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Maria og Jimi
Kai S. Flatekvål har tatove-

ringer av jomfru Maria (og

Jimi Hendrix) - og har kon-

vertert til katolisismen.

Møt en lokal bladfyk med

egne meninger. side 8-9

Veteranen
Han har vært postmann,

bonde - og ikke minst en

drivkraft i menigheten i en

mannsalder. Per Barsnes

portretterer den 85-årige

menighetsveteranen 

Torolf Henne. Side14-15 

Kultur i Fana
Lett vintermørket med

interessante og givende

kulturkvelder i Fana kirke.

På programmet står fore-

drag, fortattermøte og

konsert med barokk-

ensemblet Musica Celines

(bildet). Side14-15 

Mange endringer
Det nye året bringer med seg mange endringer i ansettelseskabalen i Fana. Gunnar
Nesse er innsatt som sokneprest, og Per Barsnes har 100 prosent stilling som prost.
Fana har fått ekstra kantor i 50 prosent stilling; Eli-Johanne Rønne-kleiv vikarierer i
denne stillingen inntil Gjermund Mildestveit overtar fast i august. Til sist er Svante Havåg
vikar som ungdomssektretær i Fana KFUK/KFUM. Side 2, 3, 13 og 15

Thor Pundsnes har en ekstrajobb noen kan stille
spørsmål ved: Bør en prest også være en frivillig del
av militærvesenet? Og hva innebærer forvarets am-
bisiøse RAM-prosjekt for Rådal-presten. Side 5-7

Prest og militær
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AV KATEKET HANS-PETTER DAHL

Disiplene tenkte sikkert at Jesus

hadde nok med alle de voksne som

ville treffe ham. De ville skåne Jesus

for alt maset. Mesteren hadde da

viktigere ting å ta seg av! Reaksjo-

nen fra Jesus var voldsom. Han ble

rasende på disiplene. Hvis det var

noen han ville bruke tid på, så var det

barna.

Hver gang vi har dåp i Fana kirke,

leses denne historien om Jesu møte

med barna. Det er mange foreldre

som velger å la barna bli døpt i den

gamle, fine kirken vår. Statistikken

viser at nesten 200 barn blir døpt i

Fana kirke hvert år. Vi gleder oss

over at vi får så mange nye medlem-

mer i menigheten hvert år, samtidig

som det er en stor utfordring. Hvor-

dan skal menigheten klare å ta imot

alle disse unge kirkemedlemmene

og deres familier på en god måte?

Jesus selv gjorde barna til hoved-

personer, og da er det viktig å legge

forholdene slik til rette at vi ikke hin-

drer dem i å komme til kirken. Sok-

nerådet er opptatt av dette og har i

sin handlingsplan et eget punkt som

omhandler styrking av barne- og

ungdomsarbeidet. Noen tiltak er

satt i verk og andre er under plan-

legging. Menigheten ønsker å gi et

godt tilbud til barn både søndager og

hverdager. 

- Ca. en gang pr. mnd. er gudstje-

nestene spesielt tilrettelagt for fami-

lier med små barn. De søndagene

som har et litt mer voksent preg de-

ler vi ut barnebøker og tegnebrett

med bilder fra dagens pre-

kentekst.

- Hver tirsdag formiddag

er det baby/småbarnssang

i menighetshuset

- For de eldre barna er

det startet Elvis-klubb på

Ytrebygda skole

- Liv og røre er et tilbud til

hele familien. Man samles først til

felles middag. Deretter fordeles bar-

na på ulike aktiviteter tilpasset alder

og interesser, mens de voksne kan

slappe av med ferske aviser og en

kaffekopp.

- Menigheten sender personlige

invitasjoner til alle 4-åringer og 6-

åringer med tilbud om å motta kirke-

bok og delta på dåpsskole.

Jeg vil oppfordre alle foreldre og

besteforeldre til å ta med seg barna

på disse aktivitetene. Som firebarns-

far vet jeg at hverdagen ofte kan være

hektisk og at en ikke alltid rekker

over alt en ønsker å være med på.

Kanskje en kan alliere seg med na-

boen og kjøre annenhver gang? Ta

gjerne kontakt hvis du vil vite mer om

menighetens tilbud til de minste. Det

samme gjelder om du ønsker å være

medarbeider i dette viktige arbeidet.

Vi har for tiden «ledig stilling» som

søndagsskolelærer i Fana kirke. 

Det er et stort ansvar en tar på seg

når en bærer et barn til dåpen. Barna

må få bli kjent med kirken og den tre-

enige Gud de er døpt til. Da er det vik-

tig at verken foreldres travle hverdag,

menighetens størrelse, de ansattes

prioriteringer eller mangel på frivilli-

ge medarbeidere hindrer dem! •

La barna komme til meg 

Mark 10,13-16: De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men
disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de
små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike
som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som
et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hen-
dene på dem og velsignet dem.

Gunnar Nesse ble
innsatt som
sokneprest i Fana
på gudstjenesten
21. januar. Fana
menighet har
dermed fått en ny
sokneprest som
likevel er veldig
kjent og kjær.

AV INGVAR HENNE

Selv om Fana nå har fått
ny sokneprest er det ingen
prester som slutter. Per
Barsnes har hittil hatt en
todelt rolle som prost i
Fana prosti og sokneprest
i Fana menighet.Arbeids-
mengden har økt både for
prosten og soknepresten,
og det er derfor nødven-
dig å endre på ansvarsfor-
delingen slik at prostestil-
lingen og soknepreststil-
lingen nå dekkes av to
personer. Dette er forøv-
rig en endring som grad-
vis innføres i hele landet,
som en del av prosterefor-
men.

25 år som prest i Fana
Kirkekaffen etter innset-
telsesgudstjenesten ble
både en markering av
Gunnar sine 25 år som
prest i Fana, og en feiring

av ny stilling. Gjennom
mange personlige hilse-
ner ble Gunnar takket for
sitt verdifulle arbeid i me-
nigheten. Hans rause og
sindige personlighet ble
fremhevet som kontakt-

Ny, men v
soknepres

Gunnar Nesse er innsatt som ny     

Denne oppfordringen kom Jesus med da
disiplene hans ville vise bort en gruppe som
ønsket at barna skulle få møte ham. 
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9.-11. februar:

Vinter-

festival

på Voss. 

Regi av

Bjørgvin

KFUK-

KFUM:

«Tro at

du er noe». Medlemmer,

ledere og konfirmanter fra

ungdomsenhetene i Fana

tar del.

15. februar kl 1730

Liv og Røre, i menighets-

huset. I samarbeid med 

dåpsskolen.

8. mars 

Årsmøte i Fana KFUK-

KFUM.

15. mars kl 1730:

Liv og Røre, i menighets-

huset. I samarbeid med 

dåpsskolen.

velkjent 
st i Fana

Velkommen til
baby- og små-
barnsang!
Fana menighet startet med baby-

sang for første gang i februar

2005, og startet i høst opp igjen

med en ny runde. Dessverre var

det ikke så lett å få ut budskapet

denne gang, så nå begynner vi på

igjen tirsdag 9. januar-07.

Baby og småbarnsang er lek,

sang, glede, rytme, nærhet,

trygghet og utfoldelse. Baby-

sangen er tilrettelagt for babyer

opp til ett år,  småbarnsangen for

barn fra ca.1-3 år med foreldre

eller andre omsorgspersoner. Vi

holder til i Fana menighetssen-

ters ungdomslokaler i kjelleren. 

Hver tirsdag fra 9.januar-07.

Babysang: kl. 11-12. Småbarn-

sang: kl. 12-13. Dørene åpner fra

kl 10. Gratis adgang. Det er tilret-

telagt for amming/matlaging og

stell, samt muligheter for en

kopp kaffe/te for de voksne.

Har du spørsmål, kontakt Re-

nate Olsen tlf: 901 27 068 e-post:

satnohacop@hotmail.com •

skapende og tillitsvekkende, og
han er like mye venn og med-
menneske som prest og offent-
lig tjenestemann. Gunnar bi-
drar sterkt til at kirken er nær
også i folks hverdag.

