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På kyrkjebakken ein vinterdag:

Moro til tusen på 
Tusenårsstaden!

Kayser på krakken
Jan Henrik Kayser (75)
inviterer til konsert sam-
men med tidligere elever
i Fana kirke. Side 8-9

SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon 2009 setter 31.
mars fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene. 

Side 6-7

Nærkirken
nærmer seg
Arbeidet med Ytrebygda
nærkirke skyter fart for
alvor. Politikerne sier ja
og arkitektkonkurran-
sen har startet. Side 2-3
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TRU, KVA ER DET?

REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Problemstillinga utløyser ofte forvirra

undring. I vår tradisjon har vi stor re-

spekt for det innsyn i livet sine djupner,

som eit skarpskodd intelekt evnar å gi

oss. Og ingen får meg til å seie eit vondt

ord om det! Tankekrafta er gull verdt.

Men vi både registrerer og erfarer at

djuptpløyande tankekraft, eller mang-

el på det, ikkje kan brukast som forkla-

ring på kvifor nokon trur på Jesus Kris-

tus og andre ikkje. For vi finn mennes-

ke med alle grader av tankekraft både i

trua og i vantrua sin leir. Vi kan vel bli

samde om at det er både trongsynt og

einspora å reindyrke eit menneskesyn,

der intelektet åleine vert den avgje-

rande tunga på vektskåla. 

Åndslivet, som også tankekrafta er

ein sentral del av, er mykje meir

samansett enn som så. Tenk berre på

kjenslelivet vårt, på lengslene våre, og

dei draumar lengslene utløyser. Heim-

lengt er ei usynleg kraft som dei fleste

av oss har erfart med vekslande styrke.

Den treng ikkje å vere uttrykk for mis-

strivsel ved å vera der vi er, men den

signaliserer at vi har endå meir lyst til å

vera ein annan stad. Heime. Trongen

etter kontakt med våre slektsrøter vi-

ser seg stundom veldig sterk. Vi veit at

menneske som frå tidleg barndom

fekk sin oppvekst i ein annan familie

enn den han eller ho vart fødd inn i, rei-

ser i vaksen alder på tvers av kloden,

for om mogleg å koma i kontakt med

sitt bilologiske opphav. Ut frå ein kald

rasjonell tenkning kan det av og til vir-

ke heilt urealistisk. Likevel skjer det.

Det duger ikkje uprøvd! Som åndsindi-

vid har vi alle ein ibuande trong for å

sprenge grenser. 

Drivkrafta i all religiøsitet er gåtefull

«heimlengt» etter kontakt med vårt

første opphav, Gud, som skapte oss i

sitt bilde! I det gåtefulle rom har mys-

teriet plass. Mysteriet sprenger gren-

sene for kva vi kan gjennomskue eller

etterprøve med vår fornuft. Forhold det

ikkje finst ei fornuftig forklaring på, kan

vi med eit lett skuldertrekk bli freista til

å parkere som uinteressant irrasjona-

litet. Men føresetnaden for å kunne fel-

le ein slik dom, er at vi evnar å sjå alle

samanhengar i tilværet. At vår tanke

står still, er ikkje utan vidare noko prov

på at noko er ufornuftig! Det er like

snart eit uttrykk for at det å sjå saman-

hengen sprenger min kapasitet.

Mange vel å innrømme at vi menneske

ser stykkevis og delt, og opplever det

frigjerande å opne seg for mysteriet. 

Den Heilage Ande er eit slikt grenses-

prengande mysterium. Den Heilage

Ande er vanskeleg å forklare, men det

er sterkt å erfare! Det er meir mellom

himmel og jord enn vi kan forstå! Jord-

bunden trældom kan gjere oss farleg

nærsynte. Jesus sa ein gong: «Men-

nesket lever ikkje berre av brød, men av

kvart ord som kjem frå Guds munn».

Det kan vere spennande å omskrive

dette utsagnet litt: Mennesket lever

ikkje berre av sjølvtenkte tankar, men

av kvart ord som kjem frå Guds munn. 

