kroner er samlet inn og
100 nye eksemplarer av Salmer 97 er innkjøpt og utplassert. Hjertelig takk til alle glade gi-
vere! Nå har vi tilfredsstillende dekning av begge salmebøkene, slik at ingen kirkegjenger
kan bruke mangel på salmebok som en unnskyldning for ikke å stemme i lovsangen... ●
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Flittige kirkegjengere har sikkert
merket at middelalderkirken vår
har fått et moderne tilbygg.

Etter åtti års tjeneste er det kanskje
ikke rart at noen trelekter føler trang
til å slippe sin tunge byrde av takstein.
For å forhindre ulykker ble gangstiene
på begge sider av kirken først sperret
av. Dette skapte vansker både for grav-
ferder og for adgangen til toalettene i
menighetshuset. Kirkevergen fikk der-
for beundringsverdig hurtig satt opp
en midlertidig gangtunnel av stål på
nordsiden av kirken. Nå trenger kirke-
taket fullstendig overhaling. Dette vil
bli svært dyrt, men vi håper at 1905-
jubileet som skal innledes i Fana kirke
framskynder prosessen. 

Spøkefugler har sammenlignet tun-
nelen med en søylegang, og sier at om
den blir stående lenge nok, vil også
den bli verneverdig. I ventetiden får vi
trøste oss med Apostlenes gjerninger:
«Og alle de troende holdt sammen og
møttes i Salomos buegang». ●

En gledelig melding kom til
Ytrebygda bydel før jul etter
kommunens budsjettbehandling.

AV ARNE GROSTØL OG JØRN HENNING THEIS

Da bestemte byrådet i samarbeid med
opposisjonen å avsette 2,5 mill kroner til
nærkirken, som skal bygges på kirketom-
ten i Blomsterdalen. Vedtaket  gjelder
økonomiplanperioden vi er inne i, og er et
sterkt signal om at byens politikere vil bi-
dra til å finansiere den nye kirken fullt ut.
Byggekomiteen arbeider fortsatt med ut-
gangspunkt i at midlene Ytrebygda Kyr-
kjelag har samlet inn skal brukes til plan-
arbeidet og oppstarten av byggearbeide-
ne. Byrådets vedtak gjør det mulig å gå et

skritt videre, og er den beste julegaven alle
som har ventet på kirke kunne ønske seg. 

Fra julemessen
På julemessen til inntekt for ny kirke ble
det nok en gang satt innsamlingsrekord
med kr 58 000.-Men ikke bare penger  hav-
net i «kurven». Byggekomiteen utfordret
alle til å si noe om hva de ønsket av en ny
kirke, og kurven ble full av gode svar fra
barn, unge og eldre: Vi ønsker oss en hver-
dagskirke! En kirke som er åpen, med plass
for mye og mange. En kirke med mye lys.
En kirke med kafé, med mulighet til over-
natting, barnehage, kultur, aktiviteter..
Men det må være en kirke! Ideene var
mange, og vi ønsker virkelig at nærkirken
skal bli et møtested i Ytrebygda, til hverdag
og fest. En stor takk til  alle som bidro! ●

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Like før jul fikk menigheten en ny,
spesialtilpasset rullestol i gave fra
ekteparet Guro Stubhaug Andersen
og Jarle Andersen (bildet).

TEKST OG FOTO: DAG VALUA

Gaven vil komme til nytte i mange sam-
menhenger, både under gudstjenester,
ved transport fra kirken til menighets-
huset og under gravferder. Stolen er lett
og sikker å manøvrere, med brede hjul
og ledsagerbrems. 

Stolen, av merket Netti II, er produsert
av firmaet AluRehab i Sandnes, og Jarle
Andersen har selv i tolv år vært med på
utviklingen av denne og andre stoler.
Han har siden 1993 drevet firmaet Rehab
Vest, som han nå avvikler. Gaven står i stil
med den store innsatsen Guro S. Ander-
sen har gjort i menighetens diakonale ar-
beid, og markerer samtidig overgangen
til en velfortjent pensjonisttilværelse. 

Guro og Jarle har en datter i England
som de nå får anledning til å treffe ofte-
re. Det gleder de seg til. Bedre tid til hus,
hage og båt - og kanskje lengre reiser -
ser de også fram til. Menigheten takker
hjertelig for gaven og for alt de ellers har
gjort for menighetsarbeidet. Vi ønsker
dem mange gode og aktive år og gleder
oss til fortsatt god kontakt i menighe-
tens samlinger og aktiviteter. ●

MMiiddlleerrttiiddiigg  
ttuunnnneell  eelllleerr  
ppeerrmmaanneenntt  
bbuueeggaanngg??

Moderne tilbygg ... FOTO: DAG VAULA

Nytt om nærkirken

Flott julegave
til menigheten
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AV JAN H.

MICHELSEN OG

REDAKSJONEN

I fjor var et femtitalls ungdommer fra
menighetene i Bjørgvin bispedøm-
me samlet til én dag med diskusjo-
ner, inspirasjon - og naturligvis sosi-
alt og åndelig fellesskap. 

Under møtet ble også ungdomsrå-
det valgt, et råd som blant annet har
jobbet med å planlegge årets arran-
gement.

Bli med på debatten
Årets ungdomsting vil ha «Ungdoms-
lederen – det er meg det!??» som
«overskrift». 

■ Har du meninger om dette temaet? 
■ Ønsker du å si din mening om hva

ungdomsrådet skal arbeide med i
tiden som kommer? 

■ Kanskje ønsker du selv å bli 
medlem av ungdomsrådet? 

■ Eller vil du først og fremst bli kjent
med unge fra andre menigheter?

Ta kontakt
Uansett hvilket av dis-
se spørsmålene du sva-

rer «ja» på, kan du blir en av represen-
tantene fra din menighet; forutsatt at
du er mellom 16 og 30 år. Ta snarest
kontakt med ditt menighetskontor

for påmeldingsskjema (se side to for
kontaktinformasjon) eller send en
e-post til kristin@traetteberg.no

Og husk: Det ikke er mer enn én
uke til det braker løs på Slettebak-
ken! ●

Ungdomsting 2005: 
Er det noe for meg?