Menigheten ser fram til

mange nye år med den velkjente
nye soknepresten. De gode erfa-
ringene gjør oss trygge på at vi
har mye å se fram til.Vi gratule-
rer Gunnar med ny stilling og
ønsker lykke til med nye utfor-
dringer! •

    sokneprest i Fana. ARKIVFOTO

Svante
Havåg vikarierer

som ungdomssekretær
I forrige nummer takket vi Anne Marthe Ul-

vik for innsatsen som ungdomssektretær i

Fana KFUK/KFUM,  og vi er så heldige at vi

allerede har på plass Svante Havåg i hennes

sted. 

De litt eldre ungdommene i Fana vil nok huske

ham igjen, for Svante har vært fast ansatt i den

samme stillingen fra 1997 til 2001. Etter dette har han arbeidet i

Det Norske Bibelsselskap som regionssekretær for vestlan-

det med bibelmisjon og bibelbruk.

Svante er utdannet prest, og på mange måter blir

det god kontinuitet ved at han blir vikar i vårse-

mesteret. Vi er glade for at han tar utfor-

dringen, og vi ønsker ham velkommen

tilbake til Fana og lykke til i 

vikariatet!

Ellers: Vi har planer om å arrangere en utvidet Gospel-

night/Konsert i februar med gjesteband og gjeestesang-

ere! Dette vil bli annonsert så snart detaljene er klare.

Ord til ettertanke:
[Jesus sa:] «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens

Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandigee,

men åpenbart det for umyndige små.» Luk 10, 21

KM-kalenderen
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Som et ledd i opplæringen
av de nye konfirmantlederne
ble det arrangert leder-
weekend på Voss hvor det
var lagt opp til et variert
program. 

AV AKSEL OLSEN

Alt fra fysisk fostring til
studier av Bibelen sto på
timeplanen. Dette var et
tilbud til konfirmantle-
dere i Skjold, Storetveit,
Fana og Birkeland.

Turen startet ved
Skjold kirke der ung-
dommene ble plukket
opp med buss og kjørt
frem til den endelige
destinasjonen. Allerede
på bussen var stemning-
en høy og latteren satt
løst, det var derfor deilig
å kunne få seg en matbit
i ro og mak vel framme
ved Vonheim. Men etter
å ha ladet batteriene var
det tid for en samling
der det ble orientert om
regler og praktisk infor-
masjon.

Dag to ble brukt til
bibelkurs og fysisk fost-
ring i form av inneban-
dy, basketball og fot-
ball. Tormund Ger-
hardsen fra Skjold me-
nighet var en av de som
satt stor pris på avbrek-
ket «Jeg synes det kan-
skje ble litt mye rolige
inneaktiviteter, så jeg
synes det var topp å få
rørt litt på seg.»

Turen var absolutt en
dundrende suksess, og
bør absolutt tilbys for
årets konfirmanter
som ønsker å bli kon-
firmantledere.•

Ekstra 
kantor-
ressurs!

I eit halvt års tid framover vil Fana kyrkje-

lyd kunna glede seg over eit friskt tilskot

på den mussikalske sida. Den nye medar-

beidaren har sendt inn ein liten presenta-

sjon av seg sjølv:

Kven eg eer: Eli-Johanne Rønnekleiv, fødd

i Fosnavåg på Sunnmøre. Rønnekleiv-

namnet kjem frå Hyen i Nordfjord. Skule-

gang på Stord og studiar i Bergen. Ferdig

utdanna kantor i 1988. Har arbeidd fleire

stader Bjørgvin bispedøme, m.a. Ullens-

vang, St. Jakob, Fitjar, Arna, Nygård og

Bømlo. Vikarierte i fjor haust i Birkeland

kyrkje. Har no fått 50 prosent fast stilling i

Årstad menighet. Er også utdanna teolog

og har studert song privat.

Kva rolle eg har og kor lenge eg skal vere i

Fana: Vikarierer fram til 1.august 2007 i

den nye 50 prosent kantorstillinga som

Fana kyrkjelyd har fått, og som Gjermund

Mildestveit er tilsett i. Sidan eg er fast til-

sett i Årstad, blir det der eg speler gudste-

nester. Arbeidet mitt i Fana vil i hovudsak

vere å avlaste kantor Jostein Aarvik når

det gjeld gravferder og vigsler. Og så gler

eg meg til å bli betre kjent med Fana kyr-

kjekor og den flotte staben i Fana! •
ELI-JOHANNE RØNNEKLEIV

Familiesamling og basar
Fana diakonat inviterer til familiesam-

ling med basar søndag 25. mars kl.

16.00 i Fana menighetssenter.

• Sang og musikk

• Servering

• Godt gammelt åresalg med mange

fine gevinster.

Alle er hjertelig velkommen.

I forbindelse med vår årlige basar

trenger vi flere gevinster. Har du lyst til

å bidra med noen gevinster eller kan-

skje du vil kjøpe lodd? Ta kontakt med

Ronny Søvik på tlf. 55 91 59 71. •

Mills tilbake fra Betlehem
Trofaste lesere av menighetsbladet har nok

fått med seg reisebrevene Eirik Mills har

skrevet fra sitt opphold i Palestina. Nå er Ei-

rik tilbake i sin vanlige jobb som kapellan i

Fana, men inntrykkene fra Betlehem og

områdene rundt vil nok bli varige minner. Vi

ønsker velkommen tilbake, og ser fram til å

høre mer fra et spennende opphold. •

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Ledertur til Voss Ledertur til Voss 
Uten mat og drikke... alle hjelper til med matlagingen. ALLE FOTO: INGE HØYLAND

Lek og moro skaper 

godt fellesskap.

Godt med en dukkert og lek i

bassenget.

Litt sofakos ble det også...
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Det sterkeste
våpenetEtikk er et nyttig ord som stadig

vinner nye venner. Fra før har vi fått
etisk handel, nå får vi også «etisk
krigføring». Prest Thor Pundsnes
(35) underviser personell i Sjø-
heimevernet i etiske refleksjoner
rundt utfordringer de kan møte i
tjenesten.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Thor Pundsnes bor med kone og
barn like ved Fana Stadion.
Han er ansatt som kapellan i
Nygård kirke, men har tidli-
gere virket både i Søreide og
Fana menighet. Jeg treffer
ham utenfor Lagunen en
regntung januarmorgen.
Heldigvis har Baker Brun
nytrukket kaffe og vi finner
oss fort et usjenert bord oppe
i det røykfrie glassburet.

- Her bør vi ikke kaste stein,
sier jeg.

- Det er ofte slik det starter,
kommenterer han. - Noen kas-
ter den første steinen.

Langt engasjement
Pundsnes’ engasjement for etikk i
Forsvaret går langt tilbake. Ung og ny-
utdannet gjorde han i 1997 sin første-
gangstjeneste som assisterende regi-
mentsprest på Sessvollmoen.

- Mitt ansvar var å gi rekruttene
etikkundervisning, sjelesorg og kir-
kelige handlinger. Soldatene viste
meg stor tillit og jeg opplevde at det
var lav terskel for å komme til presten.

I tillegg til å være nyutdannet teolog
hadde Pundsnes også bakgrunn fra Kirkens SOS.
Dette gjorde at han følte han hadde noe å gi tilba-
ke til de soldatene som oppsøkte ham.

- Mennesket er skapt verdifullt og unikt i Guds
bilde. Samtidig har vi det gammelmodige ordet
synder, et ord som forteller oss at vi ikke takler li-
vet og våre relasjoner slik vi ønsker. Vi er skapt
til å gjøre lysets gode gjerninger.Dessver-
re virker det ofte som vi har en ten-
dens til å elske mørket mer enn
lyset.

> FORTSETTELSE SIDE 6
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Formell og uformell makt
Forsvaret har utviklet et eget etikkprogram
kalt RAM (se egen sak), innført fra 2006 som
en obligatorisk undervisning for alle offise-
rer og menige. Pundsnes ble invitert til å set-
te av ni dager hvert år til å kurse det vestnor-
ske Sjøheimevernet.

- Heimevernet består av voksne, intelli-
gente mennesker med selvstendige hold-
ninger,så det kan bli svært spennende disku-
sjoner rundt temaene jeg tar opp.Et av tema-
ene vi reflekterer rundt er formell og ufor-
mell makt. Nå har vi aktuelle eksempler
både med varsling på Sandviken sykehus og
konflikten mellom Gerd-Liv Valla og In-
gunn Yssen. Der ser vi at de som våger å stå
frem, viser seg å ha en veldig stor uformell
makt.

- Men samtidig kan de bli utsatt for repre-
salier, forfølgelse og latterliggjøring fra den
formelle makten?