Eg spurde innleiingsvis: Kva er det

som skjer når menneske kjem til tru på

Jesus Kristus? Menneske opnar seg

for mysteriet og gir Jesu ord rom. Og

sjølv om perspektivet sprengjer tan-

kens fatteevne, er Jesu ord sanneleg

også mat for tanken! Den Heilage Ande

gjer Jesu ord levande for oss, og let oss

oppleve Guds nærver i våre liv. Å vere

pilegrim er å vere ei søkande og leng-

tande sjel, som opnar seg for underet.

Sølvkrossen i Fana kyrkje var eit pile-

grimsmål. Framleis er sølvkrossen

Fana kyrkje sitt sentrale symbol. Det

kan alle sjå på toppen av kyrkjetårnet.

Og krossen lever dag og natt. Om da-

gen er det sollyset som speglar seg i

krossen, om natta månelyset, gatelys

og billys. Samtidig som sølvkrossen

alltid er den same, gir den alltid ei ny vi-

suell oppleving! 

Det er eit fint bilde på det som skjer

når Den Heilage Ande gjer Jesu ord le-

vande! ●
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Medarbeiderfest
Det blir fest for alle frivillige i Fana menighet 

19. februar kl. 19:00. Vi i staben ser frem til en

sosial og hyggelig kveld sammen med dere

• Tale ved sokneprest Jan Kåre Jakobsen
• Søstrene Trætteberg underholder
• Medarbeidermarkering 
• Musikkinnslag 
• Koldtbord

- Det er mye spennende på gang
med Ytrebygda nærkirke, forteller
prosjektleder Lisbeth Thorsheim i
Bergen kirkelige Fellesråd. 

AV GEIR MØLLER

Hun har ansvaret for byggingen
av den nye nærkirken i Blom-
sterdalen. I løpet av høsten har
det blitt gjennomført prekvalifi-
sering av grupper med totalen-
treprenør, arkitekt og prosjekt-
eringsrådgivere, og disse fire er
kommet gjennom nåløyet:

• Strand AS med arkitekt SE-arkitektur as
• LAB AS med arkitekt Fortunen Arkitekter AS
• Straume Mesterbygg AS med arkitekt Madsø 

og Sveen Arkitekter AS
• Vestafjell AS med arkitekt ABO Plan og 

Arkitektur AS

Disse har 10. februar som frist for å legge frem
sine forslag til utforming av kirken. Deretter skal
juryen arbeidene med å kåre et vinnerutkast. Ju-
ryens avgjørelse skal foreligge 10. mars.

Juryen består av følgende personer:
• Konst. kirkeverge Ann Kristin Langeland
• Prost i Fana Per Barsnes
• Leder for Ytrebygda kyrkjelag sin byggekomité

Arne Grostøl
• Sivilarkitekt Merete Hauge
• Sivilarkitekt Per Kleve
• Lisbeth Thorsheim (sekretær)
• Ingmar Ljones, leder for Bergen Kirkelige 

fellesråd. 

Kva er det som skjer når menneske kjem til tru
på Jesus Kristus? Eg misunner den som har eit
uttømmande svar! 

Nærkirken: Mye s

Lisbeth 

Thorsheim.
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KM-kalender
1.februar: Gospelnight

13-14 februar: Vinterfestival

26.februar: Hovedstyremøte

12.mars: Årsmøte

Godt nyttår! 
Da er det nye året godt i gang, og aktivitetene ruller

som alltid før. Vi har et spennende semester foran

oss, med mye å glede oss til. Dette er også semes-

teret for den nye satsingen på unge voksne i Fana

KM. Vi skal prøve å få til samling, tur og gudstje-

neste spesielt rettet mot unge voksne i løpet av vå-

ren. Så kom gjerne med innspill eller ønsker! 

Speideren på Fana møtes hver torsdag kl 18.-20.

på menighetssenteret. Her er det plass til flere,

så har du en speider i magen er det bare å melde

seg! ●

Spørsmål eller andre tilbakemeldinger? 