Meld deg
på i dag!
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KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter 
og krisehåndtering. Nytt kurs starter februar 2005. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, 
og får støtte og veiledning så lenge de er i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet 
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til et godt fellesskap og en viktig og meningsfull tjeneste!

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 (dag) eller 480 35 841 (kveld og helg). 
Mer informasjon finner du på www.kirkens-sos.no 

Leirer 2005
Det Norske Misjons-
selskap Region Bjørgvin

Februar
18.-22. EnerSkileir 13-18 år 

Kvamseter
21.-24. Vinterleir 2-5 kl. Alværa
25.-27. Vinterleir 6-8 kl. Alværa
25.-27. Nettverk for unge voksne 

Kvamseter

Mars
18.-20. Palmehelg 4-7 klasse

Kvamseter 
April
29.-1. Fotball leir 4-7 kl. Alværa

Juni
17.-19. Besteforeldre/Barnebarn 

Kvamseter
23-26 Sommerleir 4-7 klasse 

Kvamseter 
20-23 Sommerleir 2-5 klasse 

Alværa
24-27 Sommerleir 6-8 klasse 

Alværa

Påmelding/spørsmål,ta kontakt
på tlf 55 31 00 61/ buabgn@nms.no

Følg med: Allerede 29. januar
blir det andre ungdomstinget
i Bjørgvin arrangert. Stedet 
er igjen Slettebakken kirke. 

dr
ag

ef
je

lle
t.n

o

felles  1-05.qxp  13.01.05  18:27  Page 5



 januar 2004                6

Allerede som ganske liten
hadde jeg mine oppfatninger av
Afrika. Bortsett fra Kina var
Afrika det «landet» på kloden
som lå lengst unna Norge. Der
bodde det løver og giraffer,
elefanter og flodhester. 

AV ERIK R. MILLS

I Afrika var det varmt hele tiden.
Nesten ingenting kunne spire eller
gro, så varmt var det. Derfor hadde
ikke folk mat. De gikk sultne støtt.
Bilder jeg hadde sett på TV, og på
misjonskvelder på bedehuset, viste
forunderlig nok at barna hadde sto-
re, sprekkferdige mager. I mine
øyne så de i grunn ikke spesielt sult-
ne ut. Likevel ble vi i barnehagen
minnet om disse «fattige barna i
Afrika» hver gang vi nektet å spise
opp nistematen. Av «ydmyke og
oppriktige hjerter» var det mange
av oss som foreslo at vi kunne sende
denne maten til barna i Afrika, men
så vidt jeg vet ble det aldri gjort. 

Elleve prester
Hvorfor trenger jeg fortelle hvilke
oppfatninger jeg hadde av Afrika
som barn? Med årene har jeg tross
alt tilegnet meg mer kunnskap, og

mitt bilde av dette kontinentet i sør
er mer nyansert. Samtidig tror jeg
nok at noen av de barnslige oppfat-
ningene fortsatt henger ved meg. I
hvert fall opplevde jeg det sånn da
jeg besøkte Afrika for første gang i
september. Tross det jeg hadde lært
på skolen, tross mine voksne, nyan-
serte oppfatninger av Afrika, så var
Afrika så mye, mye mer enn det jeg
hadde trodd. 

Vi var elleve prester på tur til Ke-
nya og Etiopia i høst. Tanken var at
det skulle være én prest fra hvert bi-
spedømme. Turen ble arrangert i
samarbeid mellom Kirkens Nød-
hjelp og Presteforeningen. Formå-
let var å bli kjent med Kirkens Nød-

hjelps arbeid med henblikk på Fasteak-
sjonen 2005. Forhåpentligvis ville tur-
deltagerne bli tent av et bistands- og
misjonsengasjement, som igjen vil
kunne smitte over på konfirmanter og
menighet. 

Tent til å hjelpe
Jeg ble tent til å hjelpe mennesker i en
vanskeligere livsvirkelighet enn vår
egen. Lokalbefolkningen smittet meg
med sin optimisme og tro på at det nyt-
ter å hjelpe. 

De viste meg at Afrika er mye mer
enn det bildet som er tegnet og farget
av både mine barnslige og mer voksne
oppfatninger. Det var noe med deres
livsglede, nasjonale og kulturelle
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Prester på Afri

STOLTE, VAKRE, VENNLIGE: Jentene byr på
fruktdrikk i solvarmen.
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stolthet, deres sang og de-
res dans, hjertevarme, og
deres vilje til å hjelpe – alt
dette på tross av helt andre
økonomiske forutsetning-
er enn oss – som motiverte
meg for et bistands- og mi-
sjonsengasjement. 

Vannprosjekter
Også før turen kjente jeg til
noe av det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver rundt om i
verden. Jeg visste at de job-
ber med å bore vannbrønner
slik at flere mennesker skal
ha tilgang til rent vann. Jeg
visste at opplysningsarbeid i

forhold til HIV/AIDS, og om-
sorg for de som er berørt av
dette, også er en viktig del av
deres arbeid. Jeg visste at de
jobber mot en gammel afri-
kansk omskjæringstradisjon
som påfører mange unge
jenter store psykiske og fy-
siske lidelser. Jeg visste at pa-
rallelt med alt dette ønsker
Kirkens Nødhjelp å gjøre Je-
sus kjent for mennesker over
hele verden. 

Likevel har jeg et ganske
annet kjennskap til Kirkens
Nødhjelps arbeid i dag. Det
å personlig få møte men-
nesker som har fått nytt livs-

7               januar 2004 

PRIMITIV PLØYING: Primi-
tivt kanskje, men i motset-
ning til traktor kan man i
alle fall spise okser - dessu-
ten trenger de ikke bensin. 

ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

UNDER: PÅ MARKEDET:
Ikke vanskelig å få kontakt
med folk. Både små og store
var nysgjerrige og imøte-
kommende.

OMSORG: Han er ikke tung, han er jo
min bror. 

RENT VANN: Vannpumper fra Kirkens
Nødhjelp gir folk en ny tilværelse

SØ

IAI

ika-tur
håp som et direkte resultat
av dette arbeidet, gjør sterkt
inntrykk. Jeg håper at inn-
trykkene, og den gnisten
som ble tent i mitt møte
med Afrika og Kirkens Nød-
hjelps bistands- og misjons-
arbeid, i noen grad kan
smitte over på konfirmante-

ne og hele menigheten. Når
fastetiden kommer, håper
jeg at vi alle kan være med å
støtte opp om det viktige ar-
beidet som Kirkens Nød-
hjelp driver. ●

Se også side 8 og 9!
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AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Tusener av norske barn er ram-
met av flommen i Asia. De sav-
ner familiemedlemmer, barne-
hage- og skolevenner.