- Det vil alltid være risikoen. Derfor er det
nå kommet en ny paragraf i arbeidsmiljølo-
ven som gir en særlig beskyttelse til varslere.

Oppstanden i Kosovo
Et av eksemplene i undervisningen er hentet
fra den blodige oppstanden i Kosovo noen
vårdager i 2004,da tre albanske barn ble fun-
net druknet i elven Ibar. Serberne ble be-
skyldt for ugjerningen, og det brøt ut store
opptøyer.

- En norsk FN-styrke var utstasjonert ved
Caglavicadaenstorgruppebevæpnedealba-
nere prøvde å invadere landsbyen. De norske
soldatene hindret dem ved å danne en skjol-
drekke. En ung albaner satte seg da i en laste-
bil og kjørte i stor fart nedover mot solda-
tene. En norsk fenrik valgte å skyte varsel-
skudd mot bilen. Da bilen ikke stoppet, skjøt
han direkte mot sjåføren og drepte ham.
Mange liv ble nok reddet av dette skuddet.

- Det er jo en bra måte å vinkle en
etisk problemstilling?

- Ja, og viktig også. Militæret har
makt og det kan komme til et punkt
der de misbruker makten.Offiseren i
denne situasjonen fulgte gjeldende
prosedyrer for en slik situasjon.

- Han kunne skutt mot bildek-
kene?

- Flere har sagt det, men det er ikke
sikkert at det hadde stoppet angre-
pet. Det viktigste er at en potensielt
svært farlig situasjon, der mange liv
kunne gått tapt, ble avverget.

Å snu det andre kinnet til
- Jeg har alltid oppfattet kristen-
dommen som en fredselskende reli-
gion. «Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn» sier Je-
sus i Bergprekenen (Matt. 5:9). Vil
ikke det å avstå fra bruk av militære
maktmidler være i god kristen ånd?

- Ikke avstå, men vi har en vestlig
krigsetikk som sier at utøvende
krigsmakt etter en analyse alltid skal
velge det minste ondet. Da tyskerne
invaderte Norge i 1940, var det min-
ste ondet å stå opp og kjempe imot
selv om det medførte tap av liv. Jeg er
ganske sikker på at det ikke var
mange pasifister tilbake i Norge etter
andre verdenskrig.

- Jesus snakket om å snu det andre
kinnet til.Var han pasifist?

- Mange spør meg om det. I studi-
ene lærte vi at grunnteksten ikke er
entydig når det gjelder dette bibelver-
set. Det kan ligge en skjult symbolikk
der,atmanvedåsnudetandrekinnet
til tvinger sin motstander til å slå med
den urene venstrehånden.

AMRITSAR, 1919: Britiske soldater

massakrerte rundt 1000 sivile

indere, en udåd som banet vei for

Gandhis ikkevoldelige kamp.

FOTO: UKJENT/NATIONAL ARMY MUSEUM

DIKTEREN: «Tilgi alltid dine fi-

ender. Ingenting irriterer dem

mer». Oscar Wilde fotografert i

New York, 1882.

FOTO: NAPOLEON SARONY

CHIAPAS, 2005: «Du er nå innenfor

zapatistenes opprørsområde. Her

er det folket som gir ordrene og

myndighetene som utfører dem». 
FOTO: HAJA/WIKIPEDIA.COM

TRENER. Spesialister fra Sjøheimever-

net trener på bording. Soldater må både

være forbredt på å møte vold og på å

selv bruke vold. RAM skal gi hjelp til å

ta riktige valg. FOTO: JAN H. MICHELSEN

’’
Det er godt for mennesket å bli forsont,

å gi og motta tilgivelse. Dette behovet er

noe som bor i alle mennesker. De aller

fleste av oss er dannede mennesker som

er opplært til å oppføre oss ordentlig mot

hverandre. Samtidig vet vi at ekstreme

situasjoner kan bringe oss i møte med

mørke og destruktive krefter.
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Etter den tids normer var dette
svært fornedrende for den som slo.

- Det er jo uansett fornedrende å
bli slått, ikke minst av en uren hånd?

- De kulturelle regler og normer
var nok annerledes der og da,selv om
noe fortsatt henger igjen når vi hånd-
hilser med høyre hånd.

Satyagraha
Indias store leder Mahatma Gandhi
(1869-1948) sa en gang at «et øye for
et øye gjør hele verden blind». En av
hans nærmeste medarbeidere var
den afghanske borgerrettighetsleder,
pasifist og muslim Abdul Ghaffar
Khan (1890-1988). I en tale sa han:
«Jeg skal gi dere et våpen sterkere enn
både politiet og militæret. Det er Pro-
fetens våpen, men dere vet ikke om det.
Ingen makt på jorden kan stå imot
det». Våpenet han snakket om var
ikkevold, i hans ord «en tålmodig og
moralsk rettferdighet».

- Hva tenker du om ikkevold som
strategi for konfliktløsning?

- Den har sin berettigelse,men også
sine begrensninger. Dersom en liten
gruppe opponerer mot en stor over-
makt,vil den pasifistiske maktanven-
delse ikke ha noen betydning.

- De meksikanske zapatistene
gjorde i 1994 et ikkevoldelig opprør
mot urettferdige sosiale forhold i
delstaten Chiapas. De var en bitteli-
ten gruppe, men kommuniserte til
alle verdens TV-skjermer ved hjelp
av satelittelefoner og bærbare data-
maskiner. Etter noen spredte tre-
fninger fikk de en dialog.

- Det er et bra eksempel, men jeg
tror det var et unntak. Målet må all-

tid være å gjøre militærmakten over-
flødig. Men så lenge verden består av
mennesker som har denne hangen til
å velge mørket fremfor lyset så er det
nok langt igjen dit ennå, ihvertfall i
det dennesidige.

Tilgi dine fiender
Etikkundervisningen trekker også
frem det som skjer etter krigen. Det
brukes eksempler fra Rwanda, der
tidligere stridende parter må lære seg
å leve sammen på ny og Sannhets-
kommisjonen i Sør-Afrika (se egen
sak).

- Det er godt for mennesket å bli
forsont,å gi og motta tilgivelse.Dette
behovet er noe som bor i alle men-
nesker.De aller fleste av oss er danne-
de mennesker som er opplært til å
oppføre oss ordentlig mot hveran-
dre.Samtidig vet vi at ekstreme situa-
sjoner kan bringe oss i møte med
mørke og destruktive krefter.

- Du mener at opplæringen kan
være en måte å forberede deltagerne
til vonde og vanskelige møter med
seg selv og andre?

- Kanskje den kan ruste dem til å bli
mer oppmerksom på egne holdning-
er. Når jeg legger frem et eksempel,
får jeg tilbake innspill fra hele grup-
pen. Synliggjøringen av ulike me-
ninger rundt en etisk problemstilling
kan være en hjelp til å finne frem til
hvor en selv står, slutter Thor Punds-
nes.

«Tilgi alltid dine fiender» råder
den irske forfatter og estetiker Oscar
Wilde (1854-1900). «Ingenting irri-
terer dem mer». ●

,Sannhetskommisjonen
Kommisjonen for sannhet og forsoning var en

domstolslignende del av veien mot et moderne

demokrati i Sør-Afrika. Alle som hadde opplevd

vold og overgrep under apartheidstyret kunne

komme fremog vitne omdette. De somhadde ut-

ført overgrep og voldshandlinger kunne også gi

vitnemål, og be seg fritatt for videre rettsforføl-

gelse og straff. Mange av vitnemålene ble kring-

kastet pånasjonalt fjernsyn.Kommisjonenhadde

mandat til å innvilge overgriperne amnesti der-

som forbrytelsene var politisk motivert og over-

griperen la alle kort på bordet. For å unngå

«vinnerens rettferdighet» (som Nürnberg-pro-

sessene er blitt beskyldt for) tok kommisjonen

mot vitnemål og rapporter ombrudd påmennes-

kerettighetene fra alle sider av konflikten. Vitner

fortalte om lyssky ogumoralskehandlingerutført

både av apartheid-regimet, frigjøringsstyrkene

(inkludert ANC) og andre. Av en søkermasse på

over 7000 ble 849 overgripere innvilget fullt am-

nesti. I kommisjonens endelige rapport, lagt frem

28. oktober 1998, fordømmes begge sider av kon-

flikten for sin del av grusomhetene.