Kontakt ungdomspresten: 

maren.flotve.tischendorf@bkf.no

Speiderne
Speiderne på Fana kan se tilbake på sitt første ak-

tive år. Det er en livlig gjeng som stiller opp ved

menighetshuset hver torsdag, klar for nye akti-

viteter. Så mange er vi ikke, det er plass til flere,

men gøy har vi det. Aktivitetene er mange og ulike

fra tradisjonelle friluftsaktiviteter med øks og

kniv, knuter og bål til førstehjelp og matlaging,

Sentralt står også speiderkunnskap og kristen

forkynnelse. Som regel er vi utendørs noe som gir

rikelig anledning til mer lekpregete aktiviteter.

Hvis vi legger til dagsturer og overnattinger og til-

bud om leirer og andre fellesarrangementer, teg-

ner vi bildet av en fargerik og spennende aktivitet

i hjertet av Fana menighet. Og som sagt: Det er

plass til flere både gutter og jenter i alderen fra ti

år og oppover.

Til slutt: Det er ett stort skjær i sjøen. Vi trenger

flere ledere for å kunne drive videre. Vi er i gang,

men blant annet endrete forhold i jobb og studier

for lederne gjør det helt nødvendig å få inn nye le-

dere. Så er det noen som er interessert, så ring

Bjarne på nr 400 64 327. ●

VOKSENLAGET
FANA KFUK/KFUM: Åndelig omsorg. V/Kari Mar-

tinsen,  professor og filosof. Torsdag 5. februar 

Samlingene starter med en litturgisk samling i

kirken kl. 19.30. Deretter samles vi i menighets-

senteret 1. etg. ●

Utleie i Fana menighetssenter
Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, 
minnesamvær, åremålsdager og andre sammenkomster. 

Ta kontakt med menighetskontoret, 
tlf. 55 59 32 51 for bestilling og pris. FANA MENIGHET

Påmelding til Liv Marit K. Evjen

innen torsdag 12. februar

Tlf: 55 59 32 54 - 920 91 187

liv.marit.k.evjen@bkf.no

Arrangementet finner sted i 

menighetssenteret og er gratis for

alle medarbeidere ●

Tefest i Fana kyrkjekor
Mandag 9. mars kl 1930 er det igjen klart

for Fana Kyrkjekors årlige tefest i menig-

hetssalen på menighetssenteret.Oftest

har tefesten vært holdt om høsten. Men i

høst hadde vi så mange andre markering-

er at vi valgte våren denne sesongen. Åre-

salg og hovedlotteri, servering og allsang.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE. ●

e spennende på gang

Når vinnergruppen er kåret vil videre
fremdrift være som følger:
• Forprosjekt skal være ferdig august 2009
• Detaljprosjektering utføres innen års-

skiftet 2009/2010
• Oppstart på byggeplass på nyåret 2010
• Ferdigstillelse av Ytrebygda nærkirke

sommeren 2011

- Vi gleder oss til gruppene skal legge frem
forslagene til utforming, og tror det blir et
spennende prosjekt å følge videre sier Lis-
beth Thorsheim i Bergen kirkelige felles-
råd. 

Siste: Reguleringsplan 
godkjent for nærkirketomten
Reguleringsplanen for kirketomten i Nær-
kirken ble godkjent i siste bydelsstyremøte
onsdag 21. januar.  Det skriver Fanaposten.
Det planlegges også en bydelspark ved kir-
ken. Forslagstiller  mener at rundt 35 parke-
ringsplasser bør være nok. Det ble en kort
diskusjon om parkeringsplassene i bydels-
styret, men politikerne ble enige om å ikke
komme med merknader til planen, skriver
Fanaposten.

Ytrebygda bydelsstyre uttaler glede over
at at planene nå snart blir realisert.●

Her skal den nye nærkirken bygges. Bildet er tatt ved en sommergudstjenste på kirketomten.
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AV STYRER MARIANNE HJORTH

Her skulle foreldre og

barn kunne benytte seg

av hele/deler av tilbudet

etter eget ønske, og det

skulle være gratis. Den

skulle også være en del

av Fana KFUK - KFUM sitt

arbeid for barn og unge. 

Dette har vi klart! Bar-

nehagen har vært i drift i

ett år nå, og vi har hatt

noe å feire - 1års jubi-

leum.
Dette året har vi opplevd

at tilbudet har fått en god

start, det har blitt tatt godt

imot og etterspørselen

har vært stor her i Fana. 

