
GodGod helg
Menighetsblad for Fana menighet nr. 1/08 – årgang 45

:med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Ny oppstart for 
søndagsskolen
Søndagsskolen starta opp att 6. januar med Marianne Haarr
(bildet) i spissen. Ho fekk straks god kontakt med barna
gjennom leik og aktivitetar. Det blir no søndagsskole kvar
søndag framover våren. Side 4

Menighetsspillere
Brannspiller Bjørn Dahl
ble hyllet som gullvinner i
høst. Men for mange i Sæ-
dalen er Bjørn og konen
Sigrun like kjente som
aktve menighetsbyggere. 

Side 6-7

Støtt fasteaksjonen 
I år setter Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og ter-
ror. Ta vel i mot bøssebæ-
rerne 11. mars. Side 11

Kyrkje-restaurering
Denne våren vil Fana kyr-
kje endeleg bli restau-
rert. Det betyr at kyrkja
vil vere stengd opptil 4
månader - og uteaktivite-
tar må vente til hausten. 

Side 8 (notis) og side 15
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AV GUNNAR NESSE

Med andre ord
– det må hand-

le om både nyttår og påske
– og kanskje er ikke det så
dumt. 

Vi er – både når dette
skrives, og enda mer når
det leses – et godt stykke
inne i det nye året. Kanskje
har vi verken store planer
eller høye forventninger til
hva dette året skal bringe
oss. Statsbudsjett, kom-
munebudsjett og andre
budsjetter er på plass. Vi
skjønner at de store foran-
dringene uteblir. De fleste
merker at årene går – og
noen ser på ungene og sier:
Det er på dem vi skjønner
hvor fort vi eldes. 

Men samtidig må vi ikke
glemme å glede oss til noe,
se fram til nye hendelser,
noe vi skal være med på.
Det er alltid mye å grue seg
til, men vi må passe på at vi
alltid har mer å glede oss
til. Selv om det ikke er like
enkelt bestandig, er det et
godt prosjekt! 

Den store nyttårsdagen
Påskedag er jo egentlig den
store nyttårsdagen i ver-
den. Det som skjedde da,
forandret hele tilværelsen.
Påskeunderet er ikke Guds

gode forsetter med sin ver-
den. Jesu oppstandelse
skaper helt nye rammebe-
tingelser for livet vårt på
jorden. 

Påske – alt er nytt
Å ta påsken på alvor er å
leve som om alt er nytt. Vi
må samtidig ta døden på al-
vor – alt annet ville vært vir-
kelighetsflukt. Men vi må
også ta dødens overvinner
på alvor – at han lover oss
evig liv sammen med seg.
Det å leve med et slikt per-
spektiv, er en grunnleg-
gende ny livsstil. Påske er
ikke å gjøre noe litt bedre –
påske er å erstatte det
gamle med noe helt nytt. 

Utfordringen vår er ikke å
se den lille forskjellen –
som vi prøver å se når et
nytt statsbudsjett blir lagt
fram. Utfordringen vår er å
klare å ta på alvor det nye
og grensesprengende som
skjedde da Jesus stod opp
fra de døde. Da kan vi ikke
bare trekke på skuldrene
og si: Er ikke alt som det
alltid har vært da? 

Vår fremtid
Påskens nye fremtid er vår
fremtid. Gud lar oss forene
oss med alt det nye han gir
oss – når vi samstemt kan
si: «Den som er i Kristus, er
en ny skapning. Det gamle
er borte, se, det nye er blitt
til!» Så altså: Godt nyttår,
god påske. 

Malisk burs

AV KARL-HERIK FOSSE

Med spredte buskvekster,
sand og steinkoller brer den
maliske «bushen» seg ut-
over etter hvert som vi kom-
mer lengre og lengre opp mot
toppen av det varme fjellet.
Snart sitter vi tause og betrak-
ter det tørre landskapet med
dets lyder og dets stillhet. So-
len er på vei til å gå ned i hori-
sonten i det lukten av panne-
kaker og malisk te blander seg i
hverandre. 

Mens Osobi Djakite står for
tekokingen, har Fredrik Brun-
stad tatt på seg ansvaret for å få
pannekakene stekt. Det blir en
tverrkulturell smaksopplevelse
uten om det vanlige, og jubilan-
ten Kalle, som fyller 20 år, er
storfornøyd med både teen,
pannekakene, selskapet, og om-
givelsene. 

Ossoubidjania
Vi er i Ossoubidjania, en lands-
by med 2500 innbyggere, sør-
vest i Mali i Afrika. Nærmeste
asfalt ligger seks mil med «bus-
hvei» fra landsbyen. Her har vi
altså havnet, fire unge menn fra
Norges øst - og vestland, som

har
valgt å
gå på
studium i
tverrkul-
turell kom-
munikasjon-linjen ved Gå Ut
Senteret. 

For de to bergenserne er dagli-
ge regnbyger og våt vinter en
fjern tanke, mens de to fra Høne-
foss og Kongsberg nyter den var-
me vinteren her i Mali, som ellers
er så bitende kald på Østlandet.