Detmesteavkommisjonensarbeider lagtutpå

en egenhjemmeside:www.doj.gov.za/trc ●

RAM: Respekt, ansvar ogmot
RAM er et etikkprogram for forsvaret utarbeidet

av en gruppe norske prester på oppdrag fra For-

svarskomitéen. «Deltagelse i internasjonale

operasjoner krever styrker somer veltrentebåde

fysisk,mentalt, etisk ogmoralsk» heter det i inn-

stillingen. «Det er de moralske kvaliteter hos

mannskap og befal som i stor grad bestemmer

utfallet av slike oppdrag».

De tre bokstavene er en forkortelse for Forsva-

rets tre kjerneverdier: Respekt, ansvar og mot.

RAM-programmet er laget helt fra grunnen av

norske prester,mener inspirert avRoyal Air For-

ce sitt «Belief and ValuesProgramme».

Feltprestkorpset står ansvarlig for den organi-

serteetikkundervisningen i forsvaret.Tankenbak

er ikke å drive trosopplæring for å skape gode

kristne, men å utvikle soldatenes evne til å tenke

moralsk. Undervisningen i RAM foregår over

seks dobbeltimer,med enmålsetting omånå alt

personell innen en treårsperiode (regnet fra pro-

gramstart i fjor).●

TAP. Flere norske UNIFIL-soldater har falt

i forsøket på å forsvare freden. Minnes-

merket over dem understreker at solda-

tene har et tungt ansvar både for sitt eget

og kameratenes liv. FOTO: FNVETERAN.NO

PASIFISTEN? «Sett dere ikke imot

den som gjør ondt mot dere. Om

noen slår deg på høyre kinn, så

vend også det andre til» (Matt. 5:39)

sier Jesus i Bergprekenen.
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Flatekvål evner noe som burde vært flere
forunt: å beskrive seg selv med tre ord.

- Jeg er familiefar, vossing og katolikk.
Han kunne føyet til journalist – men reg-

ner nok med at fanabuer flest er kjent med
navnet hans etter noen år med høy spalte-
temperatur i Norges nest beste lokalavis.

Å finne Gud
- Min mormor døde da jeg var åtte år. Det
siste hun sa til meg var at «du må finne Gud
på din egen måte». Den gang tenkte jeg ikke
så mye over dette, men setningen festet seg.

Kai var 24 første gang han kontaktet den
katolske kirken. Det skjedde på Voss, hos

nonneordenen Franciskus Xaverius-søs-
trene.

- Jeg fikk snakke med en nonne, og spurte
henne hvordan jeg skulle gå frem for å kon-
vertere. For å si det litt flåsete, så skysset hun
meg ut døren og ba meg komme tilbake om
noen år.Fire år senere traff jeg henne som jeg
nå er gift med.Hun gjorde det mulig for meg
å konvertere. Jeg kontaktet St. Paul menighet
i Bergen, og fikk diakon Gunnar Wicklund-
Hansensommentor.Gjennometheltårgikk
jeg ukentlig til ham for å lære om katolisis-
men, før jeg konverterte for fire år siden.

Forbønn
«Den som ikke greier å finne veien til sitt
ideal, lever mer lettsindig og frekkere enn et

menneske uten ideal,» sier filosofen Frie-
drich Nietzsche. Har du funnet veien til ditt
ideal?

-Veien til mitt ideal har vært veien til kato-
lisismen. Så lenge jeg har vært bevisst min
egen situasjon her i livet så har jeg alltid
trodd på Gud. Spørsmålet har vært i hvilket
hus jeg skal tro på Gud.

- Så du mener ikke at den ene retningen er
mer riktig enn den andre?

- Neida, se på det store bildet. Det er ulike
veier som alle fører til det samme målet.
Men den katolske kirken er moderkirken,
opprettet av St. Peter etter direkte oppdrag
fra Jesus.

- Hva er det som tiltrekker deg i den katol-
ske kirken?

Veien

Kai Svellingen Flatekvål (34) mener at den norske kirken mangler identitet. Etter at
han konverterte til katolisismen, føler han at han er kommet hjem. Som symbol på
sitt nye hjem har han et portrett av jomfru Maria tatovert på venstre overarm.

EGO SUM LUX

MUNDI (Joh. 8:12):

-En tatovering er for

resten av livet. Dette er

min måte å si at

jeg har funnet livets

lys, sier Kai Svellingen

Flatekvål. Til høyre:

Tatovør Tomas Brudvik

(39) i arbeid.
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- Menigheten preges av mye varme og en-
gasjement. Jeg synes det er vanskelig å hen-
vende seg direkte til Gud,slik den protestan-
tiske skikken er. For meg er det mer naturlig
å gå gjennom prestene og de hellige. Jeg ber
da til Jomfru Maria og St. Paul, og så går de i
forbønn for meg.

Lidenskaper
- Folket her i de nordiske landene er mer
kjølige og analytiske av natur, mens det
sydlige og latinske temperamentet er mer
følelser, temperament og farger. Er skillet
mellom trosretningene like mye et skille i
temperament?

- Det er mye følelser i den katolske kirken,
noe som harmonerer godt med min per-
sonlighet. Jeg er et veldig lidenskapelig
menneske, jeg legger mye følelser i mange
ting. Når jeg først skulle legge følelsene
mine til Gud,så gjorde jeg det der jeg følte at
lidenskapen min hørte hjemme.

- Du har flere tatoveringer, både av Jom-
fru Maria - og Jimi Hendrix?

- Innen musikken har Jimi Hendrix alltid
vært den største for meg. Dette var min før-
ste tatovering, gjort for tyve år siden i ren
kjærlighet til hans musikk.Etter at jeg hadde
konvertert,ønsket jeg et kristent landskap på
armen. Da passet ikke Jimi Hendrix lenger
inn, så han har nå forsvunnet bak jomfru
Maria. Men han er der fortsatt, selv om han
ikke synes.

Jesu legeme
- Hva er forskjellen på den
katolske og den norske pro-
testantiske menigheten?

-Vi er mer opptatt av natt-
verden, den helligste stun-
den i gudstjenesten.For meg
er den mitt møte med Gud,
en direkte kommunikasjon
med himmelen. Den norske
kirken er mer anonym, jeg
synes den mangler et ansikt
eller en identitet. Jeg har stor
respekt for Fana-prost Per
Barsnes. Han har den sam-
me varmen jeg kjenner igjen
hos den katolske presten.

- Hadde du likt den norske
kirken bedre dersom den
ikke var statskirke?

- Det er umulig å si. Jeg vet ikke hvordan
den ville vært.

- Kanskje den hadde stilt friere?
- Det er jo nettopp det som er problemet.

Et av argumentene mot et skille har vært at
kirken da vil bli ekskluderende i stedet for
inkluderende.

Dialog eller konflikt
«Vis meg hva Muhammed har brakt av nye
ting, og der vil du finne ting som bare er onde
og umenneskelige, slik som å spre troen med
sverd,» sa pave Benedict XVI i fjor høst. Du
føler ikkenoebehovforåforsvarepavennår
han uttaler seg uheldig?

- Nei, hvorfor skulle jeg gjøre det? Jeg syn-
tes kanskje ikke at det sitatet var så veldig
heldig, men jeg skjønte hva han mente. Jeg
har lest talen og jeg fant ingen ondskap i
den.

- Sitatet er i seg selv et sitat – hentet fra en
600 år gammel dialog mellom den bysan-
tinske keiseren og en iransk skriftlærd. Selv
leste jeg pavens tale som en invitasjon til di-
alog mellom religionene, ikke konflikt slik
det ble fremstilt i media?

- Og der har du pressen – vi er gode på å ta
ut det som er negativt!

Å møtes i bønn
- Under sitt besøk i Tyrkia i slutten av no-
vember laget paven på ny overskrifter. Fo-

ran alle verdens tv-skjermer bøyde paven
hodet mot Mekka i bønn sammen med
mufti Mustafa Cagrisi. Hvor mange andre
paver ville gjort det samme?

- Nei,der er han nok den første.Det var en
fin måte å vise sin vilje til dialog. Det virker
som han har en del gode egenskaper.

- Et medlemskap han hadde i ung alder
kan vel betegnes som uheldig?

- Det at han var med i Hitlerjugend? Han
var 14 år gammel da han ble innrullert der.
Selvfølgelig kan du klandres for ting du har
gjort i ungdommen, men vet du hva, seri-
øst? Det er hallo i luken, altså. Det er lov å
skifte mening.

