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Nyttårfest på
vått vinterfjell
«Ut på tur - aldri sur.» Det var dårlig skiføre, men tur på
fjellet ble det likevel for Fana KFUK-KFUM. Nyttårsleiren
denne gangen lagt til Wallemtunet på Kvamskogen, og
stemningen var upåklagelig. Side 2-3

Ny NT-oversettelse
Seks år har det tatt å fullfø-
re nyoversettelsen av Det
nye testamentet. Selv om
oversettelsen er delvis ba-
sert på en tidligere utgave,
venter mange overraskelser
leserene. De nye tekstene
skal både speile ønsker om
et mer moderne språk - og
ha en klarere tilknytning til
grunntekstene. Side 5

Prostistaben i Fana
Sju personer fyller de nye
rollene i prostiet. Fra felles
kontor ved Fana kirke skal
de sørge for at de adminis-
trative nyordningene
fungerer godt. Side 6-7

På jobb for Jesus
Berit Helgøy Kloster kaller
seg «teltmaker», og er del
av et internasjonalt felles-
skap. Men hva er egentlig
tent-bevegelsen? 

Side 10-11
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Prestane? Andre tilsette? Medle-
mene av soknerådet? Ja, alle des-
se er kyrkja. Men ikkje dei åleine
er kyrkja! Det rette svaret er at
Den norske kyrkja i Fana er medle-
mene! Om ein som medlem yn-
skjer noko onnorleis enn det er, så
er det viktig at det blir sett ord på.
Samtidig er ikkje utfordringar
noko vi berre kan sende vidare til
andre medlemer, og sjølve vere
ansvarsfrie. Som medlemer har vi
alle ansvar. Smerten er vår felles
utfordring når vi på ulike område
kjem til for kort, eller noko uhel-
dig og galt, blir gjort. På den an-
dre sida: Det vi lukkast med er vår
felles store glede. Eg opplever
ofte, og det er like kjekt kvar
gong, når menneske i ulike leirar
med stolt og patriotisk glød om-
talar Fana kyrkje som mi kyrkje,
vår kyrkje!

Å erkjenne, og å ta felles ansvar
for livet i kyrkja, handlar om vilje
til å utfylle kvarandre. Alle skal
ikkje gjere det same! Men alle er
like verdifulle kvar på sitt an-
svarsområde. I eit levande miljø,
der folk går for kvarandre med
gjensidig respekt og nestekjær-
leik, og andre sin suksess kjen-
nest som vår eigen, er det utvik-
lande å leve. Og når andre sine
nederlag kjennest som ei person-
leg utfordring for oss alle, har ska-
defryden tronge kår. Når omsorga
for den, som misslukkast, og dei
det har negative konsekvensar
for, får stort fokus, så gir det nytt
livsmot, og det som gjekk galt kan
bli ei felles erfaring alle har nytte
av. Dei fleste av oss har gode og
dårlege dagar. Difor vil vi i eit
godt arbeidsfellesskap opptre i
skiftande roller. Den som den eine
dagen opptrer som trøystar, vil

ein annan dag vere den som treng
trøyst av andre. I eit medarbei-
derskap der denne ånda rår, kan vi
senke skuldrane, fordi hemmande
prestasjonsangst får liten stimu-
lans, og det beste i oss får sleppe
fram. Det er dette som med eitt
ord blir kalla solidaritet. Ein for
alle og alle for ein.

Ein konsekvens av at stabane i
kyrkjelydane har vorte større, kan
føre til at kyrkjemedlemer slappar
av i forhold til sitt ansvar, fordi
ein trur at det meste blir teke
hand om av tilsette. Det er i tilfel-
le ein farleg tanke, ei direkte vill-
faring. Når vi møter slike tankar,
må vi som har leiaransvar i kyrkja
stille oss sjølve kritiske spørsmål
om vi kan, utilsikta, ha medvirka
til at slike oppfatningar slår rot.
Det må vi i tilfelle audmjukt be
om tilgjeving for. Bjørgvin bispe-
døme tek denne problemstillinga
veldig alvorleg. Under leiing av
diakoniutvalet i bispedømet er
det gjennomført ei grundig
undersøking av korleis det står til
med frivillig medarbeiderskap i
kyrkjelydane. Denne undersø-
kinga vil danne grunnlag for ei
strategisk drøfting av dette på
ulike plan i 2006. Mellom anna vil
medarbeideromsorg for frivillige
bli vigd stor merksemd. Også i
Fana prosti vil vi arbeide med
spørsmålet både på prostiplan og
i det enkelte prestegjeld.

Lat det i alle høve vere heilt
klårt, at utan frivillig innsats døyr
livet i kyrkjelydane. Stabane kan
aldri erstatte frivillig innsats! Ei
levande kyrkje er ei folkerørsle på
grasrotplanet, der den vanlege
mann og kvinne er berande kref-
ter. Det er det vi kallar det allmen-
ne prestedøme. Dersom denne te-
nesta forvitrar er kyrkja i djup kri-
se, jamvel om det er folk tilsett i
alle stabsstillingar. �

Fana KFUK-KFUMs
nyttårsleir gikk i år
til Wallemtunet på
Kvamskogen. På det
meste var 32
ungdommer sammen
der, og stemningen
var upåklagelig. 

AV ANNE MARTHE ULVIK

Fredag kveld gikk med til
sang og musikk, spill og
skumringsstund. Lørdag
var vi ute og kjente på den
friske vinden som suste i
tretoppene. Noen fant
den lokale akebakken og
lekte seg der. Andre la ut
på tur, mens et lite min-
dretall fant ut at det var
deilig å holde varmen
inne.

Pinnekjøtt
Utpå ettermiddagen be-
gynte nydelig duft av pin-
nekjøtt å spre seg i huset.
Vi pyntet oss til fest og
hadde en morsom og sta-
selig aften. Det var mye
fyrverkeri å skue på
Kvamskogen, men noen
av ungdommene mente
det aller fineste var stjer-
neskuddene!

Vi avsluttet årets siste
dag med en samling om
Guds ord, og startet det
nye året med bønn for
hverandre og for året som
ligger foran oss. Dette var
en flott og innholdsrik
helg, og leir er leir ... så
trøtte, men med mange
gode minner og opple-
velser returnerte vi til
Bergen utpå ettermidda-
gen 1. nyttårsdag. �

Vi høyrer ofte sagt: Kyrkja bør… 
Kyrkja skal ... o.s.b. Men kven er kyrkja? 

Frivillig
medarbeiderskap

Nyttårsleiren på 

Skål for et godt nyttår! (Mozell naturligvis...) 

Ikke noe å si på innsatsen, men antrekket er no

God stemning rundt et festpyntet bord med my
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Fana KFUK-KFUM er menighetens
største ressurs innen barne- og ung-

domsarbeid. Organisasjonen ledes av
et hovedstyre og består i dag av Bles-
sing Ten-sing og Ytrebygda Ten-sing,

ungdomsklubben «Tilflukten», 1.Nordås
speidere og voksenlaget. Vi er i gang med å

etablere et familiekor. I tillegg er ungdommer en-
gasjert i LIV-kurs, der de utdannes til å bli ungdomsledere.

Ungdommens julegudstjeneste 2. juledag er
en flott tradisjon her i Fana. Både Ytrebygda og Blessing
Ten Sing bidro med sang og glede, og ungdommer hadde
ulike oppgaver i gudstjenesten. Det er strålende at kir-
ken fylles til randen og at så mange kommer til Fana for
å treffe gamle og nye bekjente. Under kirkekaffen fikk vi
et kjært gjensyn med en del av Fanas tidligere ungdoms-
ledere. Det er viktig med gode møtepunkt der vi sammen
kan mimre og tenke høyt om kommende arrangementer!