Ikke så ulikt
I Ossoubidjania er det mange
ungdommer. Deres hverdag lig-
ner overraskende mye på hver-
dagen for en norsk ungdom.
Her spiser de tre måltider om
dagen. Mange går på skole,
mens andre arbeider. De «heng-
er» sammen om kveldene, spil-

Karl-Henrik Fosse fra Blomsterdalen har vært
aktiv i ungdomsmiljøet i Fana menighet i flere år. I
år går han på Gå Ut Senteret i Hurdal. Som en del
av studieopplegget tilbringer han 4,5 måned i Mali.
Karl-Henrik feiret sin 20-års dag i dette afrikanske
landet. Her kommer en skildring fra bursdagen og
hverdagen i Mali. 

Mali

Nyttår og påske
Utgivelsesplanen for God Helg medfører at
dette nummeret både er det første i 2008 – og
samtidig det siste før årets påskehøytid. 
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ler kort, spiller mye fot-
ball, jentene prater om
gutter, gutter om jenter,
og de fleste ser på dårlige
franske såpeoperaer og
fotball på kabel-TV. For-
skjellene ligger i stør-
relsen på TV-skjermen,
tilgangen på strøm og
forbruk av penger og mat.
Andre forskjeller som slår
oss er takknemligheten
over det man har, respekt
for de eldre og vilje til å
gjøre en innsats. 

Noen få kristne
Det er inn i denne hverda-
gen vi fire fra Norge er
kommet for å være og ikke
nødvendigvis gjøre så
mye. Vi har et håp og et
ønske om å kunne få tjene
de lokale, ved å være med-
mennesker i form av et
smil, en hjelpende hånd,
en omfavnelse, en lagspil-
ler å sentre til, en å snakke
om jenter med, en å se på
fotball med, en å «henge»
med. 

Noen få av tenåringene
her i landsbyen er kristne.
De er førstegenerasjons
kristne og har aldri hatt
andre kristne tenåringer å
se opptil og til å lære av. 

Også her har vi et ønske
og en bønn om å få være
forbilder som viser at det å
være kristen er mer enn å
gå i kirken på søndagene.
Det er et liv som leves med
Jesus i hverdagen, på fot-
ballbanen, på skolen, og i
vennegjengen. 

Speider-
arbeidet
Torsdag 31. januar vil det bli startet
opp en stifinnergruppe for jenter og
gutter på 4. og 5. trinn! 

AV ANNE BRIT LAUVSNES 

Fana menighet hadde en brukerundersø-
kelse i Søre Titlestad i fjor høst. Ut fra
tilbakemeldingene som kom så vi at spei-
derarbeid var blant tilbudene som var øn-
sket mest. Siden det allerede hadde vært
tanker i Fana KFUK/KFUM om en speider-
gruppe i området rundt Fana kirke, var
oppstart av speidergruppe noe som lar
seg gjennomføre. 

KFUK/KFUM-speiding har som formål å
hjelpe barn til å utvikle en kristen tro, opp-
dra dem til ansvarsbevissthet, selvsten-
dighet, samfunnsmessig engasjement,
mellomfolkelig forståelse og respekt for
naturens verdi. Selvsagt kan ikke speide-
ren alene lære barna dette, men ved at
barn får nye utfordringer og blir gitt an-
svar, kan de utvikle hele seg ut i fra den
enkeltes forutseninger. 

Det er foreløpig fire ledere av stifinner-
gruppen; Stein Eikeseth, Bjarne B L An-
dersen, Arne B Andersen og Anne Brit
Lauvsnes. Likevel ønsker vi et større nett-
verk av voksne. Erfaringsmessig har det
vist seg at jo mer foreldre engasjerer seg i
speiderarbeidet, jo mer kontinuitet og ak-
tivitet blir det i gruppen. Folk har allerede
vist interesse for gruppen, og på første
speidermøte vil det også bli litt informa-
sjon for foreldrene.

Møtene vil finne sted hver torsdag fra kl.
18.00 – 19.30. Selv om vi vil være mye ute,
vil oppmøte være i ungdomslokalet i me-
nighetshuset, slik at det blir enklere for
barna å komme seg til å fra. 

Spørsmål kan rettes til Stein Eikeseth,
tlf: 957 28 999 eller Bjarne B L Andersen,
tlf: 400 64 327. 

K/M-kalenderen:
08.-10. februar: Vinterfestival på Voss
17. februar: Gospelnight i Blomster-

dalen, bedehuset kl 19.
28. februar: LiV-kurs Fana, menighets-

huset 18 - 21.
06. mars: Årsmøte i Fana KFUK-

KFUM, menighetshuset.
15.-19. mars: Påskeleir på «Vonhaug»,

Mjølfjell.

rsdagsfeiring

Karl-Henrik 
og Osobi i brønnen. 