-Barn trenger vår omsorg. De

skjønner ofte mye mer enn det
vi voksne tror. Voksne kan forle-
des til å tro at barna tar det greit
og overser barnets dype sorg-
og urofølelser, sier Paul Erik
Wirgenes.

Som prosjektleder for trosopp-
læringssekretariatet i Kirkerådet

har han mottatt meldinger fra
prester og andre kirkelig tilsatte
som er involvert i etterarbeidet.

Kirkerådet har sendt veiled-
ning til menighetene om hva det
er viktig for å ta hensyn til når det
gjelder barns forhold til kata-
strofen. 

8

AV JAN HANCHEN MICHELSEN OG REDAKSJONENE

De mest sårbare er kvinner og
barn i fattige deler av verden.
Barn blir solgt som slaver for å
tigge, unge blir prostituerte eller
arbeidsslaver. 

Fattige folk lures til å donere
organer, for småpenger - og
uten å få vite nok om konse-
kvensene av donasjonen. Slik
menneskehandel er en grotesk
følge av fattigdom, og noe vi må
moblisere mot.

Utsatt etter flommen
Også i lys av romjulens flomka-
tastrofe er dette er viktig. Mer
enn 150.000 er døde, de fleste
fattige mennesker. Familer og
lokalsamfunn er i full oppløs-
ning og næringsgrunnlaget er
revet vekk.

Det kan ta mange år å bygge
opp igjen disse samfunnene,

som i utgangspunktet levde på
et eksistensminimum. 

Vi vet mye om hva fattigdom
har ført med seg, og nå har nye
millioner blitt enda fattigere.Hva
om vi bruker årets fastetid til å gi
et bidrag for å hjelpe de som
rammes hardest av fattigdom og
nød, nemlig kvinner og barn? 

På Kirkens Nødhjelps hjem-
meside kan du bestille materi-
ell og lese mer om årets faste-
aksjon: www.nca.no ●

Lokale aksjoner
Fana. Konfirmantene og andre
frivillige er med. I fjor samlet vi
inn nesten 74.000 kroner, og
tror vi kan være enda bedre i år.
Aksjonen innledes på fastela-
vensøndag med utdeling av bøs-
ser. Disse samles inn igjen under
gudstjenesten søndag etter på-
ske. Fana vil ha innsamlingsba-
ser på menighetshuset i Fana og
på Ytrebygda skole, og oppfor-
drer alle som kan gå med bøsser

Hvordan møte
katastrofen?
-Vær bevisst på at barn og unge er
rammet og legg til rette slik at barn 
og unge kan få uttrykke seg og være
aktive i bearbeiding av sorgen, sier
barne- og ungdomsprest Paul Erik
Wirgenes i Kirkerådet.

«Barn og unge må selv få uttrykke seg om sorgen»
PREST PAUL ERIK WIRGENES.

Fasteaksjonen 2005: Kamp mot me

En bønn 
for alle 

som lider

For alle som pines
av det vonde 

som flodbølgen 
har skapt,

tenner vi et lys 
og ber om at de 
må få kraft til å

bære det.

For alle som har
mistet noen som
stod dem nær,

tenner vi et lys og
ber om at de må få
oppleve omsorg i

smerten.

For alle som har
mistet hjem og 

næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
hjelp til å bygge en

ny tilværelse.

For alle barn som
lever i angst for 

dagene som
kommer, tenner vi
et lys og ber om at
håp for framtiden
må kunne tennes

i dem.

For alle dem som
hjelper og som
arbeider med
identifisering
tenner vi et lys
og ber om at 

inntrykkene ikke 
må ødelegge dem.

For alle som står
hjelpeløse og ikke

vet hva de skal
gjøre, tenner 

vi et lys og ber
om at de ser nytten

av pengegaver 
og forbønn.

For alle som er 
reddet og som får
hjelp til kropp og
sjel, tenner vi et 
lys og takker deg,

Gud, du hjelpeløses
hjelper. 

Amen

 januar 2004                
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Paul Erik Wirgenes. 
FOTO: KIRKENS 

INFORMASJONSTJENESTE

Kirkens nødhjelp vil i år
fokusere på menneske-
handel, det moderne
slaveri. 
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Det har skjedd mye i
verden siden jeg var 
med Presteforeningen
og Kirkens Nødhjelp til
Afrika. (se side 6-7)

Afrika og Asia:

Et etterord
AV ERIK R. MILLS

De siste ukene har flomkatastrofen i
Sørøst-Asia preget nyhetsbildet. Det
rører oss langt inn i hjerteroten når
vi hører historier om hvordan famili-
emedlemmer brutalt har blitt revet
fra hverandre, og hvordan det er nær-
mest vilkårlig hvem som overlevde
uværets enorme krefter, og hvem
som ikke gjorde det. 

Det rører oss ekstra sterkt fordi fle-
re av våre egne landsmenn omkom.
Dessuten er det mange av oss som
tidligere har arbeidet og feriert i de
katastroferammede områdene. Det er
uvirkelig å se avisbildene hvor vi
bare så vidt kan dra kjensel på Thai-
lands vakre strender. Nå er de totalt
endevendte.

Midt i tragedien har det vært flott å
se hvordan alle slags mennesker, i
hele verden, ønsker å hjelpe og bi-
dra. Lokalbefolkningen i de kriseram-

mede områdene
har tross egne tap
hjulpet turistene
så langt de overho-
de har kunnet.

Hjemme i Norge har folk vist en
enorm giverglede. Millioner av kro-
ner har vært samlet inn på bare få
dager. 

De siste ukene har mange frivillige
organisasjoner, deriblant Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp og Sjømannskir-
ken, vist hvilken viktig jobb de gjør.
Både lokalbefolkning og turister har
funnet god hjelp og støtte hos disse. 