Tveegget sverd
- Det er et stort og alvorlig valg du har
gjort?

- For meg var dette et enkelt valg – det var
slik jeg fant Gud. Jeg tror det var en mening
med at dette skulle skje meg.

- Det er et tveegget sverd, det med tilfel-
digheter og skjebne. Du tror ikke på tilfel-
digheter?

- Vel, jeg spiller lotto. Kanskje tilfeldighe-
ter kombinert med en stor del skjebne.

- Skriftemål er en kristen praksis der en
person bekjenner sine synder for en prest,
eller i teologisk forstand for Gud gjennom
en prest. Går du til skrifte?

- Ja, jeg skrifter. Det er anbefalt for en
praktiserende katolikk å
skrifte minst to ganger årlig,
selv om det ikke er lett å gå til
en prest og si hva du har gjort
galt her i livet. Pave Johannes
Paul II skriftet daglig. Hvor-
for han hadde behov for det,
er jo et annet spørsmål.

- Etterpå må du hjem og
gjøre botsøvelser?

- I gamle dager var det slik at
om du gjorde en stor synd, så
måtte du mest sannsynlig ut
på pilegrimsreise. Det har jeg
sluppet så langt.

- Det minner om filmen
«The Mission». Hovedperso-
nen måtte gjøre bot for å ha
drept sin egen bror i duell.

- For å si det slik: Han måtte
seriøst på pilegrimsreise, sier
Kai Svellingen Flatekvål. ●

til Roma
HJERTET: St. Petersplassen ble planlagt slik at flest mulig

samtidig kunne få pavens velsignelse. FOTO: WIKIPEDIA

ÅNDELIG FAR: - Pave Benedict XVI utstråler mye vennlighet og varme,

sier Kai Svellingen Flatekvål. Bildet tok han selv under en fellesaudiens i

Roma sist sommer.

Veien til mitt ideal har vært veien til katolisismen.

’’
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Kulturprisen for Fana og
Ytrebygda utdeles årlig og 
har en totalverdi på 10.000
kroner fordelt på en kunst-
gjenstand utformet av en
kunstner med tilknytning til
Fana/Ytrebygda, sat en
gavesjekk og et diplom.

AV MARIT BRATTEN  OG INGVAR HENNE

Prisen for 2006 var utformet av keramiker
Anne Bente Totland. Formålet med prisen
er å stimulere det lokale kunst- / kulturlivet
og om mulig bidra til økt engasjement – og
tildeles enkeltperson eller organisasjon/lag
som ved nytenking, aktiv profilering eller
handling har vist nye veier innenfor kultur-
feltet i disse bydelene.

Dekker alle kravene
Vinneren i 2006 dekker ikke bare ett av kra-
vene for tildeling – men så å si alle. Han er
en kulturformidler av ypperste kvalitet,
som i en årrekke har gjort en betydelig inn-

AV EIRIK MILLS

Nyhetene hjemme
kunne formidle at
pavens uttalelser
skapte store vansker
for kristne i muslim-
dominerte områder.
Ifølge media ble flere
kirker i Palestina ut-
satt for omfattende
ødeleggelser. Det
passet meg dårlig at
disse urolighetene
skulle komme like
før min avreise. Men
jeg bestemte meg for
ådraså lengeUDikkedirekte frarådet
en slik reise.

Allerede første kveld i Betlehem
spurte en ung kelner meg om hva jeg
syntes om pavens uttalelse. Lettere
nervøs og uvitende om hvorfor han
var interessert i mitt syn, svarte jeg
kontant at den var unødvendig og
dum. Kelneren syntes fornøyd med
svaret og gav meg gratis kaffe. I etter-
tid viste det seg at han var katolikk.
Utover dette har jeg sjelden blitt kon-
frontert med pavens uttalelser.

Søndag for en uke siden oppsøkte
jeg imidlertid en av kirkene som ble
påført størst skade. En liten, vakker
gresk-katolsk kirke i Nablus. Brann-
bomber og skarpe skudd hadde øde-
lagt kirken både innvendig og utven-
dig.Nå var restaureringen godt i gang,
og bortsett fra noen kulehull i veggene
og gjenstående malearbeid,var det lite
som tydet på en hard medfart.

Etter søndagsmessen ble jeg invitert
hjem til presten.Med en noe resignert
fremtoning fortalte Fader Yousef J.
Sa’adah at det er vanskelige tider for
de kristne påVestbredden.Av Nablus’
120.000 innbyggere pleide 30.000 å
være kristne. I dag er det bare 700

igjen. Men Vesten
formidler et feilaktig
bilde fortalte han.
De kristne flytter
ikke først og fremst
på grunn av mus-
limsk undertryk-
king. I Palestina har
kristne og muslimer
lang tradisjon for å
leve side om side i
gjensidig respekt.

- Sannheten er at
vi alle lider samme
skjebne under isra-
elsk okkupasjon. De
unge kristne - med

kontakter i utlandet - flytter i håp om
bedre fremtidsutsikter. Slik situasjo-
nen er her,finnes det få jobbmulighe-
ter etter endt utdanning, sa Fader
Yousef.

Den gresk-katolske presten fortalte
at kirken ble ødelagt av en liten mus-
limsk opprørsgruppe.

Dagen etter møtte tusenvis av mus-
limer opp utenfor kirken i protest
mot ødeleggelsene. Hamas har finan-
siert restaureringen og det er musli-
mer som nå setter kirken i stand. De
har sågar malt nye ikoner av Jesus og
Jomfru Maria. Men denne delen av
historien ble aldri formidlet videre i
vestlige medier.

Det slår meg nok en gang hvor lett
vi har for å generalisere, og hvor liten
bit av virkeligheten vi får presentert
gjennom media. Like lite som én
uklok uttalelse fra paven gjør alle
kristne til islamkritikere,gjør én mus-
limsk opprørsgruppe alle muslimer
til ekstremister. Jeg er glad jeg ikke lot
meg skremme av nyhetene, men dro
til Palestina sånn at jeg kunne se vir-
keligheten slik den egentlig er. ●

Kjære far! Min venn er kunstner. På 
en måte minner han meg om hoved-
personen i barnesangen «Det bor en
gammel baker»: Bildene hans er
praktfulle, sjelen hans er ensom. 

Salget går det dårlig med, han lever omgitt av bilder.
Han suger i seg en røyk, og det er som den forsvinner
ned i et stort svart tomrom.

- Dette bildet kunne bare fortsatt og fortsatt, sier
han, viser meg en stor tre-
plate dekket av tykke lag
med oljemaling i drama-
tiske eksplosjoner av ster-
ke farger og runde
kvinnelige former.

- Platens størrelse er
dets eneste begrensning.

Jeg er enig. Når jeg luk-
ker øynene, er det som
om jeg kan følge bildets
linjer videre,ut av bildet.

Tilbake fra Betlehem
KapellanEirikMills er nå tilbake igjen i Fanamenighet etter

et begivenhetsrikt opphold i Palestina somBetlehem-utsen-

ding forKirkensNødhjelp.Hanhar gjennomoppholdet

skrevet en rekke reisebrev, til opplysning, diskusjon - og ikke

minst endel forargelse. Vi lar EirikMills selv oppsummere

oppholdet,medensiste refleksjon fra denneurolige,men

politsk og religiøst særdeles viktige regionen. •-red.

Ikke mange ukene før jeg reiste til Midtøsten hisset pave
Benedict XVI opp muslimske miljøer over hele verden ved
å sitere en flere hundre år gammel kritikk av islam.

Møtet med fader Yousef

Eirik Mills og Fader Yousef J.

Sa’adah. FOTO: RICHARD GOODMAN

Kulturprise

Alle bilders m
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- Jeg kaller det «Alle bilders mor.»
Neste gang jeg ser ham,er bildet borte.
- Har du solgt det? spør jeg.
- Nei, jeg har malt over det, sier han

lett.
- Jeg hadde bruk for platen.
Han ber meg kjenne på det nye bildet.

Et landskap former seg under fingrene
mine: Daler, elver, skoger, små byer,
mennesker.

- Det er jo det samme bildet, sier jeg.
Du har bare latt det fortsette.

Han nikker.
- Slik er livet,sier han stille – nesten yd-

mykt.
Jeg kjøpte bildet, tok det med hjem til

deg.
I unge år startet du eget møbelverk-

sted. Det var en optimistisk tid og du
hadde nok å gjøre. Kundegruppen din
var ofte unge par i etableringsfasen,med
mange ønsker og lite kontanter.