Årsmøte Ytrebyda kyrkjelag
Ytrebygda kyrkjelag har årsmøtet i Blomsterdalen bedehus et-
ter høymesen 9. mars. Vi begynner med kirkekaffe og går videre
til vanlige årsmøtesaker etterpå. Fra saklisten kan vi nevne:
Styrets årsmelding, Kyrkjelagets regnskap for 2007, valg av nye
styremedlemmer – og orientering om kirkebyggsaken. Vi håper
mange kommer og viser sin interesse! 
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Søndags-
skolen

Søndag 6. januar starta
søndagsskolen opp att! Etter 

å ha vore med på første del av
gudstenesta, gjekk alle barna

og ein del foreldre ned i
underetasjen for å vere med 

på «Sprell Levande».

AV ANNE BRIT LAUVSNES (TEKST OG FOTO)

Marianne Haarr stod i spissen, og fekk
merksemda frå dei minste på to år til dei
eldste på ti. Ved hjelp av Bibelen, ei lomme-
lykt, eit lys og ein stig laga av tape, kunne alle
vere med på «Super-setninga»: «Ditt ord er
ei lykt for min fot og eit ljos på min stig». 

På sin plass
Marianne Haarr har vore søndagsskolelæ-
rar i fleire år på bedehuset på Nesttun. No
når familien har flytta til Fana vil ho gjerne
vere med på å starte søndagsskolen i Fana
kyrkjelyd. I eit område med så mange barn
som det er rundt Fana kyrkje, synest Mari-
anne at det er på sin plass med ein aktiv
søndagsskole. 

Her kan barna få opplæring i kristen-
dom og kristen tru, noko som er særskild
viktig sidan dette ikkje er sjølvsakt i mange
andre fòra lengre. Marianne legg likevel
vekt på at søndagsskolen ikkje berre skal
vere ein plass der ein formidlar ordet frå
Gud, men der ein formidlar på ein måte
som passar til barna, der dei kan ha det
kjekt, vere aktive og bli sett og akseptert
slik som dei er. 

Sprell Levande
Det er mange måtar å seie til barn at dei er

skapte av Gud og at Han er glad i kvar en-
kelt, og ofte kan det vere til hjelp å bruke
andre måtar enn å berre prate. 

Søndagsskoleforbundet si trusopplæ-
ring - i «Sprell Levande» er basert på at
barn har mange behov, og at dersom ein
klarer å bruke mange sansar, vil barna både

ha det kjekkare og hugse betre kva det blir
undervist i. Målet til Marianne er ikkje at
barna skal sitje i ro og høyre etter, i alle fall
ikkje heile tida, men heller vere aktive og
deltakande. 

Kvar søndag 
Søndagsskolen vil bli arrangert kvar søn-
dag utanom når det er familiegudsteneste.
Barn under 4 år bør komme i følgje med
ein vaksen, særleg fordi det ikkje er dei
same leiarane som har søndagsskolen kvar
gong. Dei som ikkje deltek i første del av
gudstenesta, kan møte opp i ungdomslo-
kalet (nede i kyrkjelydshuset) klokka
11.15. 

Ta kontakt med Marianne Haarr 
dersom du har spørsmål.
Tlf: 993 77 440. 

februar 2008                4 februar 2008                

Marianne – vår nye medarbeider i søndagsskolen.

Gjennom leik og aktivitet får barna kunnskap
om kristen tru
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I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.

AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, be-
kjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egent-
lig gjøre det? Kristenhe-
ten er jo så splittet i ulike

kirker og trossamfunn. 
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet

og enighet. For det er ikke identiske be-
grep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesska-
pet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenig-
het. Om min bror er uenig med meg, opp-
hører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog 

I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er al-
dri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søn-
dag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og sam-
tale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvor-
dan en i åpenhet og ærlighet møter hver-
andre i uenighetene.

Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er. 

Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.

Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.» 

Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.

Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008?�

Kultur-

5. februar kl.19.00 
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunika-
sjon i parforhold».

26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.febru-
ar kl.19.30. Med utgangs-
punkt i første kapitlet hos Lu-
kas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.

4. mars kl.19.30 
Bønes: KULTURKVELD. Gun-
nar Danbolt har foredrag om 
«påsken i kunsten»

6. mars kl. 19.30 
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøs-
ten. Arrangementet er gratis. 

8. mars kl. 12.00-16.00 
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opple-
velser og fellesskap.

18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Mor-
landstø, saksofon; Ruth Bak-
ke Haug, orgel"

Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Per-
golesi, Bach m.fl. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med natt-
verdgudstjeneste kl 19.45 fel-
les kveldsmåltid i menighets-
salen etter gudstjenesten.

1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske per-
ler». Jan Erik Endresen, sang. 

2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Mo-
tettkor og seks messingblå-
sere. Prester: Kap. Lars Pet-
ter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette ver-
ket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro 
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.

Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og 
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
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Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien 
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knau-
sen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor me-
nighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke. 

De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.

– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-ti-
den. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.

Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margret-
he er med i prosjektledelsen. 

– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.

– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?

– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kir-
ken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn. 

– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun. 

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gym-
salen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Hå-
vard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenes-
ten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen. 

Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i pro-
sjektgruppen som leder den nystartede me-
nigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag. 

– Her i menigheten er det et nytt og ung-
dommelig miljø, sier Sigrun. 

– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn. 