Det er likevel viktig å minne hver-
andre om at det også er andre steder
i verden der mennesker lever i nød.
Hver dag, året rundt, er det barn og
voksne i Asia, Sør-Amerika og Afrika,
som er truet av matmangel, sykdom
og vold. Vi må derfor fortsette den
gode kulturen vi nå inne i med å være
rause og dele av vår overflod. 

Også i tiden fremover vil det
være mennesker, både i Sørøst-
Asia og andre steder, som trenger
våre bidrag i kampen for en bedre
verden. ●

Eirik R. Mills
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menneskehandel

La barn bruke kirkene
-Menighetene bør ta
kontakt med skolene,
sier Wirgenes, som me-
ner det er fint om kir-
ker også i tiden femo-
ver som kommer kan
være åpne og tilrette-
lagt slik at barn og
unge kan bruke kirken
slik de selv kjenner be-
hov for. Bruk for ek-
sempel lystenning og
ha gjerne tegneark og
farger framme i kirke-
rommet.

Midt i feiringen
Ulykken rammet midt
i barns egen jule- og

nyttårsfeiring. Kontrastene er store mellom for-
ventningen om glede og den fortvilte katastro-
fefølelsen.
- Informasjonskaoset gir mange barn næring

for fantasi og urolige spekulasjoner, understre-
ker Paul Erik Wirgenes, og oppfordrer voksne til
å vise barn og unge mye omsorg i denne van-
skelige tiden. ●

eller kjøre bøssebærerne
til å ringe tlf. 55593251. 

I Søreide menighet er
det konfirmantene som
gjennomfører aksjonen.
Foreldrene er sjåfører. På
forhånd har konfirmante-
ne hatt besøk av Kirkens
Nødhjelp som har under-
vist og informerert om
innsamlingformålet. 

Birkeland menighet har
ingen dør-til-dør aksjon
ettersom konfirmantene
har sin egen SKRIK-ak-
sjon i desember. De siste
årene har nabomenighe-
tene har gått med bøsser
i deler av menigheten og
menigheten vil sette pris
på om noen fra Birkeland
vil være med og gå ons-
dag 15.mars. I kirken blir
det delt ut fastebøsser
for «hjemmebruk» under
gudstjenestene i fasten,
og palmesøndag samles
bøssene inn. Bøssene
kan også leveres menig-
hetskontoret. 

I Storetveit og Bønes
menigheter gjennomfører
konfirmantene fasteak-
sjonen til inntekt for Kir-
kens Nødhjelp. Menighe-
tene ber alle om å ta godt
i mot de unge fra når de
ringer på døren. 

Slettebakken: 5.-6.fe-
bruar deltar konfirmante-
ne på en felles konfirman-
thelg der tema er fasteak-
sjonen. Offeret fra en fel-
les gudstjenetser går til
Fasteaksjonen. 15. mars
går konfirmantene og fri-
villige med bøsser, og
mange foreldre stiller opp
som sjåfører.

Skjold: 15. mars kl 17-20
går over 100 konfirmanter
med bøsser til husstande-
ne. Ta vel imot dem og gi
mye. Det trengs! Foreldre-
ne gjør også en flott inn-
sats; kjører konfirmante-
ne, baker boller m.m. Et
mål er å slå den gamle ak-
sjonsrekorden på kr.
66000,- ●
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Stormfullt Dra
med stillfaren kvedar

AV DAG KVARSTEIN

Gjennom to framsyningar
var Fantoft Stavkirke fullsett
av menneske. Til saman 150
personar fekk oppleve dette
mystiske visjonsdiktet, med
element frå folketru, Bibelen
og middelalderske trustan-
kar. Diktet har vorte båre
fram av fattige husmenn frå
generasjon til generasjon
helt sida mellomalderen.
Men kvadet har tiltreknings-
kraft også på oss velfødde,
moderne, urbane menneske
med nye Bergans-anorakkar,
fjellsko og medbrakt kaffe på
termos. Folk sat tett saman i
stavkyrkja, som for å verna
seg mot naturkreftene utan-
for og mot kuldegyset frå
dødsriket som diktet så le-
vande skildrar. 

Var tolking
Det gåtefulle episke diktver-
ket vart vakkert tolka av Berit
Opheim frå Voss, ein av No-
regs framste kvedarar. Sjølv
om diktet har vakse fram av
folkeleg tradisjon gjennom
fleire hundreår i indre Tele-
mark, klarte den moderne
kvedaren frå Voss på vart vis å
få fram atomsfæra frå gamle
tider. Mellomalderdåmen
ville nok vore meir til å ta og
føle på om diktet hadde vore
sunge i ei ekte stavkyrkje,
men den gode kopien på
Fantoft fekk i alle høve tanka-
ne til å vandre attende gjen-
nom hundreåra.

Berit Opheim skreid inn i

kyrkja som ei openberring,
kledd i ei vakker kvit kåpe,
som om ho sjølv skulle ha til-
høyrt den kvite flokken til
den hellige Mikael som vert

skildra i Draumkvedet, på
same måten som i Johannes’
openberring i Bibelen. Kve-
daren sine subtile frasering-
er og den store dynamikken i

stemmen hennar, fekk fram
både det dramatiske som
skjedde med Olav Åsteson og
dei andre sjelene på Domens
dag, og sårheita og sorga over

Trass i at vinden reiv
i kyrka og fekk det
til å knake i stokkar
og stavar, og sjølv om
regnet piska intenst
mot tak og veggar,

KVEDAR. Berit Opheim i Fantoft stavkirke. FOTO: ELI HEGGDAL
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Visjonsdiktet Draumkvedet 
Draumkvedet stammar truleg frå 1500-talet. Det er eit av berre tre
tilsvarande visjondikt i Europa, og er difor en stor skatt i den tid-
lege norske litteraturen, men først på midten av 1800-talet vart
Draumkvedet skreve ned og samla som eit episk diktverk med klårt
inndelte bolkar, av blant andre Jørgen Moe og M. B. Landstad.
Diktet fortel om Olav Åsteson som sovna på julaftan og ikke vak-
na før 13. dag jul. Han får eit glimt inn i både himmelen og helve-
te, han får smake skjersilden og han ser korleis dei avlidne vert
dømd foran den heilage Mikael. Men dei som i jordelivet har gjort
godt mot dei fattige, vert sæle. ●

makta dei stilfarne tonane og gåtefulle orda
å fylla Fantoft Stavkyrkje på trettande dag
jul. Vinterstormen og regnskylla var som
atterklangen frå dei dramatiske hendingane 
i dødsriket som Olav Åsteson skildrar i
middelalderdiktet Draumkvedet. 