Ord til ettertanke: «Vær ikke bekymret for noe! 
Men la alt som ligger dere på hjertet komme 
frem for Gud i bønn og påkallelse med takk!» Fil 4,6

Årsmøtet Fana KFUK-KFUM
9.mars kl 19.00 er det årsmøte i Fana KM. Vi oppfordrer
alle som har interesse i Fana menighets barne- og ung-
domsarbeid til å komme. Her har du mulighet til å påvir-
ke et viktig arbeid med dine tanker og ideer!

KM-kalender: 
19.jan og 23.mars: Hovedledersamling
26.jan og 16.mars: Ledersamling
29.jan: Gospel Night Fana kirke kl19.00
10.-12.febr: Vinterfestival på Voss
9.mars: Årsmøte kl 19.00 i menighetssenteret
8.-12.april: Påskeleir på Vonhaug, Mjølfjell
7.mai: Vårslepp! Ytrebygda skole �

Konsert i Fana kirke søndag 5.mars 
Kl 19.30 med Bodil Eldhuset – sang, Jostein Aarvik – orgel, og Kari og Arvid
Grostøl – opplesning.
Velkommen til en stemningsfull kveldstime på den første søndagen i fasteti-
den. Det blir fremført religiøse folketoner, negro spirituals, orgelmusikk, lyrikk
og bibeltekster i et program med rom for ettertanke og meditasjon. 
Bill. kr 75,- ved inngangen. �

Kvamskogen

ok ikke helt etter god kokkeskikk.    

ye god mat.

FAMILIEKORET er koret for liten og stor!
Barn, søsken, foreldre, besteforeldre – her er ingen
aldersbegrensning. Øvelser annen hver fredag i Fana
Menighetssenter. Vi synger, har andakt og avslutter
med en enkel kvelds! Øvelsesdatoer: 27. jan, 10. feb,
24. feb, 10. mars, 24. mars, 21. apriL og 5.mai.Kon-
takt: Grethe Aalerud, tlf: 480 86 303 eller Elisabeth
Jonasson tlf: 901 59 126       Velkommen 27.januar! �
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Ledige stillinger
Vi står ved starten av et nytt år. Nytt sokneråd
skal begynne å ta ansvar for menighetens ar-
beid, og mange frivillige funksjoner skal fyl-
les med nye medarbeidere.

Vi ønsker at Fana Menighet skal være et sted hvor
alle kan føle at de kan komme og høre til. Hvis vi skal
få dette til, trenger vi mange medarbeidere. Noen
oppgaver er store, noen er små, - noen er lønnet,
noen er ulønnet – men alle er uhyre viktige. Og nå
ved inngangen til 2006 håper vi å få kontakt med
noen av dere lesere som kunne tenke dere å være ak-
tivt med i arbeidet, men kanskje ikke har våget å
melde dere tidligere. Her kommer en liste over ulike
oppgaver. Kan du delta selv, eller vet du om noen
gode kandidater å foreslå, så ta kontakt så vi kan
snakkes nærmere. �

DIRIGENT FOR BLESSING
Blessing Tensing på Fana trenger dirigent. Her
trengs en person med god musikalsk erfaring og bak-
grunn, som er glad i å arbeide med ungdom. Koret
har nå ca. 50 medl. og øver hver mandag. Nærmere
opplysninger Christer Olsen, tlf 92634978. �

SØNDAGSSKOLELÆRER
Fana Søndagsskole ønsker seg flere lærere/medhjel-
pere. Skolen holder til i ungdomslokalene i menig-
hetshuset og har samlinger parallelt med gudstje-
nestene. Kontakt Trude Hetland, 55916786. �

HELGEKIRKETJENERE
Dette er timestillinger som lønnes av Bergen Kirkeli-
ge Fellesråd. Vi trenger i alle fall to personer til som
kan gå inn og ta kirketjenervakter i helger og noen
kvelder. Du velger selv hvor ofte du vil arbeide. Opp-
lysninger: Elisabeth Andersen, tlf. 55597180.�

REDAKSJON TIL GOD HELG
Vi ønsker 2-3 personer som kan danne en lokal redak-
sjonskomite for bladet. De får ansvar for å samle inn
og videresende stoff fra Fana menighet slik at bladet
kan være et aktuelt og interessant kontaktorgan for
menigheten. Kontakt Ingvar Henne, tlf 55 10 58 37. �

FRIVILLIGE GUDSTJENESTEMEDHJELPERE
Selv om vi har mange gode medhjelpere, er det alltid
behov for nye som tekstlesere, kirkeverter og ansvar-
lige for kirkekaffen. Dette er mennesker som betyr
mye for at folk skal føle seg velkomne til gudstjenes-
tene våre og er viktige kontaktskapere utad.�

Hvis du har lyst til å være med i arbeidsfellesskapet, få
gjøre en menighetsfull innsats, bli kjent med nye
mennesker, så tenk på om ikke du kan hjelpe til. Det er
også flere opgaver enn dem som er listet opp her. Eller
kanskje du har noe du gjerne kunne tenke deg å gå i
gang med? Hvis det er vanskelig å komme i kontakt
med de personene som står over, kan du alltid ringe
menighetskontoret, tlf. 55597187 eller snakke med
noen du kjenner i staben.

Dåpsskole for 6-åringer
I februar og mars inviteres alle 6-åringene i Fana til dåpsskole. Dåpssko-
len er et viktig ledd i menighetens dåpsopplæring. Vi har valgt å satse
spesielt på denne aldersgruppen fordi det er få tilbud til denne alders-
gruppen og fordi de er nysgjerrige. At de aller fleste gleder seg til å be-
gynne på skolen er heller ingen ulempe. På dåpsskolen får barna bli kjent
med kirken vår og de som jobber der, de får høre noen kjente bibelhisto-
rier og lære om hvorfor vi feirer påske. Det blir også mye tid til lek, for-
mingsaktiviteter og sang. Samlingene begynner 7. februar kl. 17.30 i
Fana menighetssenter. Det hele avsluttes med familiegudstjeneste søn-
dag 2. april. Selv om vi har kalt opplegget for dåpsskole er alle 6-åringer
like velkommen enten de er døpt eller ikke. 
For mer informasjon/påmelding ta kontakt med kateket Hans-Petter
Dahl. Tlf. 55 59 32 63/ 971 67 683, e-post hans.p.dahl@bkf.no

Fana KFUK-KFUM sin
årlige julemesse gikk sin
vane tro av stabelen 1.
søndag i advent 2005. 

AV INGUNN TANG

Siden oppstarten i 1993 har Jule-
messen etablert seg som et po-
pulært bygdearrangement som
fyller Fana menighetshus til ran-
den med folk i alle aldre. Særlig
de to siste årene har antall besø-
kende vært gledelig høyt. Vi må få
rette en særlig takk til de tre bar-
nekorene som sang: Kirkevoll
skoles aspirantkor, Liland skole-
kor og «Kor på Søreide» (Søreide
skolekor). Mye takket være dem
klarte vi å fylle huset!

Fullt og trivelig
Fra kl. 12-16 var alle stoler opp-
tatt. Kaffekoppene klirret; praten
gikk livlig rundt bordene; unge
stemmer gledet oss med fin jule-
sang; mengder av hjemmelagde
engler ble solgt over salgsdis-
kene; lodd av alle typer ble byttet
mot penger (hovedlotteri, åre-
salg og tombola) og lommebøker
ble raust åpnet og «tømt».