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Si-
grun. 

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fot-
ball-livet?

– Gudstjenestetiden passer sjelden i for-
hold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag for-
middag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også an-
svar for at alle frivillige oppgaver på gudstje-
nesten fylles opp hver gang, og skjærer sta-
dig frukt og blander saft etter koret manda-
gene.

Stiller opp for mBrann-helt
Bjørn Dahl:

Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse
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Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristen-
tro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.

– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menighe-
ten. �

Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nytt-
år har han også vært med i prosjekt-
gruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL 

Sorgseminar 
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et 
seminar om sorg. Sorgen berører oss 
på mange måter og du er velkommen 
enten det er kort eller lengre tid 
siden dødsfallet.

TID: Lørdag 19.4.08 kl. 10.00-14.00
STED: Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: 
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med 

oss? Ved sokneprest i Storetveit 
menighet, Bjarte Holme

• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no

Menighetskonsulent Therese N. 
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02

VELKOMMEN - også om du ikke har 
fått meldt deg på.

Kvinnenes inter-
nasjonale bønnedag 
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om pro-
grammet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80 
og 911 57 791.�

menigheten

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor. BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de loka-
le menighetene, sier Ingebrigtsen. 

– Vi er kirkens forlengede arm ute i ver-
den. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra. 

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?

– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i den-
ne sangen ligger svært nær det jeg selv sy-
nes er viktig. Det handler om et grunnleg-
gende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hveran-
dre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) fortel-
ler han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt fel-
les språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror el-
ler ikke tror på. 

GAMMELT HUS: – En av mine oppga-
ver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale me-
nighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Ny-
kirken i Strandgaten.

-Alt du tr

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var ny-
lig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti. 

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ord-
fører Gunnar Bakke på en nyttårmotta-
kelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på sam-
lingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighets-
rådene og andre organer i prostiet var in-
vitert.. Samlingen ble en flott marke-
ring med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kir-
ken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medar-
beiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyt-
tårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire måna-
der vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig an-
leggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større grav-
ferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer. 

Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna bru-
kast til gravferder før også alt utearbei-
det er ferdig. Les meir om dette på lokal-
sidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana PER BARSNES

– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømanns-
kirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlands-
tjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
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Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.

– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han. 

– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen

med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen. 

– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spen-

nende – og samtidig få jobbe innenfor kir-
ken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann. 

«Can do»
– Hvordan var Singapore?

– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opple-
velse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden. 

– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men

også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlig-
het og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret. 

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder. 

– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inn-
trykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i fe-
bruar. Da lyser hele byen.

Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.

– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spa-
nia, forteller han.

Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torre-
vieja – et turiststed noen mil syd for Alicante. 

– Det var en voldsom kontrast til Singapo-
re. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med hel-
genstatuer og prosesjoner i gatene. 

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommer-
sielle i Spania som i Norge. 

– Der vi hjemme ser nisser i butikkvindu-
ene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria. 

Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.

– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania be-
seiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen. 

– Samtidig er mye av det de er stolte av mau-
risk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.

Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjem-
land, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.

Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.

– Breistein er et naturskjønt sted, med hyg-
gelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.

– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsig-

nelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går. 

For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.

– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opple-
velsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjem-
me, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. �

Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Ber-
gen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benyt-
ter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nord-
menn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett. KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

trenger er kjærlighet
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Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28) 

AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og opp-

sedast i den kristne forsaking og tru. På de-
ira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sen-
tral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrun-
nen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåps-
opplæringsskule frå landsende til land-
sende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgje-
rande for mange foreldre at dei kunne støt-
te seg på skulen! Dette undervisningsnett-
verket var eit viktig fundament for dåp-
spraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok

Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåps-
opplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette ved-
taket i 1969 hadde etablert eit nytt fullver-
dig dåpsopplæringsalternativ, som forel-
dra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja! 

Tenk på det store korpset av dåpsopplæ-
rarar som statskyrkja/folkekyrkja vart frå-
teken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis av-
kristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debat-
ten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom for-
svinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Der-
som utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristnings-
strategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkultu-
relt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta ver-
di, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis uli-
ke retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom mi-
nimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «hei-
derskronte» ordet nøytralitet, kan opple-
vast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Stras-
bourg ved einsidig å lytte til ein part på livs-
synsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindre-
talet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland. 

Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kul-
turarv og våre religiøse tradisjonar på alte-
ret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyr-
kja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.

Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stor-

tinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopp-
læringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og om-
fang, oppjustert til den dagsaktuelle kro-
nekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavheng-
ig av kva som skjer med KRL-faget. Men til

meir innslaget av kris-
tendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. �

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp
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Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/

MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han. 

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi el-
ler rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende. 

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi treng-
er penger til det daglige brød, sier han.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Ab-
dullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjem-
byen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille. 
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteak-

sjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drøm-
mene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid. 

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! �

Du kan hjelpe 
gutten med 
automatgeværet 

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Ab-
dullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
på Afrikas horn. FOTO: KIRKENS NØDHJELP.