- Jeg fikk et godt rykte,men jeg var nok

for snill.Arbeidet mitt var av høy kvalitet,og pri-
sen var lav.

Noengangerfikkduikkebetaling idethele tatt.
Du hadde et stort hjerte, med lite plass for peng-
er. Etter noen år var eventyret slutt og du måtte
legge ned driften. Jeg ber deg sette en ramme på
bildet.Noen dager senere ringer du.

- Vanligvis liker jeg ikke slik moderne kunst.
Men dette bildet rører ved noe i meg. Det er ikke
riktig å stenge det inne i en ramme.

Jeg reiser for å hente bildet. Du har likevel satt
på det en enkel ramme i lyst,ulakkert treverk.

- La rammen forbli ubehandlet. Med tiden vil
den få sin egen glød,kanskje som en gjenklang av
fargene i bildet.

Jeg forstår ikke hva du mener, men er glad for
det fine arbeidet du har utført.

- Det ser ut som de trives sammen, sier jeg.
Rammen smyger seg så tett rundt hjørnene på

bildet at skjøtene nesten ikke synes.
- Ja,et sliktbildeernestensomet levendevesen,

sier du. ●
Kjærlig hilsen Datteren

Sorgseminar
for etterlatte
Menighetene iprostiethar inoenårnå
hatt seminar omsorghvert halvår.

Sorg berører oss påmangemåter, og du er

velkommen til seminar enten det er kort

eller lang tid sidendødsfallet. Seminareter

gratis.

■ Tid: lørdag 10mars kl. 10.00-14.00

■ Sted: SkjoldKirke, Peisestuen.

PROGRAM:

■ Hva er sorg og hva gjør sorgenmed

oss? Ved sokneprest i Storetveit

menighet, BjarteHolme

■ Lunch

■ Samtale/ spørsmål

■ Orienteringomtilbud til etterlatteprostiet

■ Spørsmål/påmelding:

- Diakon i Storetv./Bønes, LindaBårdsen

55308117- linda.bardsen@bkf.no

-Diakon i Skjold: Anette Andersen,

55 59 71 15 - anette.andersen@bkf.no

-Diakon i Birkeland, Tone Totland

55 36 22 85 / 915 32 323 -

tone.totland@bkf.no

sats innen kulturlivet i Fana – langt ut-
over det hans yrke og virke tilsier.

Han skaper gode kontakter på tvers av
interesser og kulturaktører både gjen-
nom felles forståelse og samhandling og
gjennom målbevisst dialog med det po-
litiske miljø – så vel som offentlig ansat-
te og representanter fra det frivillige kul-
turlivet.

Kreativitet
Stikkord her er også Per Barsnes sin kre-
ativitet og idérikdom som sammen med
hans evne som initiativtaker til å begeis-
tre og inspirere andre – har gang på gang
resultert i spennende arrangement og
konstruktivt samspill der han har klart å
engasjere private og offentlige støtte-
spillere for å knytte bånd mellom gam-
melt og nytt:

■ Hans iherdige innsats var hoved-
årsaken til at kulturlandskapet rundt

Fana kirke ble valgt til tusenårssted
for Bergen i år 2000.

■ Han var hovedpådriver for Fana
kirkes 850-årsjubileum 02/03

■ I 2005 var Fana kirke og Fana kultur-
park stedet for Bergen kommunes
hovedmarkering av 100-årsjubileet
for unionsoppløsningen.

■ Hans innsats for å gjeninnføre tradi-
sjonen med Olsokfeiring i Fana bør
også nevnes. Dette skjer i tett sam-
arbeid med blant annet kulturelle lag
og foreninger i Fanabygden.

Takketale
Kultursjef Marit Bratten overleverte
prisen på den store julekonserten i Fana
kirke med blant annet disse ordene til
Per Barsnes:

-Takk for at du er så entusiastisk og
skapende og for ditt unike engasjement
innen kulturfeltet og ikke minst ditt på-
gangsmot.

-Du er en virkelig inspirator med stor
evne til å stimulere og engasjere det lo-
kale kulturlivet, og en verdig mottaker
av årets Kulturpris! ●

en 2006 tildelt Per Barsnes

or

Prost Per Barsnes mottok Kulturprisen

for Fana og Ytrebygda 2006. ARKIVFOTO
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Velkom m en til

tlf.55 91 98 00

www.fanasparebank.no

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

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:
sylvi@fanaposten.no

AV PER BARSNES

Det trafikale tverrsambandet i

Fana er veldig dårleg når det

gjeld bussruter. For å koma

frampårimelegkort tid, erpri-

vatbilen dessverre einaste løy-

singa. Dette fører ulukkelegvis

til at mange aldrande, som var

faste kyrkjegjengarar tidle-

gare, når dei sjølve, eller ekte-

fellen køyrde, ikkje lenger

kjem seg til kyrkje. Sjukdom,

eller dødsfall har endra deira

livssituasjon. Dei blir isolerte

frå det fellesskap dei regel-

messig søkte, så lenge dei

kunne setje sin eigen dagsor-

den. Frykt for å vere andre til

bry, gjer at dei ikkje spør om

skysshjelp, ikkje ein gong hjå

sine eigne born eller borne-

born. Men like sjølvsagt som å

gi dei skysshjelp til å koma i

butikken, skulle det vera for

born og borneborn aktivt å by

dei skyss til gudsteneste. Eg

veit at mange sit med eit sårt

og lengtande sakn etter å få

koma til si kyrkje både på van-

lege søndagar og i høgtidshel-

gar, men dei klarar ikkje å

koma seg fram i tide med eiga

hjelp.

Eg vågar meg difor til med ei

utfordring til born og borne-

born som har eldre i sin fami-

lie, der dette er ei aktuell pro-

blemstilling.Kandeverevenn-

lege og aktivt ordnemed skyss

til dykkar kjæregamleog/eller

sjuke til gudsteneste, for ek-

sempel ein gong i månaden,

om ikkjemeir, og i høgtidshel-

gar! Og er de fleire til å dele på

det, kan det kanskje bli oftare?

Dei fleste greier seg godt ålei-

ne, viss dei berre får skyss,

Hjelp til kirkeskyss
Kjære born og borneborn av aldrande
foreldre/besteforeldre utan bil!

men eg veit og døme på at al-

drande menneske set veldig

pris på fylgje. Kanskje kan det

og imøtekomast av og til? Det

er ei strålande fin oppleving

nårdette skjer. Imange famili-

ar er det heilt vanleg. Men alt-

for mange overser problemet!

Detteereit slag fornestekjær-

leiken!●

Slett ikke alle får

offentlig skysshelp,

særlig ikke på en

søndag. Prost Per

Barsnes oppfordrer

de eldres familier

til å finne frem

tenningsnøkkelen.

ARKIVFOTO
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ANSATTE

Prost Per Barsnes
Telefon 55 59 32 55
E-post per.barsnes@bkf.no
Telefon, privat 55 91 56 56
Mobil 41 55 25 70

Sokneprest 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 Svante Havåg
Telefon 55 59 32 60
E-post    svante.havaag@bkf.no
Mobil             92 24 76 39

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 55 59 71 80
E-post elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat 55 91 68 37

Kirketjener Silje Brækken
mobil 916 92 224 
E-post silje.brækken@bkf.no

Menighetsrådsleder Ingvar Henne
Telefon, privat 55 10 58 37
E-post ihenne@broadpark.no

Kirkegårdsleder Paul Martinussen
Kontortid hverdager 09.00-12.00
Telefon 55 30 81 45

Prostileder i Fana Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81 
Mobil 952 44 447
E-post: inger.dahl@bkf.no

UTVALG OG LAG

Gudstjenesteutvalget
Per Erik Waaler 55 13 13 16
Mobil 90 58 26 96

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
Midlertidig kontakt 55 5932 63

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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AV PER BARSNES

Etter gudstenestene på søndagar, blir det
oftast berre ei knapp ordveksling i kyrkje-
døra, der vi takkar for samveret og ynskjer
kvarandre framleis god søndag! I dag tek
vi oss tid til å prate.Vi får oss ein samtale eg
seint vil gløyme! Torolf Henne har hatt
mange jern i elden i sitt vel 85-årige liv. Av
yrke har han vore postmann og bonde.