Det ligger mye arbeid bak Jule-
messen slik den er i dag, så komi-
teen har valgt å dele seg i to grup-
per der den ene står for produk-
sjon av store mengder hjemme-
lagde ting til salgsboden. Det

være seg strikkede ting, trear-
beid, støpte lys, osv. Den andre
gruppens jobb består i å skaffe
gevinster til hovedlotteriet og
åresalget. Dette innebærer per-
sonlig kontakt med rundt 150
forskjellige butikker/firmaer i
Fana. I tillegg til dette har med-
lemmene i Fana KFUK-KFUMs
enheter vært med å selge lodd-
bøker i forkant av Julemessen.

Resultatet fra Julemessen 2005
er det nest beste vi har hatt noen
sinne, bare 2004 har vært bedre.
Netto inntekt ble kr. 64 210.

Lønner prest i full stilling
Fana KFUK-KFUM, i samarbeid
med Fana sokneråd, lønner en
prest i full stilling som jobber tett
for og med barn og unge i Fana
menighet. Dette er et viktig ar-
beid, og inntektene fra Julemes-
sen er avgjørende for at vi skal
kunne beholde denne stillingen.

Hovedstyret i Fana KFUK-
KFUM vil takke alle som på en el-
ler annen måte har bidratt til at
Julemessen er blitt et så vellykket
arrangement både sosialt og
økonomisk. �

Jule-
messen
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Etter snart seks års
arbeid er den nye,
revidert overset-
telsen av Det nye
testamentet i salg,
og på Bibeldagen
12. februar blir nok
nyutgaven et emne
- ved siden av foku-
set på bibelarbeid i
Etiopia og Kamerun.

Det «nyeste testamentet»
ble lansert på en presse-
konferanse onsdag 16.
november, og meningen
er at en ny oversettelse av
hele Bibelen skal være klar
innen utgangen av 2009.

1. søndag i advent ble
utgivelsen av den nye
markert i landets kirker.
Samtidig ble det gitt an-
ledning til bruk av den nye
oversettelsen i en prøve-
periode på fire år.

Tro mot grunnteksten
- Vi ønsket å være mer trofaste mot
grunntekstene og samtidig mer mo-
derne. Vi har villet være tydeligere i
språkbruken og samtidig mer poetiske.
Å fortelle om den levende Jesus til le-
vende mennesker krever et levende
språk, sier forlagssjef i Det norske bi-
belselskap, Turid Barth Pettersen. 

Det har, som ved mange tidligere
oversettelse blitt en hel del debatt om-
kring den nye oversettelsen, spesielt
har et par av bønnene i Fader Vår vært
omdiskutert. Slik har den nye overset-
telsen blitt: 

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

Språkhistoriske oversettelser
Det er mange gode grunner til at bibel-
oversettelser skaper debatt. Mange ser
på skriftene som «uforanderlige», og re-
agerer på nye formuleringer, men glem-
mer da at i forholdet mellom bibelspråk
og daglig skrift har bibelspråket ofte
vært «ledende». Oversettelsene har i
snart et halvt tusen år vært grunnleg-
gende for utviklingen av folkespråk som
for eksempel dagens tysk og engelsk. 

I Norge ble svært lenge danskepregete
tekster benyttet, tekster som dermed
virket både konservative og «uforander-
lige». Den første Bibelen som ble over-
satt fra grunnen av i Norge kom med
1904-utgaven på riksmål (bokmål).
1930-utgaven er en revidert utgave av
denne. Den første hele bibelutgaven på
landsmål kom i 1921. 1938-utgaven er
en revidert utgave av denne. Hele Bibe-
len ble så oversatt på nytt til bokmål og
nynorsk med utgivelse i 1978. Denne
oversettelsen ble noe revidert i 1985, og
det nye testamentet 2005 på bokmål og
nynorsk er igjen en revidert utgave av
oversettelsen fra 1878/85. 

En ny oversettelse av NT til nordsa-
misk ble utgitt i 1998, og det arbeides
på en ny oversettelse av GT. Den for-
rige oversettelsen til nordsamisk ble
utgitt i 1895. 

De gammeltestamentlige apokryfe,
eller deutrokanoniske bøker ble først
nyoversatt til norsk (bokmål) til en ut-
givelse i 1988, og utgitt sammen med
resten av Bibelen i en fellesutgave i
1994, mens en omfattende samling av
de omstridte nytestamentlige apo-
kryfe evangeliene ble utgitt på norsk
av 2001 av De norske bokklubbene. �

AV DAG KVARSTEIN OG JAN HANCHEN MICHELSEN

KILDER: WWW.BIBELEN.NO, WWW.BIBELSELSKAPET.NO OG

WWW.WIKIPEDIA.NO

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med 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 en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Ny NT-oversettelse klar
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Elisabeth Andersen
Jeg er helt ny i stillingen som menig-
hetskonsulent, og gleder meg til å
finne ut hvordan jeg best kan være til
hjelp for «mine» to menigheter.

Jeg har de siste sju årene vært kirketje-
ner i Fana kirke, men har god erfaring
fra kontorarbeid fra tidligere. Jeg skal ha
ansvar for Fana og Søreide menigheter,
og skal først og fremst være sekretær
for menighetsrådene og sørge for opp-
følging av vedtak som blir gjort der. 

Jeg skal også være ansvarlig for øko-
nomien og ta meg av postbehandling
og arkivering. I tillegg skal jeg ha god
kontakt med staben og andre medar-
beidere i menigheten.

Fana menighet kjenner jeg jo fra inn-
siden og vet en god del om utfordring-
ene der. Jeg ser fram til å bli bedre kjent
også med Søreide, så langt har jeg fått
inntrykk av en menighet som er aktiv
og full av pågangsmot.

Min største utfordring blir vel kan-
skje å prioritere oppgavene siden jeg
bare har 50 prosent stilling på hver
menighet.

Et godt samarbeid med frivillige
medarbeidere blir nok viktigere enn
noen gang, og så får vi hjelpe hveran-
dre til å se nye muligheter i en tid hvor
mye er forandret. �

Inger Helene Jæger
Jeg ble ansatt som klokker i Slette-
bakken i 1991 og fra 2001 til juli 2005
var jeg daglig leder i Slettebakken.

Fra august 2005 til 31.12.05 var jeg
konsulent ved Kirkevergens kontor.

I forbindelse ved opprettelse av Pro-
stikontoret er jeg nå Servicesekretær.
Oppgavene er mange og varierende og
mye av tiden går med til å ta i mot be-
stillinger til kirkelige handlinger, føre
kirkebøker og skrive attester. �

Kari Rydland
Jeg har arbeidet på Fana prestekontor
som kontorfullmektig siden 1983.

Er nå sekretær for prosten og prostile-
der, men i overgangen til den nye ord-
ningen er oppgavene mange og vari-
erte som telefonbestilling av
dåp,vielser,begravelser m.m, for alle
menighetene i Fana prosti. �

Therese Nesse Mokkelbost

Jeg er nå tilsatt som konsulent for Bø-
nes og Storetveit menigheter.

Jeg er født og oppvokst i Storetveit, har
gått både på søndagsskolen og ung-
domsklubben i Storetveit + at jeg var
lederkursleder og klubbleder for ung-
domsklubben i Slettebakken (1990-
92). Jeg jobbet som klokker og kontor-
fullmektig i tillegg til studiene
(Administrasjon- og organisasjonsvi-
tenskap, sosiologi, kirkelig administra-
sjon og ledelse, ped., arbeidsliv- og or-
ganisasjonspsykologi.