Fra drøm til 
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteak-
sjonen er KNs årlige innsam-
lingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøsse-
bærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. �

Aksjonen i Fana
Flere av menighetene har uli-
ke arrangementer både i for-
kant av og på selve aksjons-
dagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorgani-
sasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrange-
rer en egen solidaritetsguds-
tjeneste kl. 19. �

VI ER MED: Konfirmantene Sti-
ne Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteak-
sjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke da-
gen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

Ny nettside 
www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bil-
der av landets kirker og andre guds-
hus, prekener og andre taler, bokan-
meldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menig-
hetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad. 

Siden har en egen idebank med ide-
er til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt. 

Siden er en ikkekommersiell og ba-
sert på innsendt materiale. Sideeier-
ne oppfordrer både til å sende inn bi-
drag og til å komme med tips og syns-
punkter på videre utvikling av nettste-
det. �

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kon-
toret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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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 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

Kantor Gjermund Mildestveit 
telefon/e-post 55 59 71 16

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Menighetskonsulent
Elisabeth R. Andersen
telefon/e-post 55 59 32 51

elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat 55 91 68 37

Frivillighetskoordinator 
Anne Brit Lauvsnes
Telefon 55 59 32 54- 909 75 449

anne.brit.lauvsnes@bkf.no.

Spørsmål vedr. kirkegård/
gravstell, kontakt Bergen kir-
kelige Fellesråd, tlf. 55 59 32 00
man -fre kl. 8 - 15.

Men.rådsleder Ingvar Henne
telefon, privat 55 10 58 37
e-post ihenne@broadpark.no

UTVALGENE

Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56
Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82
Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92
Misjon og økumenikkutvalget
Oddvar Aadland 55 22 66 73
Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64
Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20
Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87
Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03
Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage 55 91 56 96
Voksenlaget, KFUK-KFUM
Elin Andvik 55 22 68 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

God Helg søker medarbeidere
Har du en redaktør i magen? 

Vil du skrive eller fotografere for God Helg?
Da har vi bruk for deg i redaksjonen. Ditt bidrag vil

bli satt stor pris på! Kontakt Ingvar Henne: 
ihenne@broadpark.no eller 55 10 58 37. 
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Vi åpner Bibelen ...

AV MAGNUS LEIRGULEN

Det er Fana diakonat som i samarbeid med
sokneprest Gunnar Nesse har fått i gang
disse samlingene. Vi har stilt ham noen en-
kle spørsmål:

-Når startet disse samlingene ?
-Det hele begynte med et ALPHA-kurs

som menigheten/diakonatet arrangerte
høsten 2006. Erfaringene med dette AL-
PHA-kurset var svært positive, og det ble
ytret ønske om en oppfølging/ videreføring
av dette i 2007. Vi har siden det fortsatt med
samlinger ca. annenhver uke, der vi veksler
mellom bibeltimer/ gruppesamtaler og bi-
belgruppesamvær. Hver gang begynner vi
med kveldsmat og har en felles avslutning.
Dette opplegget har vi fulgt siden starten og
fortsetter med det inn i 2008. 

-Hva er hensikten med samlingene ?
-Vi vil gjerne gi mennesker mulighet til

fordypning og utveksling av erfaringer fra
sitt eget trosliv. Vi legger stor vekt på grup-
pesamlinger og mulighet for samtale. 

-Kan alle som vil, bli med ?
-Alle kan bli med – uavhengig av alder og

kunnskapsnivå. Alle som ønsker å sette seg
bedre inn i hva kristen tro er, vil ha utbytte
av å være med. 

-Hvis noen spør deg: «Jeg vet ikke om jeg
er en troende, men har egentlig lyst til å
stikke innom for å se om det er noe for
meg» – hva svarer du da ?

-Da er det bare å komme. Den som er
usikker på sin tro vil få innspill og tanker
som kan bidra til avklaring og stillingtagen.
Ingen forplikter seg til å være med på et
opplegg og kan komme når det passer. 

-«Jeg er litt ensom og trenger egentlig et
sted for å treffe noen?»

-Vi legger stor vekt på at disse kveldene
skal være trygge sosiale samlinger. Derfor
begynner vi hver samling med kveldsmat
der det er god anledning til uformell prat.
Her har vi mulighet for å bli kjent med
hverandre og få nye venner. 

-«Må jeg si noe på disse gruppene, eller
kan jeg bare sitte og lytte?»

-Vi vil gjerne at alle som ønsker å komme

til orde, får mulighet til det. Men det abso-
lutt ingen taleplikt! Her tar en det slik en fø-
ler det naturlig for sin egen del. Først blir en
litt kjent. Deretter får det bli opp til hver en-
kelt hvor mye de vil «hive seg innpå.» 

-«Er dette et slags «kurs» som en må gå på
hver gang for å kunne følge med, og koster
det noe?»

-Slik vi driver det nå, er det ikke et kurs.
Hver samling er frittstående, og en mister
ikke tråden om en ikke kan komme hver
gang. Men samtidig, for fellesskapets skyld,
er det jo fint om vi har deltakere som kom-
mer flere ganger! 