Søndagskulelærar
Korleis vart han engasjert i søndagskulen?
Det var fleire grunnar for det. Torolf fortel
ei gripande historie om ein nær slektning.
Han låg for døden i sin beste alder.

Kyrkje og kristendom hadde han vist lite
interesse for i livet. Men som barn hadde
han gått på søndagskulen. I den alvorlege
situasjonen han no var komen i, kom lær-
dommen frå søndagskulen han til hjelp.
Det som var sådd i barnesinnet 40 år tidle-
gare, hjelpte han til ei levande kristentru
på dødsleiet. Avskjeden dei imellom vart
ei sterk oppleving, med von om gjensyn.
Samtidig vart denne opplevinga ein sterk
motivasjon for søndagskulearbeidet, seier
Torolf, ettertenksamt.

- Korleis hadde det seg at du dreiv søn-
dagskule på to plassar?

- I utgangspunktet hadde eg ansvar ber-
re for søndagskulen på Kaland. Solveig
Dahle dreiv søndagskulen på Samdal.
Men då ho begynte på sjukepleiarskulen
vart dei utan lærar. Eg vart utfordra og sa
ja. For livet hadde lært meg at søndagsku-

len er viktig! I 10 år var eg på same tid søn-
dagskulelærar på Kaland og i Samdal, an-
nankvar søndag på kvar plass.Eg begynte i
1961, og heldt på til etter at eg vart pensjo-
nist i 1988.

- Kva aldersgrupper var det som gjekk
på søndagskulen?

- Dei gjekk på søndagskulen til dei var
konfirmerte. I Samdalen starta vi også
Yngreslag for ungdommane som var kon-
firmerte.

- Er du eit overskotsmenneske Torolf,
som maktar så mykje?

- Eg har i alle fall vore velsigna med god
helse og godt humør.Eg hadde veldig sterk
støtte i Hilda,kona mi.På Kaland var Anna
og Arne Børsheim trufaste støttespelarar.
Og i Samdalen hadde eg utruleg god hjelp
av Einar Børhaug,Oddlaug og Odd Hjelle-
stad. Eg må også nemne Liv Fjelltveit. Eg
kan ikkje synge, og trengde difor hjelp til
det. Vesle Liv var ein god hjelpar! På Sam-
dal skule var det trøorgel. Liv hadde lært å
spele piano, men orgel var vanskeleg for
henne, for føtene hennar nådde ikkje ned
til trøene på orgelet. Løysinga vart at eg
trødde og ho spelte. Ved felles innsats fekk
vi tonefylgje til songane! Strålande!

På kattejakt
Postmannen som for bygda rundt, var
ikkje berre søndagskulelærar, postmann
og bonde. Han var altmoglegmannen,
som kunne gi ei hjelpande hand til det
meste, når noko stod på. Ein gong gjaldt
det avliving av kattar. Torolf fortel om eit

■ Kulturkveld, Fana menig-

hetssenter torsdag 22.februar

kl 19.30 med Per Jon Odèen

«Med skråblikk på stat/kirke-

spørsmålet».

Stat/kirke-

debatten går

videre også

etter at hø-

ringsutta-

lelsene fra

grunnplanet i

menighetene er innhentet. Sa-

ken er så stor og så viktig at den

virkelig trenger et skråblikk, en

vilje til å belyse saken fra utradi-

sjonelle vinkler. Denne kvelden

gir vi ordet til journalist Per Jon

Odèen, kjent kåsør, forfatter og

anmelder. Musikkinnslag ved

Carsten Dyngeland, piano, Bar-

bro Husdal, vokal og Øystein

Søbstad, saksofon. Billetter kr.

80,- ved inngangen. Arr: Kultur-

utvalget for Fana menighet. •

■ Konsert med Musica 

Celinesi Fana kirke søndag

18.mars kl 19.30

Velkommen til et gjensyn med

barokkensemblet Musica Celi-

nes i Fana kirke. Ensemblet,

som består av Cecilie Hauke-

dal-Johansen – blokkfløyte og

barokkfiolin, Eline Sundal – vi-

ola da gamba og Ines Maidre –

cembalo og orgel, vil fremføre

fransk instrumentalmusikk fra

Vårens musikk og kultur

Eg bankar på døra i Hednemyrsveien 20. Her bur Torolf
Henne. Vi ser kvarandre regelmessig. For Torolf møter
trufast fram når Fana kyrkjelyd samlast til gudsteneste. 

Postmann og bonde m
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det 17. og 18. år-

hundre. Blant annet

vil det bli presentert

verker av kompo-

nistene Hotteterre,

Couperin, Boismor-

tier og Marin Ma-

rais. Bill: kr 150 for

(voksne)/kr 120 kr

(pensjonister). Bil-

lettsalg ved inn-

gangen. Arrangør:

Musica Celines. •

■ Kulturkveld på Fana 

menighetssenter torsdag

22.mars kl 19.30 med 

forfatter Edvard Hoem 

Edvard Hoem har skrevet

seg inn i mange hjerter

med romanen «Mors og

fars historie». Han skildrer

med inderlighet og respekt

forholdet mellom sine forel-

dre, emissær Knut Hoem og

piken Kristine Nylund fra

Gudbrands-

dalen, som

var blitt gra-

vid med en

tysk soldat.

Denne kul-

turkvelden

leser og for-

teller Hoem fra romanen. I

tillegg deltar prostikoret

Sola Fide. Bill kr. 80,- ved

inngangen. Arr: Kulturutval-

get for Fana menighet. •

... i kirken og på menighetssenteret

øst. Særleg strevsamt var det opp «Lun-
dagotena» (Samdal-Bontveit). Vegen var
ikkje brøyta, så i djup snø var det tungt å
gå.

- Du bar på mykje pengar.Var du ikkje
redd for å bli rana?

- Nei. Det hende at folke spøkte med
det,og då svarte eg tilbake:Var eg deg,vil-
le eg tenkt meg om eit par gonger først.
Du skal vite at eg har vore slaktar. Eg trur
ikkje du skal ta den risken!

I kyrkjestolen
I kyrkja har Torolf fast plass. Så sant han
ikkje er bortreist eller sjuk, så er han der.
Med sitt trufaste frammøte gir han eit
sterkt vitnemål om si tru, og med sitt
nærver i kyrkjelyden er han til stor inspi-
rasjon. På spørsmål om søndagskulelæ-
raren har endå eit minne han vil trekke
fram, glimtar Torolf til. Han har ei solsk-
inshistorie på lur frå søndagskulen i
Samdal:

- Søndagskuleborna som budde ytterst
i dalen, kom med buss så tidleg, at dei var
komne på skulen før meg. Eg måtte først
gjere meg ferdig med fjøsstellet, før eg
kunne reise til Samdal. Difor var eg den
siste som kom. Då eg stod i døra, fekk eg
ei overrasking som greip meg.Dei sette i å
synge av full hals «Ja, nå vet jeg hva jeg vil,
jeg vil følge Jesus».

Ei slik oppleving må vel vere einkvar
trusopplærar sin draum! Takk for pra-
ten! •

gamalt ektepar, som hadde så
mange kattar,at naboane tok til å
klage. Kona spurde om eg kunne
avvlive nokre av desse kattane,
seier Torolf. Problemet var at dei
budde så tett opp mot skogen, at
når eg kom,stakk dei til skogs.Eg
måtte difor låne meg ei hagle.No
høvde det seg slik at prost Olav
Fjose vitja desse to gamle, samt
dei fleste eldre her oppe. Eg kom
ein gong med hagla på eine skul-
dra og postveska på den andre.
Eg møtte då tilfeldigvis Fjose på
veg ut, då eg var på veg inn. Du
skulle sett fjeset på Fjose! Han
trudde visst det hadde rabla for
postmannen. Han visste jo ikkje
at eg hadde fått i oppdrag å gå på
kattejakt. Det fekk han heldigvis
vite etterpå. Eg fekk seinare høy-
re at han i talar hadde nemnt
postmannen som kunne alt frå å
halde andakt ved ei båre til å dre-
pe kattar på humant vis.

Slaktaren
Men det var ikkje berre snakk
om human kattejakt. Torolf tek
fram eit minne frå Bontveit.