11               januar 2004 

raumkved

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

ondskapen i verda, som dik-
tet også skildrar. Kampen
mellom det vonde og det
gode kom såleis godt fram i
sjølve syngemåten, godt
hjulpen av vinterstormen
utanfor, i konstrast til den
intime stemninga i den ves-
le kyrkja. 

Dei fattige sitt dikt
Når vi veit at det var dei fatti-
gaste og lågaste i det føydale
bondesamfunnet som bar
vidare Draumkvedet, legg
det ein ekstra dimensjon til
alvoret i eposet. I Draum-
kvedet sine «Sæleprisning-
ar» mot slutten av verket,
stig det fram ein bodskap
som liknar den Kristus sjølv
målbar i Bergpreika. 

- Sæl er den som i føeshei-
men (på jorda) fatike gjeve
konn. Han skal inkje ræd-
dast på Gjallarbrui (brua til
livet etter dauden) fyr kvasse
stutehonn.

Husmenn
og folk som

gjekk på legd og ikke hadde
fast bustad og eigendom,
klarte seg på eit vis gjennom
å kvede for nattely og ein
matbit. Og blant dei kvadene
som folk var ivrigast etter å få
høyre, var Draumkvedet. 

Eksotisk
- Eg trur vi i dag opplever
Draumkvedet som litt ekso-
tisk, ei røyst frå urgamal tid.
Samstundes som orda og
språkbileta er framande, er
det ein bit fra vår eigen kul-
turarv som vi kjenner slekt-
skap til, seier Brynhild Utne,
initiativtakar og sjølv tele-
marking. 

Dette var niande gongen
på rad at Draumkvedet var
framførd i stavkyrkja. Ny
kvedar til jubiléet neste år
er allereie tinga. Men Utne
vil førebels ikke ut med
kven det er.●
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Nynorsk - 
ikkje bokmål!
Grunna misforståingar vart
Brynhild Utne sin artikkel
om kvedaren Berit Opheim i
desembernummeret trykt på
bokmål og ikkje på nynorsk,
slik planen opphaveleg var.
Redaksjonen seier seg lei for
dette, og understrekar at
skribentar fritt kan nytte
begge målformer i dei felles
menighetsblada for Fana
prosti. ●

Berit Opheim.
FOTO: ELI HEGGDAL
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Spennende ny klubbmodell
S T O R M

12  januar 2004                

Ungdomsklubben i Storetveit me-
nighet ble for noen år siden tildelt
IKOs dåpsopplæringspris. Det ga stø-
tet til etableringen av et adhoc-utvalg

som består av tidligere og nåværende
ledere. Utvalget har samlet materiell,
laget utkast til bok og nå er det me-
ningen å etablere en stiftelse som
skal arbeide med etablering av tilsva-
rende arbeid andre steder.

Noen stikkord for arbeid 
etter Storetveitmodellen:

■ Unge leder unge
■ Små grupper, som ledes av en

jente og en gutt i fellesskap
■ Ettårig lederkurs
■ Forpliktende medlemsskap
■ Planlagt fortrolig samtale («BBB»)

i gruppene

I årenes løp har nesten 1000 ung-
dommer gjennomført den ettårige
lederutdannelsen som medfører et
varmt, men krevende fellesskap med
andre ungdommer. ANSVARET FOR
FELLESSKAPET er et av de mest sen-
trale tema. Få er likegyldig til årene i
Klubben. ●

Vil du være 
med som stifter?
Det bli stiftelsesmøte helgen 11.-13.
februar i Storetveit menighetshus.

Litt om programmet:
■ Fredag kl.19: hvorfor stiftelse, 

visjon og mål + sosialt samvær

■ Lørdag kl.10: opprettelse av 
stiftelsen, diskusjon og valg, 
middag + sosialt samvær

■ Søndag kl.11: Vi går i kirken, 
kirkekaffe evt. foredrag med 
utgangspunkt i boken.

For å bli stifter må du støtte stiftel-
sen med kr. 1.000. Vi trenger kr.
50.000 i stiftelseskapital.

Mer info: www.klubbis.no/storm
eller kontakt: Eva-Cecilie Øyen, tlf.
977 17 633 / 55 10 48 48. ●

Informasjon
om skattefrie
gaver 
I 2000 ble loven endret slik at
gaver til visse frivillige
organisasjoner gir rett til
skattefritak, dvs at deler av
gavebeløpet kan føres som
fradrag i inntekten før skatt. 

Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette
også gaver til Den norske kirke. For å få skat-
tefritak må en minst gi kr 500,- i løpet av

året. Det gis maksimalt fradrag for gaver for
til sammen kr 6.000,-.

Ordningen forutsetter at visse opplysning-
er leveres skattemyndighetene; givers navn,
adresse og fødselsnummer (11 siffer) samt
samlet gavebeløp i inntektsåret. Mottaker
må registrere opplysningene og rapportere
videre for at giver skal få skattefritak. Rap-
porteringen skjer elektronisk og opplysning-
ene blir kun brukt til skatteberegning. Når
opplysningene er videresendt , vil de ikke bli
lagret ut over det myndighetene krever. 

Lokalt representerer menighetsrådet og
kirkelig fellesråd menigheten. Ordningen
med skattefritak for gaver er organisert slik
at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig
fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse
som har fått myndighet fra menighetsrå-
det/fellesrådet til å motta gaver. 

Ikke alle som gir en gave til Den norske
kirke ønsker skattefritak. En velger derfor
selv om gaven skal rapporters til skattemyn-
dighetene. I praksis betyr det at om en opp-
gir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin
gave, vil gaven bli rapportert videre. Om
fødselsnummer ikke oppgis vil gaven heller
ikke blir rapportert til skattemyndighetene.
I januar vil giveren få tilsendt en årsoppga-
ve med oversikt over hvilke opplysninger
som er sendt til skattedirektoratet. 

Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnum-
mer. Det kan derfor være nyttig å vite at i det
kirkelige medlemsregisteret er fødselsnum-
mer til alle kirkemedlemmer registrert. Fød-
selsnummeret er altså kjent. Samtidig vil
naturligvis all informasjon behandles konfi-
densielt og kun gjøres kjent for de som har
fullmakt til dette. ●

Har du gått i Klubben? Eller kjenner du til klubb-
arbeidet i Storetveit og Slettebakken? Vil du være 
med å spre Klubbens måte å drive ungdomsarbeid?

Stiftelsen
til utebredelse 
av Storetveit-

modellen
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Vakthavende prest
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

Prost Per Barsnes
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 55
Epost . . . . . . . . . .per.barsnes@bkf.no
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 91 56 56-p
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

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

Kapellan Eirik Mills
Telefon……………..  . . . .55 59 32 53
Epost………  . . . . .eirik.mills@bkf.no
Mobil……………… . . . . .90 18 50 70

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

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@kfuk-kfum.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 79 64 72

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .95 15 19 68
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, privat  . . . . . . . . .55 22 80 92
Epost  . . . . . . . . . . ts.heim@online.no

Oppsynsmann Paul Martinussen
Kontortid hver dag  . . . . . 10.00-11.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 45
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 01 96 08

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

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

Undervisningsutvalget
Marit N. Iversen  . . . . . . . . 55 22 74 77
Bygningsutvalget
Dag Vaula  . . . . . . . . . . . . 55 10 10 52

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt  . . . . . 55 59 32 50

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

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

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl  . . . . . . . . . . 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Tor - Magne Birkeli  . . . . . . 909 93 421

Diakonatet
Guro S. Andersen  . . . . . . . 55 91 53 44

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

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 09.00-13.00 • Gironummer 3411.30.76803

Alltid lave priser www.sparkjop.no
Familievarehuset: Kokstad - Åsane - Strandgaten - Sotra

 

KNUTSEN BENSIN OG SERVICE AS

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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Bedehuset Karmel i Blomster-
dalen, feirer i disse dager
hundreårsjubileum med en
rekke arrangementer, som
kulminerer med jubileums-
fest søndag 23. januar. 

AV ASBJØRN RISA

Bedehuset har i alle år stått sentralt i det
kristne arbeidet i Ytrebygda, i nært sam-
arbeid med Fana menighet og frivillige
organisasjoner.

Start og utvikling
Karmel ble innviet 15. januar 1905. Initi-
ativtakerne var ytremisjonsforeningene
NMS og NLM (Kinamisjonen), men ved
låneopptak ble «fellesnavnet» Birkeland
indremisjon brukt. Foreningen er fort-
satt eier av bedehuset og fungerer som
en «paraply» for brukerorganisasjonene.

Det første bedehuset var ganske lite,
tilsvarende dagens barnehage og litt av
kjøkkenet. Siden er det utvidet i flere
etapper:

• Etter 25-årsjubileet ble huset forleng-
et over ny kjeller med kjøkken og mat-
heis til møtesalen. Dette var i «de harde
30-åra», og et lån på 1700 kr av en total-
kost på vel 4000 kr var en dristig investe-
ring. 

• Nåværende storsal ble innviet i 1967.
• Midt på 80-tallet ble kjøkkenet for-

lenget, det kom ny inngang, toalett til-

passet rullestolsbrukere og egen ung-
domssal i underetasjen.

Arbeidet i huset
Fra huset var nytt har det vært vanlig
med formiddagsmøter hver søndag. Da-
gene ble delt mellom misjonsforeninge-
ne NMS og NLM, og da Birkeland kriste-
lige ungdomsforening ble stiftet i 1909,
delte også indremisjonen på formid-
dagsmøtene.

Både NMS og NLM har fortsatt
mannsforeninger med ansvar for hver
sine søndagsmøter. Fra midten av 50-

tallet ble også Santalmisjonen og Den
indre sjømannsmisjon tatt inn i folden
via mannsforeningen Vennelaget.

I starten hadde ungdomslaget ansva-
ret for møter på søndagskveldene og
ofte onsdagskvelder, hvis det ikke var
misjonsuke for en av de andre organisa-
sjonene. Ungdomslaget holdt gjerne tre
ukers sammenhengende møtevirksom-
het. I tillegg hadde de andre organisasjo-
nene misjons- og offeruker hver vår og
høst. I årsmeldingene de første 40-50
årene meldes det om 10-14 fester og 4-8
basarer årlig. Fester og basarer ga inn-

Lars Haugsvær, fødd i 1919, har
drive gard på Øvre Birkeland og er
ein av dei eldste som har vore og
er aktivt med på bedehuset.

AV ASBJØRN RISA

- Kvifor tok du til å gå i bedehuset?
- Det starta med at eg stundom var

med far sundag føremiddag. Då var det
mest gamle folk der, tykte eg. Mennene
sat på venstre sida, kvinnene på høgre.
Songen var sein og slepande utan mu-
sikk. Men so vart det kjøpt inn trøorgel

og Sigmund Skage vart spurd om å spela.
- Kor tid starta dei med møter sundag

formiddag?
- Det veit eg ikkje sikkert, men eg vil tru

at det var frå huset vart teke i bruk i 1905.
- Var ikkje det i konkurranse med

gudstenesta i Fana?
- Det var nok dei som meinte det, men

dei hadde vel forståing for at det var lang
veg å køyra med hest eller å gå. Fleste-
parten var bønder som måtte stella i fjø-
set og levera mjølk sundagane. Bibelen
seier også at er alle kristne er «ordinerte»
til å forkynne. Men du spurde kvifor eg
tok til å gå i bedehuset. Eg vart kjend

med Jesus først i heimen, so i skulen, og
då eg vart konfirmert, meinte eg det eg
lova i konfirmasjonsløftet. Men når eg
høyrde folk fortelje kor visse dei var i si
tru og om den gleda og freden dei åtte,
syntest eg ikkje at det var slik med meg.

- Korleis var talarane på den tida?
-Meir rett på sak. Det var ikkje fordi det

var gøy at eg gjekk. Det kunne vera hard
tale. Tanken på døden og Æva kunne
verka skremmande. Men eg trudde det
måtte vera von for meg og. Eg hadde fått
eit nytestamente frå kyrkja, men eg fann
ikkje noko trøyst der heller med ein
gong. Det fyrste ordet eg kunne ta til

Bedehuset i Blomster

Møt bedehusveteranen Lars Haugsvær

OPPRINNELIG BYGG. Bedehuset Karmel i Blomsterdalen, slik det så ut i 1931.
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tekt til drift av bedehuset og gaver til mi-
sjonen. Det var ikke vanlig med kol-
lekt/offer på alle møter slik det er i dag.