Ellers er det ingen kursavgift, men mulig-
het for kollekt på samlingene. 

Menighetsweekend !
-Jeg vil gjerne slå et slag for Menighetswee-
kenden 25.-27. april på Fjelly på Sotra. Den-
ne er åpen for alle interesserte, ikke bare for
dem som har deltatt på bibeltimeopplegget
i vår. Det kommer nærmere opplysninger
om denne i neste God Helg. 

Takk til Gunnar Nesse for greie og klar-
gjørende svar. Vi har også spurt noen som
har vært med en stund, hvordan de opple-
ver disse samlingene, og jevnt over er sva-
rene entydige: Hyggelige samvær med sosi-
al profil og mye humor. Bibeltimer og sam-
taler gir nye innputt og viten om Bibelens
budskap, som igjen gir trygghet og tillit i
troen og i hverdagen

Vi ønsker nettopp deg hjertelig velkom-
men til å være med på en, noen eller alle
samlinger. 

Sted: Menighetssenteret – begynner kl.
1900 og alltid på en tirsdag.
Kjøreplan, bibel-
timer: 5.febr.- 4.
mars - 8 april Bi-
belgrupper: 15.
jan. - 19. feb. - 25.
mars - 22. april.
Weekendtur: 25. –
27. april. Semeste-
ravslutning: 13.
mai.

Åpen barne-
hage i Fana
menighetssenter
Mandag 28. januar åpnet den nye
barnehagen i ungdomslokalene i
Fana menighetssenter. 

Dette er lokaler som Fana KFUK-KFUM
disponerer til barne- og ungdomsar-
beidet i menigheten. Lokalene har hatt
mye ledig kapasitet på dagtid, og tan-
ken om en åpen barnehage ble lansert
i 2007 og søknad sendt til kommunen.
Den siste tiden har det vært jobbet in-
tenst med innredning og forberedelser
til åpningen. Barnehagen er eid og blir
drevet av Fana KFUK-KFUM (K/M) ved
hovedstyret, og er ledet av en førsko-
lelærer. 

Fana K/M og Fana menighet vil med
dette tiltaket gjerne bidra til å skape
flere møtesteder for barn og voksne i
Fana og kanskje særlig i nærområdet
rundt kirken. For Fana K/M, som også
driver Ten Sing og en speiderenhet i
lokalet, er dette et nytt og spennende
engasjement som en håper kan bli
viktig både for barnearbeidet og for 
lokalmiljøet. 

I brosjyren for barnehagen står det
blant annet:

• Åpen barnehage er et pedagogisk
tilbud for barn i følge med en om-
sorgsperson.

• Det er ingen påmelding til åpen bar-
nehage, og man kan benytte seg av
tilbudet etter eget ønske.

• Det koster ikke noe å bruke åpen
barnehage. Brukerne betaler for
eventuell mat og drikke.

• Åpningstidene er mandag, tirsdag
og torsdag 09–14 (mandag til 15).

• www.openbarnehage.no blir det 
viktigste informasjonspunktet.
E-post: post@openbarnehage.no

Mandag 28. januar var det oppstart,
men vi regner med å bruke våren til å
finne den formen barnehagen skal ha.
Bli med å utforme denne nye aktivite-
ten i nærmiljøet! 

Velkommen til Åpen 
barnehage Fana K/M.

Bibeltimene og bibelgruppene i Fana menighet er nå kommet
godt i gang igjen etter jule- og nyttårsfeiringen. Det er utarbeidet
en folder som viser alle datoer og temaer vedrørende dette. Disse
er utlagt i kirken/kapellet, og fås ellers tilsendt ved å henvende
seg til menighetskontoret.
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BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

startet opp igjen 
torsdag 17. januar

 Sted: Krokeidevegen 407 B
Samling hver 14.  dag kl. 17.30

Program: 
Sang, bibelfortelling, 

baking, utlodning m. m. 

Info: Elisabeth Jonassen, 
tlf 55 91 58 83

Denne våren vil Fana kyrkje bli
restaurert. Det betyr at den vil
vere stengd opptil 4 månader.
Men sjølv om kyrkja er stengd,
vil dei aller fleste aktivitetar
halde fram som planlagt. 

AV ANNE BRIT LAUVSNES (TEKST OG FOTO)

Dei fleste som har vore i kyrkja den seinare tid
har sett at det er på høg tid med restaurering.
Og den som har forvilla seg inn i kyrkja utpå
nyåret, kan skrive under på at det ser ut til at
arbeidskarane veit å ivareta gamle, verna bygg. 

Det einaste du ser i kyrkjerommet no, er pre-
senningar. For å verne alle gjenstandar, golv og
tak frå støv og murpuss, har alt blitt dekka
godt til. Heldigvis kan ein finne to hyggelege
karar innimellom all plast og tildekking. Rune
Angelskar og Arvid Grindheim er snart ferdig
med det førebyggjande arbeidet, og ser fram
til å ta tak i sjølve restaureringa. Dei er nett fer-
dig med dei siste kalkprøvene, for å finne ut
kva ingrediensar som er brukte i veggene. Når
dei får svar på prøvene om ei veke, kan dei star-
te med restaureringa. I løpet av våren skal dei
også få inn to arbeidsfolk til, og dei er derfor
optimistiske med tanke på at kyrkja skal kun-
ne opne igjen til 1. mai.