I 1998 skiftet jeg menighet og be-
gynte som administrasjonsleder i
Eidsvåg menighet. Jeg vendte tilbake
til Storetveit og Bønes som daglig leder
i 2002. Stillingen er nå omgjort fra dag-
lig leder stilling til konsulent stilling. 

Hovedoppgavene mine som konsu-
lent er saksforbereder/behandler og
sekretær for menighetsrådene, arki-
vansvar, økonomiansvar.Mitt første-
inntrykk av jobben er positivt. Dette er

Omorganisering, noen
Møt den nye staben i Fana prosti
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en stor omorganisering som får konse-
kvenser. Menighetsstabene, rådene og
menighetens besøkende vil bli direkte
påvirket av endringene.

Jeg velger likevel å tro at selv om en-
dringen kommer pga behovet for å
spare penge så kan vi komme godt ut av
det. Jeg opplever at det er en «ryddig»
stilling, men jeg tror også at vi må gi
hverandre litt tid slik at vi sammen kan
finne gode måter å løse oppgaver på. �

Liv Sylvarnes
Jeg er opprinnelig sykepleier, og har
arbeidet i Skjold som daglig leder i
halvannet år før stillingen ble omde-
finert pr. 1. jan 06.

Konsulentene har 50 prosent stilling pr.
menighet og vi har fått vite at dette skal
vi i hovedsak bruke på menighetsrådets
saker. Skrive innkallinger, referater og
ha oversikt over menighetens økonomi.
Jeg arbeider deltid og skal være konsu-
lent for èn menighet (Skjold).

Jeg er blitt godt mottatt av hyggelige
kolleger i Fana. Det er mange rutiner
som skal på plass og det blir brukt mye
tid på logistikk-arbeid når administra-
sjon/merkantilt personell, prester/øv-
rig stab og frivillige innen samme me-
nighet er spredd på forskjellig steder og
kontor. 

Jeg er opptatt av å yte service for de

frivillige i menigheten, for det er dem
som er primus motor i menighetene og
som er årsaken til at jeg har en jobb. �

Eli Heggdal
Det begynte med frivillige verv og et
vikariat i Birkeland menighet for nes-
ten fire år siden.

Som daglig leder var jeg «ansvarlig» for
mange områder. Menighetskonsulen-
ten skal være sekretær, saksbehandler
og ha økonomiansvar for to menig-
hetsråd. Oppgavene er altså færre,
men de skal utføres i to menigheter. Så
det gjelder å ha hodet på rett plass og
riktig farge på permen! 

De to første ukene har det vært mye
nytt. Ikke minst fordi vi forsøker å finne
systemer slik at det skal fungere godt
med de ressursene vi har. Det er viktig å
tenke på at vi har mange hjelpemidler
nå. Før hadde Birkeland to telefonlinjer
og 4 pc-er til 9 personer. Nå går mye in-
formasjon på e-post og vi kan jobbe fra
alle kontorene. Dette har vært en helt
nødvendig oppgradering i kirken. 

Men kirken har en stor ressurs i
menneskene. Det er spennende å
møte folk som brenner for noe og som
er villige til å gi av sin tid. En menighet
samler folk på tvers av generasjoner
og blir et sted man får venner i alle al-
dre. De ansatte utgjør bare en liten del

av en stor gruppe medarbeidere som
alle gjør sitt for at det skal gå rundt.
For meg er det viktig å støtte menig-
hetsrådet og legge til rette for at de kan
gjøre en god jobb. �

Inger Dahl
Hittil har jeg brukt mesteparten av ti-
den til å legge til rette rutiner for den
nye prostistaben.

Målet er hele tiden at menighetene og
de ansatte og frivillige i hver enkelt
menighet skal få en best mulig hjelp og
oppfølging. Som personalansvarlig for
kateketer, diakoner, kantorer og pro-
stistab føler jeg en spesiell forpliktelse
til å ta vare på hver enkelt medarbeider
i denne hektiske oppstartfasen. Det er
en spennende del av jobben min, og
jeg håper at jeg får tid til mye kontakt
med alle, både enkeltvis og i grupper.
Det gleder jeg meg til! �

Kontaktinfo:
Fana prostikontor
Telefon 55 59 71 80
Telefaks 55 59 32 59
Telefontid 08.00-15.30 mand.-fred. 

Prostileder Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81
E-post  inger.dahl@bkf.no
Privat     55 91 66 88
Mobil      952 44 447

nye fjes og nye roller
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- Fasteaksjonen er
hele menighetens ak-
sjon. Vi håper derfor
at både unge og eldre
setter av tirsdag 4.
april 2006 til dør-til-
dør-aksjonen for Kir-
kens Nødhjelp, sier
generalsekretær Atle
Sommerfeldt.

Sommerfeld forteller at arbeidet er
godt i gang. Temaet er «Ungdom ut av
krig og krise». Kirkens Nødhjelp øn-
sker denne gangen å sette søkelys på
situasjonen til barn og ungdom i land
der det har vært langvarige konflikter
og harde krigshandlinger.

Unge veteraner

- Mange tenker først og fremst på el-
dre mennesker når de hører ordet
krigsveteran, men i dag er det ikke
lenger slik. Krigsveteraner er de som
har deltatt i og opplevd krigen, enten

som sivile eller soldater. Svært mange
er ungdommer, også jenter. For ek-
sempel i DR. Kongo, der mange er
blitt tvangsrekruttert til ulike militære
grupper, og har tilbrakt mesteparten
av ungdomstiden i militærleirer.
Mange jenter er kidnappet og holdt

ILLUSTRASJONSFOTO

Årets fasteaksjon for hele menigheten:

Hjelp ungdom 
av krig og kris
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Sorgseminar 
for etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminarer tidligere, med
gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbu-
det. Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminaret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag
11. mars kl. 10 – 14 i peisestuen, Skjold kirke.

Program
� Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss? 

v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
� Lunsj
� Samtale/spørsmål
� Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana Prosti

Sorggrupper
I prostiet er det etablert sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorggruppe i løpet av våren.
Det blir invitert spesielt til dette på seminaret,
men du kan like gjerne melde deg på sorggruppe
uten å ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorgseminaret: Diakon Tone
Totland, tlf. 55 36 22 85/915 32 323, diakon Lene
Merete Gunnarson, tlf. 55 59 71 10 eller sokneprest
Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50. �

Aktuelle konserter
� «Håkon Helland i 80». En konsert med kom-
posisjoner av Håkon Helland. Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00. Et møte med kompo-
nisten fra Nesttun og hans tonekunst i forbin-
delse med hans 80-årsdag i fjor. Vel møtt til
denne konsertopplevelsen!
� «Messias på Nesttun». Søndag 2.april kl. 20 i
Birkeland kirke. En begivenhet av et oratorium;
Händels Messias - og mellom satsene: Ole Paus
synger salmer. Bill. kr. 200 �

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at graver hvor
fredningstiden/festetiden er
gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde
graven. Fredningstiden er nå 20
år for urner og 25 år for kister.
For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år.

Vii kan også tilby stell av grav (Legat, eller år-
lig betaling) og oppretting/vask av monument.

For ytterligere informasjon kontakt Fana kirke-
gårdskontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. �

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

som «koner» for soldatene.
Også ungdom i Afghanistan og
Rwanda har opplevd lignende
forhold, sier Sommerfeldt. 

- I Sudan har det vært krig i 20
år, og en hel generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det blitt under-
tegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på
å bygge den nye framtiden. 

Enorme utfordringer
Sommerfeldt understreker at
utfordringene er enorme.     