Barne- og ungdomsarbeidet har alltid
hatt stor plass. Fra starten har det vært
søndagsskole hver søndag med opptil 60
barn. I de senere årene har andre tilbud
for barn fått større oppslutning. «Yngres»
kom i gang alt i 1939, deretter kom «Yng-
stes» for barn i førskolealder, senere kalt
«Barnetime». Korttidsbarnehage startet i
1991 og er siden blitt fulltidsbarnehage
med 16 plasser. Barnekoret «Jubel» har
også vært i gang en del år.

Vekkingstider
Bedehusets årsmeldinger forteller om
flere vekkingstider. Den største hadde vi
i 1928 ved emissær Simonsen. I 1942 tok
presten Dybvik i Fana initiativ til en se-
rie møteuker, og sangevangelist Leif
Myhre ble sentral i en vekkelse som gikk
over store deler av Fana. Da ble det vek-
selvis holdt møter på Karmel be-
dehus, i Volladalen
bedehus på

Fana og på «Salen» på Flesland. Mange
av de eldre på bedehuset i dag kom til tro
i denne tiden. De kvidde seg ikke for å gå
på møte, kveld etter kveld, helt til Fana
eller Flesland. Man hadde ikke tilgang til
egen bil da. 

Etter krigen blir det meldt om vek-
kingstider i 1949 og 1986. Også i det stille
har Herren opp gjennom årene lagt nye
til forsamlingen. Mange unge har kom-
met til bevisst tro gjennom Yngres. 

Vekkingstidene skapte blest om sang-
en og musikken i foreningen. Musikkla-
get har den lengste tradisjonen, men
også den firstemte korsangen har hatt
en stor plass helt fra 1928 og godt ut på
90-tallet. Også ungdomskor har vært i
gang. I dag har vi barnekoret Jubel og en
lovsangsgruppe. Vi er velsignet med
gode musikere
til sangen,

og fellessangen har fått større plass på
møtene.

Aktivitetene i dag
Bedehuset har i dag stor aktivitet hele
uken. Arbeidet krever en stor lederstab,
og vi skulle gjerne hatt flere å ta av. I dag
samler søndagens formiddagsmøter
mest folk, mange unge familier har sitt
«hjem» der. En søndag hver måned er
det høymesse ved en av prestene i Fana.
Søndagsskolen med flere alderstrinn går
parallelt med deler av møtet/gudstje-
nesten. Kveldsmøtene er mindre besøkt,
og antallet møter er redusert. Bibel og
bønn på onsdagskveldene holder vi like-
vel fast på, om enn flokken stundom er
liten. Her må man tenke på Jesu ord i
Matt. 18.20: «For hvor to eller tre er samlet
i mitt navn,der er jeg midt iblant dem».

Sannheten i dette ordet opplever vi. Et
bedehus uten bønnemøter bør

være utenkelig. ●

meg, var Johs 6.37. «Den som kjem til
meg skal eg so visst ikkje visa bort.»

- Fekk du ikkje hjelp av emissærane?
- Jau, men eg hugsar ikkje so mykje no.

Eg hugsar likevel at Johan Tang (far til
Audun) siterte Pontoppidan: «Gud an-
ser oss i Kristus som om vi aldri hadde
syndet». Eg hugsar ogso ein fest der sok-
neprest Strøm-Nilsen talte over Jesu ord
på krossen: «Det er fullbragt!» Den talen
vart til hjelp for mange.

– Du har vore med i ytremisjonsar-
beidet,spesielt NMS?

- Ja, tidlegare var det slik at indremisjo-
nen, Kinamisjonen (NLM) og Misjons-
selskapet (NMS) delte sundagsmøta.
Seinare har det kome fleire til. Det heiter
i lovene for huset at «det eier seg selv»;
ingen enkeltorganisasjon åtte huset. 

- Kva er ditt ynskje for bedehuset si
framtid?

Bedehuset har også vore brukt av hel-
sevesenet til gjennomlysingsundersø-
king og under krigen måtte folk hente
bl.a. brødkort i bedehuset. Kunne bede-
huset verta brukt til det same i åndeleg
tydnad, ville det verta godt for bygda.

- Kva meinar du då?
- Eg vil svara med songen av Matias

Orheim: «Så sjå meg i mitt hjarta inn,
min Frelsar kjær, og seg om du der inne
noko finn som ikkje er av deg. Du tankar,
ord og liv må snu mot deg, så eg vert
meir som du, min Gud, kor sæl eg er!»

-Når eg fekk tru at Jesu frelsesverk
ogso var for meg, opna orda i Bibelen
seg på ein heilt ny måte. Bedehuset har
vore min åndelege heim. Den rike krist-
ne songskatten har og vore til gleda og
oppbygging, slutter Lars Haugsvær. ●

erdalen fyller hundre
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Einar Ulrik Ninnemann
Erlend Røssevold Mildestveit
Alexander Olsen
Joachim Håkonsen Nilsen
Oskar Vognstølen Lægreid
Emil Engesæth Gjøen
Henrik Bartz-Johannessen
Brun Sveen
Tobias Hylleseth Krokeide
Mathias Flesland Simonsen
Jon Kristian Brunvold
Victor Schou Endestad-Breivik
Tord Alexander Garnes Holst
Victor Korneliussen Helle
Adrian Dobbe Flemmen
Sander Rasmussen Nordtvedt
Jørgen Rolfsvåg Landsvik
Mats Gundersen Lunde
Erik August Kjetså Hole
Lars Brun Halvorsen
Elia Børve Byrkjeland
Brage Sebastian Flostrand
Emil Andrè Garmann
Max Steffensen
Anders Seim Tveit
Oskar Sverre
Halvor Haugland
Markus Raa Engedal
Jonas Skarsten
Peter Alexander Tyssøy Hansen
Emma Sydnes Risa
Johanne Xing Øyen
Mathilde Eidsvik
Madelen Skage Fjeldstad
June Olsen Steinslid
Andrine Skar Ullestad
Kine Malen Solheim
Kristin Kvale Sæverås
Julie Tvedt Helland
Ni Na Nhat Le Hauge
Jenny Beckstrøm Fyrand
Hermine Heier
Ingrid Skålnes Srømme
Benedicte Olsen
Maria Elisabeth Grasdal
Emma Louise Grasdal
Mille Kristin Hjellestad
Synne Hadler-Olsen