Hverdagene i åpen bar-

nehage har vært preget

av smilende og blide for-

eldre og barn som virke-

lig har gitt uttrykk for

hvor takknemmelig de

har vært for å få et slikt

tilbud her i Fana. 

Hva er bedre enn å

komme seg ut i hverda-

gen og møte andre barn

og voksne og sammen få

ta del i et sosialt felles-

skap? I åpen barnehage

har foreldre og barn fått

dele erfaringer og knyttet

sosiale bånd gjennom lek

og sosialt samvær. Som

styrer har jeg fått ta del i

det å dele erfaringer, gi

råd og veiledning, knytte

bånd og ikke minst få

være en del av det sosiale

nettverket i barnehagen.

Det har vært et fantastisk

år, og jeg håper at dette

vil vare mange år frem-

over. ●

februar 2009                 4 februar 2009                 

Vi er inne i en spennende

periode på mange måter.

Bl.a. vil vi to dager etter

årsmøtet få vite hvilket

utkast som vinner. Siden

oktober har fire entrepre-

nører deltatt i konkurran-

sen om beste forslag til

ny kirke, og 10. mars fal-

ler avgjørelsen. Litt be-

kymring knytter det seg

jo til at reguleringen av

kirketomten ennå ikke er

fullført. (Se også side 2-3)

Så langt har vi skjønt at

det ikke er aktuelt med

arbeid i marken før i 2010

når det gjelder byggesa-

ken, men det begynner å

haste med å få dette på

plass. På den annen side

har vi jo opplevd det gle-

delige at bevilgningene til

prosjektet er økt til et

mer realistisk nivå. 

Alt i alt: Vi går spen-

nende tider i møte! ●
ARVID GROSTØL
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Årsmøte i Ytrebygda kyrkjelag
I år holder vi årsmøtet etter gudstjenesten i bedehuset

Karmel i Blomsterdalen søndag 8. mars.

Hilsen fra åpen barnehage Fana KM
Den 28. januar 2008 åpnet vi Åpen barnehage
Fana KM. Intensjonen var å gi et pedagogisk
tilbud for barn i følge med en omsorgsperson. 
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Kultur-

• Skjold 8. februar kl. 19.00:
Konsert med Ole Hamre, 
Gabriel Fliflet og Berit Opheim
Versto. Bill. kr. 150

•  Fana 15. februar kl. 18.00. 
Stor klaverkonsert. Med Jan
Henrik Kayser, Ingunn Ådland,
Eldfrid Liland, Signe Bakke,
Rune Alver og Øyvind Aase. 
Arr.: Fana menighet i samarbeid
med Bergen Pianoforretning.
Kollekt til inntekt for flygelet ved
utgangen. se side 8-9

•  Slettebakken 15. mars
kl 19.00: 
Kulturutvalget i Slettebakken
menighet inviterer til den spen-
nende og utfordrende multime-
diafremføringen «Hvor er du,
Gud?»

• Birkeland 18.mars kl.19.00:
Salmekveld i ramme av faste-
gudstjeneste. Denne kvelden er
også alle medarbeidere i menig-
heten særskilt invitert. Sokne-
prest Bjarte Holme i Storetveit
menighet taler over temaet «Dia-
koni som holdning for hele livet».

Slettebakken 22. mars kl 16.00:
Familiekonsert med Ingelin
Reigstad Norheim og Hildegunn
Garnes Reigstad. De synger
sammen med Slettebakken bar-

nekor og knøttemusikk, Sæda-
len barnegospel og knøttemu-
sikk og koret Jordbærhagen. 
Billetter koster kr 50 for barn
over fire år, kr 100 for voksne
(over 18 år) og kr 200 for famili-
er. Kormedlemmener: Gratis.
Se side 7.

Bønes 28.mars kl.11-15: 
Den tradisjonelle Bønesdagen!

Storetveit 29.mars 17.00: 
Bartimeuskonsert, med Ivar
Skippervold og Barnegospel.