- Det er krevende å bygge opp
et ødelagt land og et næringsliv
som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn,
slik at de kan tro på eget og an-
dres menneskeverd.

- Fasteaksjonen er en invita-
sjon til menigheter og lokal-
samfunn i Norge til også å være
med på denne store dugnaden
for å skape fred der urett og krig
har foregått, avslutter Sommer-
feldt. �

Lokale 
arrangementer
SKJOLD:
Alle konfirmantene er bøssebæ-
rere på aksjonsdagen, og forel-
dre er med som sjåfører. 

FANA: 
Tirsdag 4. april har Fana menig-
het én innsamlingsbase på me-
nighetssenteret ved siden av kir-
ken og én på Karmel bedehus i
Blomsterdalen. Har du anledning
til å være med som bøssebærer
eller sjåfør i tidsrommet 18.00. –
20.00. kan du ta kontakt med me-
nighetskontoret på tlf: 55593250.

SLETTEBAKKEN: 
Søndag 19. mars kl. 19.30 blir det
Ung Messe i Landås kirke med
fasteaksjonen som tema. Konfir-
mantene i Slettebakken og fra
Søndre bydel deltar. Offer til Fas-
teaksjonen. Tirsdag 4. april kom-
mer menigheten til å ha en inn-
samlingsbase i kirken. Har du
anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør i tidsrom-
met 17– 20 kan du merke deg da-
gen, og møte opp - eller kontakte
menighetskontoret på tlf:
55597150.

BIRKELAND:
Menigheten har de siste årene
ikke kunnet prioritere innsam-
lingsaksjonen på dørene. Vi har
lyst til å gjøre noe med det! Hvis
du vil være med å gå med inn-
samlingsbøsse tirsdag 4.april el-
ler du vil være med på å organi-
sere: Meld fra til
menighetskontoret 55 36 22 80
eller direkte til sokneprest Ivar
(55 36 22 82) eller vikarkapellan
Toril 55 36 22 83. Det er mulig å få
dette til bare vi får nye medarbei-
dere som vil ta dette avgrensede
og viktige ansvaret.

SØREIDE:
Konfirmantene er bøssebærere. 
De vil være ute fra kl. 17.

STORETVEIT og BØNES: 
Årets konfirmanter er bøssebæ-
rere. Aksjonen foregår i kl 17–20
tirsdag 4. april. Vi håper alle tar
vel i mot våre flotte konfirmanter
når de kommer på døren!

ut 
se

Generalsekretær Atle Sommerfeldt
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AV STEIN WIVESTAD

- Tittelen «teltmaker» er ikke vanlig
i telefonkatalogen. Hvorfor kaller
du deg det?

- Paulus sydde telt og brukte telt-
makeryrket til å skaffe seg økono-
misk underhold og å få kontakt med
kollegaer når han reiste rundt og for-
talte om Jesus. Dette var misjonsme-
toden i urkirken, og har blitt stående
som et godt eksempel for lekfolket.
Tenk på Hans Nielsen Hauge. Og den
først kristne i Nepal kom dit som
lege. I dag sier vi at en teltmaker er
en person som gjennom sitt seku-
lære yrke bringer evangeliet til folk
som ellers ikke ville fått del i det.
Men yrket er ikke et skalkeskjul. Yr-
ket er i seg selv viktig som tjeneste
for andre. Vårt motto er: På jobb for
Jesus!, sier Berit Helgøy Kloster. 

Nettverk av lekfolk 
Hun forteller at Tent er et norsk nett-
verk av lekfolk som i samarbeid med
menigheter ber for, kaller, sender ut
og veileder teltmakere. 

- På www.tent.no kan du se hva vi
gjør. Det avgjørende er at de som
skal bli teltmakere har en forbønns-
handling, har en sendemenighet og
finner et kristent fellesskap der de
arbeider.

- Hvor har du selv arbeidet?
- Jeg har ikke vært teltmaker i ut-

landet. Men da jeg som misjonær for
Santalmisjonen i Ecuador skulle
starte et kristent studentarbeid,
innså jeg at om jeg hadde valgt litt
andre fag, kunne jeg ha fått jobb ved
Universitet der og hatt kontakt med
studentene fra dag én. Senere har jeg
bevisst valgt å arbeide ved en vanlig
videregående skole her i Norge, og er
blitt innviet til det med forbønn og

handspåleggelse i min egen menig-
het. Jeg prøver å være bevisst på hva
jeg tror på, tar mine elever og kolle-
gaer med i bønn og har flere ganger
fått oppleve at Jesus på en spesiell
måte er på arbeidsplassen min. Det
er utrolig overraskende å se hvilke si-
tuasjoner Gud bruker, ofte er det
mine nederlag.

- Hva er dine erfaringer?
- Personlig er jeg mer og mer over-

bevist om at kristne i Vesten må
komme bort fra den todelte tenk-
ningen at det bare er noen «dertil
rettelig kallet» som skal ta evangeliet
videre, og at det bare er visse timer i
uken at vi «opptrer» som kristne. Vi
må be om en vekkelse til å se hele li-
vet i sammenheng – se at Den Hel-
lige Ånd bor i oss og virker i oss alltid.
I Asia er det i dag store vekkelser,
knyttet til teltmakere fra deres egne
land. En kirkeleder på Filippinene sa
det slik: «Gud har velsignet oss med
fattigdom, slik at vi må ut for å finne
arbeid.» De prøver intenst å bevisst-
gjøre kristne som drar «over seas» til
å forstå seg som Kristi vitner, og hå-
per på å sende ut 200 000.

- Hva er dine oppgaver nå?
- Først og fremst underviser jeg

mange elever som er skremmende
fremmede for evangeliet; mine fag er
spansk og religion. Dessuten tar jeg
elevene med til latinamerika. Der
møter de nasjonale kristne, og det de
ser på reisen utfordrer dem til å
tenke over hva de kan bruke sine liv
til. Ca 30 prosent av elevene drar til-
bake for kortere eller lengre tid.

«Fritidsforkynner»
- Jeg er fritidsforkynner, og alle som
inviterer meg vet at ber de om et
emne som gjelder teltmakere, så sier
jeg ja! Vi har på forunderlig vis startet
Tent A/S, der jeg er nestleder. Det er

inspirerende å se hvor mange unge
som ønsker å være teltmaker.

Dessuten er jeg «Senior Associate
for tentmaking» i «Lausanne Inter-
national», og er også med i ledelsen
for et felles evangelisk nettverk: «The
Great Commision Roundtable». Ak-
kurat nå holder vi på med å arran-
gere en strategi konferanse i Lisboa.

For alle
-Kan alle være teltmaker?

- Det er noe alle bør gå inn i. Også
som pensjonister. Noen gode venner
av meg har nå vært 20 år i Kina; de
begynte i en alder av 62.

- Hvordan ser du på globalise-
ringen og pluralismen som preger
verden i dag?

- Evangeliet er nå nesten kommet
til alle folkeslag; vi bør vente på Jesu
gjenkomst. I vårt land har vi en stor
utfordring i forhold til innvan-
drerne. Å være utsendt som vitne
om Jesus forutsetter ikke nødven-
digvis at vi reiser ut. Det kan også
innebære å være medmenneske
med våre naboer. Teltmakerstrate-
gien er en kaosmodell som tåler
mange omlegninger. Vi må både
være fleksible og vite at vi lever for
Ham som skal stå på seierspallen til
slutt, sier Berit Helgøy Kloster. �

Berit Helgøy Kloster på talerstolen under et
Lausanne-møte i Thailand i 2004

På jobb fo
Berit Helgøy Kloster står sentralt nasjonalt og internasjonalt i en 

organisasjon der alle kaller seg «teltmakere». Midt i mars kommer 
hun til Nesttun som taler på en stor misjonssamling for hele Fana, 
med utfordringer både til skoleelever, yrkesaktive og pensjonister. 