Øystein Bleiklie f. 1922
Lars Flesland f. 1904
Hjalmar Tveit f. 1914
Kåre Håkon Breidvik f. 1920

Thomas Vindenes f. 1920
Jon Bahus f. 1935
Norvald I. Berntsen f. 1922
Monrad Olai Espeland f. 1919
Karl David Holst f. 1935
Berly Kath. Grindheim f. 1923
Johanna Haugsvær f. 1915
Hilda Elisa Stensen f. 1910
Jorunn Scarborough f. 1952
Hjørdis Elisabeth Olsen f. 1927

Kalender
23.jan.– Såmanns-
søn.(Bibeldagen)

11.00 Fana. Høymesse v/ 
høgskolelektor Vigdis Berland
Øystese og prost Per Barsnes.
Dåp og nattverd. Fana kyrkje-
kor. Takkoffer til Bibelselska-
pet. Kirkekaffe. Luk 8,4-15; Jes
55,10-11; 1 Kor 1,20-25

30.januar – 
Kristi forklarelsesdag

11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarb.

17.00 Kristborg. Familiesaml. 
v/kap. Eirik R. Mills.

19.00 Fana. Gospelnight v/ 
kap. Eirik R. Mills og forenings-
sekr. Mari Kristoffersen. Fana
KFUK-M. Nattverd. Åp 1,9-18;
2 Mos 34,27-35; Matt 17,1-9

6.februar – Søndag f.
faste (Fastelavnssønd.)

11.00 Fana. Høymesse v res.
kap. G. Nesse. Nattverd. Opp-
start av Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon. Offer: fasteaksjonen.

11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/vikarprest Per-Arne
Mehren. Nattverd. Takkoffer til
Indremisjonen.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ res.kap. Gunnar Nesse. Tak-
koffer til dåpsopplæringen i
Fana. Luk 18,31-43; Jes 52,13-
15; 1 Kor 13,1-13

13.februar – 1 s i faste
11.00 Fana. Høymesse v/res.
kap. Gunnar Nesse. Allment
skriftemål. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet.

20.00 Fana. Tomasmesse v/
res.kap. Gunnar Nesse. Takkof-
fer til Alphakursene.
Matt 4,1-11; 1 Mos 2,8-9 og 3,1-
19; Hebr 4,14-16

20.februar – 2 s i faste
11.00 Fana. Høymesse v/ kap.
Eirik R. Mills. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbei-
det. Matt 15,21-28; 1 Mos
32,24-30; 2 Kor 6,1-10

27.februar – 3 s i faste
11.00 Fana. Høymesse v/
res.kap. Gunnar Nesse. Dåp og
nattverd. Offer: Menighetsarb.

16.00 Kristborg. Familiesaml.
v/ res.kap. G.  Nesse. Luk 11,14-
23[-28]; Sak 12,10; Ef 5,1-2.8-11

6.mars – 4 s i faste
(Midfaste)

11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ kap. Eirik R. Mills. Takkoffer
til dåpsopplæringen i Fana.

11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/ res.kap. Gunnar Nes-
se. Nattverd. Takkoffer til Mi-
sjonssambandet, NLM.

13.00 Fana. G 13 – gudstjeneste
v/ kap. Eirik R. Mills. Nattverd.
Offer: Kirkens Bymisjon. 5 Mos
8,1-3; 1 Joh 5,11-15; Joh 6,1-15

13.mars – 
Maria Budskapsdag

11.00 Fana. Festgudstj. v/ prost
Barsnes. Dåp. Kirkevoll skole-
kor. Offer til menighetsarb. Luk
1,26-38; Jes 7,10-14; Rom 8,1-4

20.mars – Palmesønd.
11.00 Fana. Høymesse v/
prost Per Barsnes. Nattverd.
Offer til Ytrebygda kyrkjelag.

13.00 Fana. Dåpsgudstj. v/
prost Per Barsnes. Takkoffer til
dåpsopplæringen i Fana. Joh
12,1-13; Sak 9,9-10; Fil 2,5-11

Babysang
i gang!
Tirsdag for-
middag kl 11-

12: Velkommen til rytme, utfol-
delse, glede, og nærhet mellom
barn og voksne. Alle kan synge
med barna sine! Vi holder til i
kjelleren på menighetssenteret
og dørene åpnes kl 10. Denne
runden varer fra 18.1 -15.3. 

Dåpsskole
Alle som blir seks år i 2005 har
fått invitasjon til dåpsskole.
Kommer du?

På dåpsskolen kan du få:
• Bli kjent med Gud
• Bli kjent med andre barn
• Bli kjent med kirken din
• Leke, forme, spille, synge og 

ha det gøy

Tirsdager fra 1. februar til
29.mars kl. 17:30 -19:00 i me-
nighetssenteret. Har du ikke
fått invitasjon? Kontakt kateke-
ten på tlf: 55 59 32 50 /63

Formiddagstreff/
eldretreff
Fana diakonat inviterer
til formiddagstreff:

25.01  kl. 1530 Bedehuset i
Blomsterdalen

01.02  kl. 1130 Helgatun
01.02  kl. 1530 Hordnestunet
08.02  kl. 1130 Høgseteveien
15.02  kl. 1600 Hatlestad

eldresenter

22.02. kl. 1530 Bedehuset i 
Blomsterdalen

01.03. kl. 1130 Helgatun
01.03. kl.1530 Hordnestunet
08.03. kl.1130 Høgsetevegen
15.03. kl.1600 Hatlestad 

eldresenter

døde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B
Fulldistribusjon

970 78 787

Barnefødsel og redaktørvikar
Vi gratulerer redaktør Anne Myklebust Odland og husbond Otto Christi-
an med en velskapt liten jente, født 2. januar - og ber skribenter om å
notere at  Jan Hanchen Michelsen vikarierer som redaktør t.o.m utgave
nummer tre (kontaktinfo: Side 2). ● - red 
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