-Då eg kom opp dit, hang det
ein lapp på postkassen: Eg måtte
koma opp til dei. Det viste seg at
ei ku hadde skada seg, og måtte
avlivast. Då eg praktiserte litt
som slaktar på kveldstid, hadde
eg slakteverktøyet i bilen. Situa-
sjonen krov rask handling. Eg
bytte klær i ein fart, postunifor-
ma av og kjeledress på, og kua
vart slakta. Då arbeidet var gjort,

kledde eg meg på nytt i postuni-
forma og heldt fram i postruta.

Viseverten
Torolf har solid erfaring som vi-
severt,både i festlege lag og i sorg.
I den samanheng har det også
kome både prologar og dikt frå
hans hand. Når ein familie vart
råka av dødsfall, hengde dei gjer-
ne lapp på postkassen og bad To-
rolf om å koma innom. Dei
trengde hans hjelp. Det kunne
vere snakk om gode råd, bårean-
dakt i heimen,og gravferdsdagen
fekk han i oppdrag å leie minne-
samveret. Torolf leia i si tid dei
fleste minnesamver etter dødsfall
i heimane langs postruta.

Eg veit at prestane sette stor
pris på Torolf sine tenester for
folket. Når presten var ferdig
med si teneste i gravferd, kunne
han seie til Torolf: No er eg fer-
dig,så no får du overta.Dei utfyl-
te kvarandre i eit godt samar-
beid.

- Men korleis klarde du å kom-
binere alle dine frivillige opp-
drag med jobbene? 

- Det var ikkje alltid at eg fekk
vikar. Då måtte eg avbryte post-
ruta, og halde fram om kvelden
etter gravferda. Men folk fann
seg i det, for dei visste grunnen.

- Korleis tok du deg fram som
postbod i 33 år?

- Dei første åra tok eg meg
fram på sykkel og til fots. Apos-
telhestane stod aldri fast. Men
vintertid kunne det bli strabasi-

med mange jern i elden



Alexander Berntsen
Kevin Elias Løtveit
Tobias Hopland Jakobsen
Celine Opheim
Hermine Ekenes 
Garmannslund
Linnea Andrine Lægland
Jakob Heming Arnetveit 
Liland
Betina Holm Roll-Lund
Theodor Stensaker Nilsen
Frank Eiji Yoshikawa Bratland
Ella Olsen Steinslid
Mathea Espeland
Aurora Borea Monsen
Emil Mortensen Kausanrød
Mina Gripsgård
Malin Victoria Håvåg
Mariell Albrechtsen Moe
Christopher Moldskred 
Monsen
Olav August Haga Hartveit
Anniken Olufsen Dalland
Christian Foss
Anna Gravdal
Julie Henriksen Jørgensen
Thomas Eide Ohldieck
Lisa Sævold
Lukas Olsnes Kristoffersen
Saga Thorvik
Arlene Hauge Rødberg
Anna Hesjedal Hartwig
Emma Veland Alfheim
Trym Faye Engevik
Tobias Lie Thorkildsen 
Krabberød
Sigrid Vaula Nesbø
Jonas Brage Haugsbakk
Fredrik Mikal Nyegaard
Isak Børslien
Axel Mæland
Ivar Andreas Svindland
Vågsholm
Live Milde Gjendemsjø
Hanne Martinsen
Andreas Einang Fleten
Kaia Førde Bolme
Thea Celine Yndestad Bontveit
Arne Leiknes
Jørgen Lambach Herland
Oskar Hus Skibenes
Håkon Tronstad Hesjedal

Gudrun Solbakken f. 1908
Aslaug Ådland f. 1920
Ruth Grønhaug f. 1931
Valborg Hordnes f. 1918
Nils Bakervik f.1917
Bjørg Berg f. 1948
Anne-Bente Vågenes f. 1954
Oddny Marie Steffensen f. 1920
Petter Sedal f. 1960
Anne Margrete Øksnes f. 1922
Sigrid Knutsen f. 1914
Borghild Kristine Møllerup f. 1909
Kurt Ketil Aarsand f. 1925
Marie Rosnes f. 1954
Geir Arve Fylling f. 1961
Bjarne Almeland f. 1931
Alf Johan Jensen f. 1927

11. februar – Kr. Forklarelsesdag
11.00 Fana. Høymesse v/prost 
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
11.00 Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste v/sokneprest Gun-
nar Nesse. Matt 17,1-9, 2.Mos 
34,27-35, Åp 1,9-18

18. februar – Søndag før faste
11.00 Fana. Familiegudstj. v/
sokneprest G. Nesse. Dåp. Offer:
Ungdom I Oppdrag. Luk 18,31-43,
Jes 52,13-15, 1 Kor 13,1-3

25. februar – 1.søndag i faste
11.00 Fana. Fastegudstjeneste
v/kap.Eirik Mills.Allment skrifte-
mål.Takkoffer til Fasteaksjonen.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/kap. Eirik Mills. Takkoffer til
dåpsopplæringen i Fana.
16.00 Kristborg. Familiesaml.
v/kap. EirikMills. Matt 4,1-11, 1
Mos 2,8-9 og 3,1-19, Hebr 4,14-16

28. februar – onsdag
09.00 Fana. Morgenmesse 
m/nattverd.

4. mars – 2.søndag i faste
11.00 Fana. Høymesse v/kap.
Eirik Mills. Dåp og nattverd.

Takkoffer til Det teologiske me-
nighetsfakultet. 1 Mos 32,24-30, 
2 Kor 6,1-10, Matt 15,21-28

11.mars – 3.søndag i faste
11.00 Fana. Høymesse v/prost 
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe v/sokneprest Gunnar Nes-
se. Årsmøte i Ytrebygda. Kyrkje-
lag. Luk 11,14-23, Sak 12,10, Ef
5,1-2.8-11

18. mars – 4. søndag i faste
11.00 Fana. Høym. v/ sokne-
prest Gunnar Nesse. Nattverd.
Takkoffer: menighetsarbeidet.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
v/sokneprest Gunnar Nesse. Tak-
koffer til dåpsopplæringen i Fana.
Joh 6,1-15, 5 Mos 8,1-3, 
1 Joh 5,11-15

25.mars – Maria Budskapsdag
11.00 Fana. Familieguds-
tjeneste v/sokneprest Gunnar
Nesse.Dåp. Avslutning av dåps-
skolen.Takkoffer til barne- og 
ungdomsarb. i menigheten. Luk
1,39-45, Jes 7,10-14, Rom 8,1-4
16.00 Kristborg. Familie-
samling v/sokneprest Gunnar
Nesse

Torsdag 22. februar
Kulturkveld. Fana menighetssen-
ter torsdag 22. februar kl. 19:30
med Per Jon Odéen. «Med skrå-
blikk på stat/kirke-spørsmålet.»
Arr: Kulturutvalget for Fana me-
nighet.

Søndag 18. mars 
Konsert med Musica Celinesi.
Fana kirke søndag 18. mars kl.
19:30. Arr: Musica Celines.

Torsdag 22. mars
Kulturkveld. Fana menighetssen-
ter torsdag 22. mars kl. 19:30
med forfatter Edvard Hoem. Sola
Fide deltar. Arr. Kulturutvalget for
Fana menighet. 

 kultur

          gudstjenester

dødedøpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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Dåpsskole for 
6-åringer
I februar og mars 
inviteres alle 6-åringene
i Fana menighet til 
dåpsskole. 

Sammen med utdeling av

kirkebok til 4-åringene er

dette det viktigste tiltaket i

menighetens dåpsopplæ-

ring. 

Vi ønsker å nå flest mulig,

og har derfor sendt person-

lig invitasjon til alle som er

døpt og som bor i Fana me-

nighet. Vi har valgt å satse

spesielt på 6-åringene fordi

det er få tilbud til denne al-

dersgruppen og fordi de er

nysgjerrige. 

At de aller fleste gleder seg

til å begynne 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 bibelhistorier

og lære om hvorfor vi feirer

påske. Det blir også mye tid

til lek, formingsaktiviteter

og sang. 

Samlingene begynner 8. fe-

bruar kl. 17.30 i Fana me-

nighetssenter. Det hele av-

sluttes med familiegudstje-

neste søndag 25. mars. Selv

om vi har kalt opplegget for

dåpsskole er alle 6-åringer

like velkommen, enten de

er døpt eller ikke. 

For mer informasjon/ på-

melding, ta kontakt med ka-

teket Hans-Petter Dahl. 

Tlf. 55 59 32 63/ 971  67 683,

e-post:hans.p.dahl@bkf.no