Berit Helgøy Kloster innleder om
«Teltmakeren - for alle til alle?»
søndag 19. mars kl. 18 i Birkeland
menighetshus. Arrangementet er et
samarbeid mellom Fana prosti,
Fana fellesforening for Det Norske
Misjonsselskap og Fana fellesfor-
ening for Norsk Luthersk Misjons-
samband. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

r Jesus
Invitasjon ...

... til deg som har lyst å synge i mannskor
og som ønsker å utvide ditt sosiale og kul-
turelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i Fana-bygda, etter mer enn
60 års virke. Koret har nå flyttet øvingslokaleen fra Stend til
Apeltun Skole, der det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere i koret. Dirigent og
musikalsk leder er Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på 1.tenor og 2. bass, der
som kjent utfordringene er størst. Etter samtaler med Kul-
turkontoret i Fana, rektor ved Apeltun skole, Foreldrenes Ar-
beidsutvalg og Sameige i området, inviterer vi med dette
nye familiefedre til medlemskap i koret vårt. Så, dersom du,
gjerne sammen med naboer eller andre venner, har lyst å
være med, så ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette med å «stå i kor»
• møte dirigenten og finne din plass i koret
• møte en fadder som vil hjelpe deg på plass

Dersom du tror at du ikke kan synge, arrangerer vi «Kan
ikke synge kurs», der de fleste med rimelig god stemme og
gehør snart finner seg vel til rette. Kanskje vil et medlem-
skap i koret vårt gi deg en ny og rik opplevelse, slik vi all-
tid har følt og erfart vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 5244 Fana. 
Tlf. 55 91 51 60/ 926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor v/Ludvig Korsøen
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV DAG KVARSTEIN

20-bussen er på vei utover i
Sandviken en grå regnværsdag i
midten av oktober. Det er lenge
siden sommeren sendte stråler
via Byfjorden og inn over asfalt-
hverdagen. Varmen fra julekos
og tente stearinlys er fremdeles
så langt unna av vi ikke merker
den. Vi sultne, slitne, men veltil-
passede A4-mennesker er på vei
hjem til kjøttgryter og et lett
kyss på kinnet. Men der på buss
nummer 20 denne lyssvake høst-
ettermiddagen sitter vi alle i til-
synelantende dyster taushet,
med eller uten grunn. Ingen av
oss snakker til hverandre. Våre
blikk glir unna når vi merker en
antydning til sårbarhet hos våre
medpassasjerer. Et smil under-
trykkes av frykt for at det skal bli
tolket feil. Ingen vennlige ord
blir sagt, ingen hatefulle heller.
Objektiv nøytralitet hersker. Vi
enser hverandre knapt.

Det er da jeg hører den hvis-
kende samtalen fra setet bak
meg. De takknemlige ordene
kommer fra en kvinne i 40-årene
som livet har satt ubarmhjertige
avtrykk på. Hun samtaler med
sin sidemann, en mann med
uklare øyne og litt snøvlete dik-
sjon. Ordene fra kvinnen kom-
mer dypt nedenfra. Stemmebån-
dene er liksom filt med en grov
rasp, som om de er preget av
hakk og sår etter bånd som ble
brutt, eller risset med arr etter
svik og gråt som ikke fikk slippe
ut. Øyenlokkene til denne
kvinnen «i sin beste alder» er så
tunge at hun ikke har krefter til
å holde dem oppe. Kanskje øy-
nene som hun skjuler, har sett
for mye. Håret er langt fra ny-
vasket, kinnene går innover,

kinnbena peker for mye den
motsatte veien. Mens hun snak-
ker bikker hodet forover, beve-
gelsene hennes er sakte og stak-
kato, men det som kommer ut
fra munnen hennes er ikke til å
misforstå. – Eg kan stole på deg.

Det er nok lenge siden livet
gikk på skinner for denne
kvinnen midt mellom A4-men-
neskene på buss nummer 20 mot
Lønborglien. Det har nok heller
rullet kraftig nedoverbakke de
siste årene. Hvorfor det gikk galt
kan jeg ikke lese ut fra det slitne
ansiktet eller det bøyde hodet.
Men jeg kan likevel høre klart de
ordene som kommer ut mellom
to lepper som en gang lå inntil
sin mors bryst. De samme lep-
pene som prøvende smakte på
noe brunt og sterkt på festen i
6. klasse, og som senere stadig
oftere tok inn blankere og ster-
kere drikke etter hvert som usik-
kerheten vokste og fotfestet hos
mor og far løsnet. Flytende rus
ble til kjemisk dop. Tomrommet
innvendig ble fylt med farligere
og større doser av dyrekjøpt sti-
muli. 

Nå er livet i ferd med å gå i
oppløsning, og de faste holde-
punktene har for lengst flytt
bort. Hun har gitt opp å ta vare
på seg selv, og kan langt mindre
ta vare på andre. Hun er ute av
stand til å gjøre et produktivt
arbeid. Kort sagt, etter normale
standarder hun har ingenting å
bidra med verken som sam-
funnsmenneske eller medmen-
neske. Men dypt nedenfra i
henne, bak den lite tiltalende
fasaden, kommer det ord jeg al-
dri før har hørt på en buss:

- Du e den eneste eg kan
stole på. Eg vet eg alltid kan
komme til deg. �

- Du e den eneste eg kan stole på.
- Ja, du kan alltid komme til meg, det vet du.
- Men eg kan vere grådig vanskelig å ha med å gjøre når eg e
skikkelig på kjøret.
- Ja, du kan vere vanskelig, men de e kje nokke problem.
- Takk for at du sier det. Eg visste eg kunne stole på deg.

Nåde på 
buss 20,
14. oktober 
2005 kl. 1703
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Prost Per Barsnes
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 59 32 55
E-post  . . . . . . . .per.barsnes@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . 55 91 56 56
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . 415 52 570

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

Kapellan Eirik Mills
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 53
E-post  . . . . . . . . eirik.mills@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . 90 18 50 70

Kateket Hans Petter Dahl
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 63
E-post  . . . . . . . hans.p.dahl@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . 97 16 76 83

Ungdomsprest Anne Marthe Ulvik 
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 59 32 60

E-post  . . .anne.marthe.ulvik@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . .92 43 50 96

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

Menighetskonsulent 
Elisabeth R. Andersen
Telefon . . . . . . . . . . . . . . 55597180
E-post  . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . . 55916837

Kirketjener Arne B. Andersen
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 40064279
Telefon, privat  . . . . . . . . . 55916837

Menighetsrådsleder Ingvar Henne
Telefon, privat  . . . . . . . . . 55105837
E-post  . . . . . . ihenne@broadpark.no

Kirkegårdsleder Paul Martinussen
Kontortid hver dag  . . . . 09.00-12.00
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 45

UTVALGENE

Gudstjenesteutvalget
Midlertidig kontakt . . . . . 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt . . . . . 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Midlertidig kontakt . . . . . 55 13 93 53

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

Misjon og økumenikkutvalget
Midlertidig kontakt . . . . . 55 59 32 56

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik . . . . . . . . 55 22 91 64

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

Fana KFUK-KFUM
Jørn Henning Theis  . . . . .55 22 02 77

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:
Tove Ask  . . . . . . . . . . . . 55 22 94 90

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Gironummer 3411.30.76803

AB Bunadsutleie og søm
Ragnhild Grimseid - tlf. 55 22 72 24 - 934 33 827
Syr Fana- og hardangerbunad, dame og herre.