Medan kyrkja er under oppussing, vil ka-
pellsalen i kyrkjelydshuset bli brukt til gudste-
nester og andre arrangement. Salen har ikkje
plass til like mange som i kyrkja, men har
fungert svært bra både til gudstenester og
gravferder. Fleire av dei som deltek i gudste-

nestene seier dei er overvelda over kor flotte
gudstenester det har vore i kapellsalen. Kari
Daae Gjertsen synest det er fint med eit litt
mindre lokale enn i kyrkja, fordi det skapar ei
form for nærvær. Ein sit ikkje milevis frå kvar-
andre, slik som ein ofte kan oppleve det i kyr-
kja. Ragnhild og Dag Vaula nikkar og er einige: 

- Det skapar jo ei veldig god stemning når
ein faktisk må bere inn fleire stolar for at alle
skal få plass!

Dei synest det er spennande at kyrkjelyden
skal vere i kyrkjelydshuset ei stund. Når ein
har eit anna lokale, blir ting gjort på litt andre
måtar enn det me gjer vanlegvis: 

- Kanskje er det nokre element me likar så
godt at me kan ta dei med oss når kyrkja op-
nar igjen? 

Basar i menighetssenteret søndag 9. mars kl. 16.00
Hvis noen har gevinster de vil gi til diakonatets årlige basar i menighetssenteret, ta kon-
takt med: Sissel Lundhaug (tlf. 480 5065 41) eller Tone Høylandskjær (tlf: 990 057 95) 

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Fana kyrkje blir
restaurert

Fana kyrkje: Restaureringa har starta. Under: Arvid Grindheim sjekkar murpussen.
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Oda Bratland Jensen 
Nathalie Khwansri Sunde
Marcus Strømmen-Skage
Maya Celina Henriksen
Emilie Sæthre
Anders Juvik
Emily J. Hegland Drange
Marius Pettersen Sandal
Tobias Moe Runderheim
Marius Mælen
Fillip Røed Gjeraker
Mari Glosli
Linus Hjertholm
Matheo Kristian Hjellestad
Nora Selland Heggebø
Anton Krogstad Hystad
Linnea Midttveit Haugland
Andrea Flesland
Mats Midtun
Sondre Aksnes
Vegard Aksnes
Henrik Hovden Andersen
Tilde Heier
Ada-Sofie Gildernes
Sebastian Meidell
Øyvind Fischer Kismul
Alma Reikvam Vikhagen
Mathilda Søgnen Hordnes
Astrid M. Flesland Martinsen
Anna Hedevig Braastad-Huth
Thomas Aasheim
Sara Brandshaug Hagenes
Ina Marie Mjanger
Daniela S. Nordvik Pettersen
Tobias Bussesund
Mina Leikvoll

Torill Aaserud og Marius Aase-
rud – Velsignelse av borgerlig
ekteskap
Gro Totland og Knut Høyland

Ester Brun f. 1928
Malvin Kversøy f. 1930
Gunnar Bernsen f. 1927
Gunnar Rosenlund f. 1938
Hans Gildernes f. 1933
Jostein Liland f. 1922
Gjertrud Flesland f. 1910
Kåre Jostein Birkeland f. 1930
Kjerstin Kolle f. 1960
Aslaug Langeland f. 1925
Sigrid Strøm-Eriksen f. 1917
Kari Bruås Mienne f. 1965
Sigrid Alvilde Hjellestad f. 1911
Anett Andersen f. 1973
Torvald Nikolai Samdal f. 1918
Oddvar Pisani f. 1944
Per Jan Jacobsen f. 1926

Elna Krohn f. 1918
Tor Vossgård f. 1955
Anne Elisabeth Kremner f. 1947
Julie Catherine Trower f. 1944
Astrid Helene Steiner f. 1917
Johnny Steen f. 1924

10. febr – 1. søndag i faste
11.00: Fana v/ Per Barsnes.
Fastegudstjeneste med allment
skriftemål. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole.
16.00: Kristborg. Familiesam-
ling v/sokneprest Gunnar Nes-
se. Matt 16,21-23; 1 Mos 4,3-7;
Jak 1,12-15.

17. febr – 2. søndag i faste
11.00: Fana. Familiegudstjenes-
te v/ kapellan Eirik Mills. Utde-
ling av 4-årsbok for Fana. Dåp. 
Takkoffer til trosoppl. i Fana.
11.00: Blomsterdalen. Høymes-
se v/prost Per Barsnes. Nattv. 
19.00: Blomsterdalen. Gospel-
night. Takkoffer til Fana
KFUK/KFUM. Luk 7,36-50; 1
Kong 18,21-26,36-39; Jak 5,
[13-15],16-20.