Tar også reparasjoner
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Fortsatt er det flere landsbyer som ber
om besøk, og folk vil bli døpt. Kirken
har prøvd å være forsiktig og ikke gape
over for mye. Men det er ikke lett å svare
med at en ikke har tid eller ressurser til å
komme.

Evangelister
Kirken mangler evangelister som stiller
seg til disposisjon uten at det skal koste
dem for mye. Menighetene er fattige på

penger. Det å gi tiende er vanskelig, ak-
kurat som i Norge.

I Bafoulabé går det på det jevne, med
noen lyspunkter innimellom. Kirkens
ledere tar ansvar og gjør så godt de kan
og har ressurser til. Kvinnene samles,
kanskje ikke så regelmessig enda, men
det er en trofast flokk. 

Tre av dem reiste til Tambaga for å
evangelisere en weekend, og kom glade
tilbake.

Å gjøre evangeliet kjent for hvert menneske
over hele verden er en hastesak, men faren er
at det blir slik som med en del andre ting: det
utsettes eller overlates til andre.

«Det som haster er sjelden viktig, og det som
er viktig haster sjelden»

Det ville vært fint om misjonsperspektivet
kunne være en del av menighetens liv
gjennom hele kirkeåret, slik som det også er
en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Kirkemøtet behandlet i 2005 saken om «en
misjonerende kirke». I sluttdokumentet sies
bl.a dette: 

Misjon og glede hører sammen. Misjon
springer ut av den glede som troen på Jesus
Kristus gir. Ved å dele gleden blir kirken hel.
Juleevangeliets store glede «er en glede for
hele folket» (Luk 2,10), en verdensvid glede.
Vi fikk del i gleden ved at noen delte den med
oss. Evangeliet kom til Norge som et resultat

misjon i margen
......................

Tar service!
Bilmekaniker reiser 2 mnd til Mali
på egen regning for å ta service på
bilene! 
Tor Sigurd Brandsdal fra Kristian-
sand driver bilverksted, men over-
later firmaet til sine kollegaer for å
gjøre en innsats for misjonen ved å
stille sin kompetanse til disposi-
sjon.

Fakta
Det er mye positivt som skjer i Mali,
på flere fronter. Utviklingen av lan-
det går fremover, om enn sakte. Ba-
mako og flere andre byer og steder
har fått mobildekning. Også i Ba-
foulabe, og snart i Oussobidiania. I
Bafoulabé settes i disse dager opp
stolper for el-forsyning. Strøm til
forbruker blir det ut på våren en
gang. Det blir et stort framskritt og
gode, ikke minst for misjonen

Bønn
Kjære Jesus. Takk for den åpenhe-
ten mange viser for å høre evange-
liet. Vi ber for de små lokale menig-
hetene at de må utruste evangelis-
ter og ledere. Vi ber også om at de
kristne må lære å gi tiende av sine
midler til menighets og misjonsar-
beid. Takk for mange bibelskolestu-
denter. VI ber om at de må bli et
godt lederskap i kirken.

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA

Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Brev til menigheter som har misjonsa
I det daglige stresset er det lett å miste fokus på ting som ikke krever en
konkret innsats av oss, eller har en bestemt tidsfrist. Det er viktig at vi
klarer å løfte perspektivet i våre menigheter i en travel tid der vi har mest
fokus på vi og vårt.

Mulighetene er mange, men: 

-Det er mangel
på evangelister 
og penger
I Tambaga jobbes det bra etter de planer som er lagt, og 
de organiserer selv. Hølje og Anita Haugsjå er på hjemme-
opphold.



Vil du være med?

Ditt bidrag er viktig!
Hvorfor bli fast giver?
I Fana bor det nå nesten 14.000 voksne og barn
som er medlemmer av Den norske kirke. Du er
kanskje en av disse? Vi er glade for alle bidrag vi
har fått fra deg og andre til menighetens arbeid,
men det vi trenger aller mest, er en fast givertje-
neste som vi kan budsjettere med. Medlemmene i
Human-Etisk Forbund betaler 300 kroner i års-
kontingent (50 for familiemedlemmer og pensjo-
nister), selv om de mottar akkurat samme stats-
støtte per medlem som oss. Skulle ikke vi støtte
vår kirke like mye?

Hvorfor trenger vi ditt bidrag?
Kirken tar ikke medlemskontingent, selv om den
offentlige støtten langtfra dekker utgiftene til
alle aktivitetene som menighetene driver. Sam-
men med Fana KFUK/KFUM betaler Fana menig-
het lønn for en ungdomsarbeider og deler av lønn
til andre ansatte. Et stort korps av frivillige med-
arbeidere driver søndagsskoler, barnekor, voksen-
kor, babysang, eldretreff, kulturkvelder, dugna-
der og mye annet. Og ikke minst satser menighe-
ten på en aktiv nærkirke i Ytrebygda, der befolk-
ningen nå øker raskt. Selv om arbeidet drives fri-
villig og gratis trengs det likevel penger til drif-
ten av disse aktivitetene. Og vi vil så gjerne
gjøre mer - særlig for barn og unge!

Fakta
� I 2004 hadde vi 54 faste givere som 

tilsammen ga 112.800 kroner. 
� Takkoffer, andre gaver, kunstauksjon etc 

ga til sammen ca 344.000 kroner. 
� En medlemskontingent med samme 

beløp som HEF, ville grovt regnet gitt 
1.500.000 kroner. 

Klipp ut og send til Fana menighet, 
Fanaveien 320, 5244 Fana

Jeg vil gjerne bli fast giver til Fana menighet

Navn ..........................................................

Adresse ......................................................

Poststed ......................................................

Fødselsnr ....................................................

(for skattefradrag på gaver)

E-post ........................................................

Jeg vil gi et fast beløp (kryss av)

� Mnd � Kvartal
� Halvår � År

Jeg vil gjerne betale

� Med autogiro � Vanlig giro

Beløp pr gang ............... kr

Ønsker giro tilsendt (antall) ........

Underskrift ..................................................
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av at tolv disipler ble sendt ut fra Jerusa-
lem. Mennesker krysset landegrenser og
dannet menigheter som delte evangeliet vi-
dere. Overalt har fortellingen om Jesu kjær-
lighet og tilgivelse hatt en frigjørende ef-
fekt…Misjonsvirksomheten har skapt nye
kirker over hele verden som er viktige sam-
arbeidspartnere for vår kirke i møte med
felles utfordringer. Kirkemøtet utfordrer
menighetene til å:

� være medvandrere gjennom dialog, de-
ling og nærvær slik at evangeliet kan ska-
pe tro, livsmot og glede. Dette har vi en
forpliktelse til å gjøre i fellesskap med an-
dre kirker 

� samarbeide med kirker i andre land i
vårt felles ansvar for å forkynne budskapet
til alle verdens folkeslag gjennom forbønn
og givertjeneste, utveksling og venn-
skapssamarbeid, utsendinger og andre
måter som bidrar til virkeliggjørelsen av
dette oppdraget 

� åpne gudstjenestefeiringen så den gir

rom for ulike kultur-
uttrykk og legge til
rette for praktisk
deltagelse av alle
mennesker, inklu-
dert mennesker
med ulik språklig og
kulturell bakgrunn 

� ta vår samtid på alvor og være menighe-
ter i bevegelse 

� formidle misjonskallet og kallet til mi-
sjonærtjeneste til nye generasjoner

Normisjon vil gjerne bistå i å være en
misjonerende menighet. Ta kontak hvis
dere ønsker besøk på gudstjenester eller i
andre sammenhenger, eller vil ha tilsendt
materiell eller konkret informasjon. Om
ikke lenge vil du finne en egen ressursbank
på våre internettsider www.normisjon.no
som vil gjøre det enklere å bli oppdatert.