24. febr – 3. søndag i faste
11.00: Fana. Høymesse
v/sokneprest Gunnar Nesse.
Dåp og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarb. Søndagsskole.
13.00. Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Takkoffer til trosoppl. i Fana. 
19.00. Blomsterdalen. Kvelds-
gudstjeneste v/ sokneprest
Gunnar Nesse. 2 Kor 12,7-10; 2
Sam 22,1-7; Luk 4,31-37.

27. febr
09.00: Fana. Morgenmesse.

2. mars – 4. søndag i faste
11.00: Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Misjonsalliansen.
Søndagsskole. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
16.00. Kristborg. Familiemøte
v/prost Per Barsnes. Joh 6,24-
36; 2 Mos 16,11-18; 1 Kor 10, 
1-6.

9. mars – Marias budskapsdag
11.00: Fana. Høymesse v/ sok-
neprest Gunnar Nesse. Dåp og
nattverd. Takkoffer til fasteak-
sjonen, Kirkens Nødhjelp. Søn-
dagsskole. 

11.00: Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste v/kapellan Eirik
Mills. Utdeling av 4-årsbok for
Ytrebygda. Luk 1, 46-55; Jer
33,14-17; Ef 1, 3-6.

16. mars – Palmesøndag
11.00: Fana. Høymesse v/prost
Per Barsnes. Nattverd. Takk-
offer til de fire diakoni-
institusjonene. 
13.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/prost Per Barsnes. Takkoffer
til trosopplæringen i Fana. 
Joh 12,12-24; 2 Mos 12, 21-28;
Hebr 2, 14-18.

20. mars – Skjærtorsdag
11.00: Blomsterdalen. Høymes-
se v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Nattverd. 
19.00: Fana. Skjærtorsdags-
konsert.
19.45: Fana. Pasjonsgudstje-
neste v/ sokneprest Gunnar
Nesse. Takkoffer til musikkar-
beidet. Joh 13,1-15; Jes 53,1-5;
1 Kor 11,23-26[27-29].

21. mars – Langfredag
11.00: Fana. Gudstjeneste på
Langfredag v/ kapellan Eirik
Mills. Takkoffer til Fana Diako-
nat. Joh 18,1-19,30.

23. mars – Påskedag
11.00: Fana. Høytidsgudstjenes-
te v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Nattverd. Takkoffer til sjø-
mannskirken. Joh 20,1-10; Jes
25,8-9; Rom 6,9-11.

26. mars
09.00. Fana. Morgenmesse.

30. mars – 1. søn. etter påske
11.00: Fana. Familiegudstjenes-
te v/ prost Per Barsnes. Famili-
ens påskegudstjeneste, avslut-
ning av dåpsskolen. Dåp. Tak-
koffer til barne- og ungdomsar-
beidet. Joh 21,1-14; Sal 116,1-
9;1 Kor 15,12-21.

6. april – 2. søndag etter påske
11.00: Fana. Høymesse v/ Thor
Nielsen. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Kirkens Bymisjon.
Søndagsskole. 
11.00: Blomsterdalen. Høymes-
se v/ Per Fimreite. Nattverd.
Konfirmantene deltar. 
20.00: Fana. Tomasmesse v/
sokneprest Gunnar Nesse m.fl.
Takkoffer til Fana Diakonat. 

Sal 23,1-6; Hebr 13,20-21; Joh
21,15-19. 

13. april – 3. søndag etter påske
11.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Takkoffer til trosopplæringen i
Fana. Søndagsskole. 
13.00: Fana. G13 gudstjeneste v/
kapellan Eirik Mills. Takkoffer til
KFUK/KFUM-global.
16.00: Kristborg. Familiemøte v/
sokneprest Gunnar Nesse.
Joh 14,1-11; Sal 126,1-6; 2 Kor
4,14-18. 

20. april – 4.søndag etter påske
11.00: Fana. Høymesse v/ ka-
pellan Eirik Mills. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til menighetsar-
beidet. Søndagsskole. Joh
15,10-17; Jes 1,18-20; 1 Joh
4,10-16.

14. februar kl. 19.30:
Torsdagskvelden. Greta Gram-
stad fra Kirkens SOS: «God å
snakke med. Om samtale og di-
alog».

6. mars kl. 19.30:
Torsdagskvelden. Ungdommer
fra menigheten som var på tur
til Midt-Østen: «Fra drøm til vir-
kelighet».

13. mars kl. 19.30:
Torsdagskvelden. Morten Lys-
trup, studentprest: «Kjærlighe-
tens pris: Om kjærlighetssorg,
skilsmisser og tap.»

Skjærtorsdag 20.mars kl 19.00
Fana kapell: PASJONSKON-
SERT ved Ingunn Skage – so-
pran, Bodil Eldhuset – alt, Elisa-
beth R. Andersen – fiolin, Jo-
stein Aarvik – orgel. Musikk av
Pergolesi, Bach m.fl. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med natt-
verdgudstjeneste kl 19.45 felles
kveldsmåltid i menighetssalen
etter gudstjenesten.

3. april kl. 19.30:
Torsdagskvelden: Haldis Reig-
stad: «Min kvileplass. Dikt og
betraktninger.» 

 kultur

døde

 vigde

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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