MED ØNSKE OM ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

MARIANNE KRAFT, MISJONSKONSULENT

avtale med Normisjon

Mali

�

Flere elever
Bibelskolen er i stadig utvik-
ling med flere elever. Elever fra
andre kirker og utveksling av
forelesere. Bibelskolehagen
driver fram grønnsaker og
foredler planter til salg. Ele-
vene får undervisning i hage-
bruk, en lærdom som kan være
fin å ta med seg hjem. �

N’fali preker i Tambaga kirke. 

Gjermund Lygre 
sammen med
bibelskole-
studenter. 



Vilde Magnusson
Marie Grimstveit Einarsen
Mari Stangeland
Live Iversen
Noah Haugen
Elise Ersvær Sjursæther
Alida Spissøy Damm
Nicholas Davanger Haugland
Trine Sofie Ulvatn
Thomas Ulvatn
Christoffer Hagen Zeil
Freya Daisy Cornell
Thea Moe Runderheim
Jonas Dexter Litlekalsøy
Ella Ræstad Hammer
Matheo Schick
Sander Lefdalsnes Holmedal
Sondre Vetterhus Knutsen
Oline Vethe
Sarah Ekerhovd Helle

Marianne Reimers Fauske – Lars
Christian Arnestad

Oscar Johannessen f. 1949
Aksel Haga f. 1916
Peer Erik Eliasen f. 1941
Olaf Bøckmann f. 1917
Kåre Dagfinn Kvamsdal f. 1928
Fridtjof Nilssen f. 1932
Olav Vaagen f. 1923
Marius H. Ramfjord f. 1991
Ivar Thorbjørnsen f. 1936
Johanne F. Isaksen f. 1915
Anna Haldis Tveit f. 1925
Anne Marie Bleiklie f. 1915

5.februar – Vingårdssøndagen
11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd. Of-
fer: Menighetsarb. Luk.17.7 - 10,
5.Mos.8,7.11-18, 1.Kor 3,4-11 

12.feb.– Såmannssøndagen.
11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Nattverd. Takkoffer
til Bibelmisjonen.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/prost Per Barsnes. Takkoffer til
dåpsopplæringen i Fana. Mark.
4,26-32, Jer.20,7-9, Hebr. 4.12-13.

19.feb.– Kristi forklarelsesdag.
11.00 Fana. Høymesse
v/ungd.prest Anne Marthe Ulvik.
Dåp og nattverd.Fana Kyrkjekor.
Takkoffer til menighetsarb.
11.00 Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste v/res.kap.Gunnar
Nesse. Takkoffer til menighetsar-
beidet. Joh.17.1-8,2.Mos.3,1-6,.
Pet.1,16-18.

26.februar – Søndag før faste.
11.00 Fana. Familiegudstje-
neste v/kap. Eirik Mills. Dåp. Tak-
koffer til fasteaksjonen. Joh.12.24
-33,4.Mos.21,4-9, 1.Tim 2, 4-6.

5.mars – 1.søndag i faste.
11.00 Fana. Fastegudstjeneste
v/res.kap. Gunnar Nesse. Alment
skriftemål. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/res.kap. Gunnar Nesse. Takkof-
fer til dåpsopplæringen. Matt.16,
21-23, 1.Mos.4, 3-7, Jak.1,12-15.

12.mars – 2.søndag i faste.
11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Nattverd. Takkoffer
til Bjørgvin bispedømme. Luk.
7,36-50, 1.Kong.18,21-26.36-39.

19.mars – 3.søndag i faste.
10.00 Skeie skole. Ung messe
v/ungd.prest Anne Marthe Ulvik.
Offer til barne- og ungdomsarb.
11.00 Fana. Høymesse v/ prost
Per Barsnes. Nattverd. Takkoffer
til barne- og ungdomsarb.
11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/res.kap Gunnar Nesse.
Nattv. Årsmøte for Ytrebygda
Kyrkjelag. Luk.4.31-37,
2.Sam.22,1-7, 2.Kor. 12, 7-10.

26.mars – Maria Budskapsdag.
11.00 Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Fana Kyrkjekor. Offer : Ytrebygda
Kyrkjelag. Menighetens årsmøte
etter gudstjenesten. Luk.1,46-55,
Jer.33,14-17,Ef.1,3-6.

2.april – 5.søndag i faste.
11.00 Fana. Familiegudstje-
neste v/prost Per Barsnes og ka-
teket Hans Petter Dahl. Dåp. Av-
slutning av dåpsskolen. Takkof-
fer til dåpsopplæringen i Fana.
20.00 Fana. Tomasmesse
v/res.kap.Gunnar Nesse m.fl.
Takkoffer til Fana Diakonat.
Joh.11,45-53, Hebr.9,11-15,
3.Mos. 4,13-20.

Fana søndagsskole, 
våren-06
Januar:
15. Søndagsskole
22. Søndagsskole
29. Familiegudstjeneste

Februar:
5. Søndagsskole
12. ikke søndagskole
19. Søndagsskole
26. vinterferie, ikke søndagsskole

Mars:
5. Søndagsskole
12. ikke søndagsskole
19. Søndagsskole
26. ikke søndagsskole

April:
2. Søndagsskole
9. påske, ikke søndagsskole
16. påske, ikke søndagsskole
23. familiegudstjeneste
30. Søndagsskole

Mai:
7. ikke søndagsskole. Vårslepp,
Ytrebygda skole
14. Søndagsskole
21. Søndagsskole
28. Søndagsskoletur
Ledere: Trude og Tor Arne 
Hetland, tlf. 55 91 67 86
Fremmøte i kirken eller på me-
nighetshuset kl.11.15.Vel møtt!

Bibeltimer våren 2006

Menigheten inviterer til bibelti-
mer våren 2006. Bibeltimene er i
menighetssalen i Fana Menig-
hetssenter. 

Torsdag 2 februar kl 12:00-14:00 
Deltakerne tar med niste, vi ord-
ner med drikke. 
Tema: Hva er egentlig nåde? 
Bibeltimeholder: Per Barsnes

Torsdag 16 feb.kl 19:00-21:30 
Vi begynner med kveldsmat. 
Tema: : Både synder og verdifull. 
Bibeltimeholder: Gunnar Nesse 

Torsdag 23 feb.kl 12:00-14:00 
Deltakerne tar med niste, vi ord-
ner med drikke. 
Tema: Troens sorger og gleder. 
Bibeltimeholder: Gunnar Nesse

Torsdag 2 mars kl 19:00-21:30 
Vi begynner med kveldsmat.
Tema: Når Gud virker gjennom
oss. 
Bibeltimeholder: Gunnar Nesse

Torsdag 16 mars kl 19-21:30 
Vi begynner med kveldsmat.
Tema: Å kjenne Gud – å vokse i
troen. 
Bibeltimeholder: Gunnar Nesse

Torsdag 23 mars kl 12:00-14:00 
Deltakerne tar med niste, vi ord-
ner med drikke. 
Tema: Hva skjer når vi ber? 
Bibeltimeholder: Anne Marthe
Ulvik

Torsdag 30 mars kl 19:00-21:30 
Vi begynner med kveldsmat.
Tema: Å være både bundet og fri
på en gang. 
Bibeltimeholder: Hans Petter
Dahl. 

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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