Storetveit 29.mars 20.00: 
Konsert med Bergen Kammer-
kor. (bildet) 

Skjold 29. mars kl 17.00: 
«Det gode landet» av Eyvind
Skeie og Sigvald Tveit, med 

Søråshøgda barnekor (blå og
rød gruppe) og Cantus.

Bønes 31.mars kl 1830: 
«Kirken og påsken». Besøk på
kulturhistorisk museum
(v/Sjøfartsmuseet) v/ professor
Henrik Von Achen. Påmelding til
menighetskontoret innen fredag
27.mars, 55 30 81 02 - 
bones.menighet@bkf.no

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Av de nominerte kandidatene
fikk Nordhaug et overveldende
flertall av stemmene, noe som
kan være godt å ha med seg i
ryggsekken foran alle de utfor-
dringer, forventninger og krav
som venter den nye biskopen.

Økumenisk samarbeid
– Som biskop ønsker jeg å ska-
pe møteplasser der både pres-
tene og andre medarbeidere
kan få møte biskopen og være
med i diskusjonen om strate-
giske veivalg i viktige saker, sier
Nordhaug til kirken.no.

– Som åndelig leder vil jeg
gjøre mitt for å styrke diakoni-
en i bispedømet. Det åndelige
må ikke bli så åndelig at vi ikke
ser den sosiale og kroppslige
nøden rundt oss.

Nordhaug har vært aktiv i
økumenisk samarbeid i mange
sammenhenger, og det har for-
met troen og teologien hans.

Sjømannsprest
– Nordhaug vil tilføre bispe-

kollegiet verdifull kompetanse
innenfor teologi og praktisk
kirkeliv, sier statsråd Trond
Giske (AP) i en pressemelding
fra Kirkedepartementet.

– Hans lederegenskaper,
samfunnsengasjement og
gode evner som kommunika-
tor vil nok bli satt pris på i bi-
spedømmet.

Nordhaug blir også biskop
for Sjømannskirken. Fra 1981
til 1986 var han selv tilsatt i
Den norske sjømannsmisjon
som prest for norske studenter
i utlandet. Deretter var han i
fem år teologisk konsulent i
Mellomkirkelig råd, før han i
1991 ble kapellan i Ås. Fra 1995
og frem til i dag har han vært
rektor ved praktisk-teologisk
seminar ved Menighetsfakul-
tetet. 

Ole D. Hagesæther avsluttet
sin tjeneste som biskop i
Bjørgvin bispedømme 30. no-
vember 2008, mens Halvor
Nordhaug blir vigslet som ny
biskop 8. mars. I mellomtiden
fungerer domprost Ørnulf A.
Elseth som biskop. 

Biskop Halvor Nordhaug:

– Vil styrke diakonien
28. november i fjor ble praktikumsrektor ved
Menighetsfakultetet i Oslo Halvor Nordhaug (55)
utnevnt i statsråd til ny biskop i Bjørgvin.

SKRIBENT: Halvor Nordhaug har skrevet

en rekke fagbøker og faglige artikler, og har

siden 1994 vært redaktør av  Luthersk Kirketidende. 

FOTO: DEN NORSKE KIRKEN
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Jatrophaplanten er uspiseleg,
men kan likevel gjere under-
verker: Den kan både redusere
klimaendringane og sørge for at
John (17) får gå på skulen. 

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

I 2009 set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
«SOS frå sør» fokus på korleis fattige men-
neske blir råka av klimaendringane. 35.000
bøsseberarar over heile landet viser tysdag
31. mars sitt engasjement. Kyrkjelydane i
Fana deltek i aksjonen. 

Jatropha
Ein av dei som vonar på stort engasjement er
John frå Lamu-distriktet i Kenya.

– Neste veke blir eg kanskje kasta ut av sku-
len, seier han, og fortel at familien hans er
fattig og ikkje har råd til å betale skuleavgifta.
No vonar han at vidunderplanta jatropha
skal sikre skulegongen. 

Råka av klimaendringane
Klimaet i Kenya er tørt, og mange stader er
jorda lite fruktbar. Klimaendringane har
forverra situasjonen for fattige menneske
som slit med å skaffe nok mat når regnet ute-
blir. 

– Klimaendringane her i Kenya har gjort at
det er blitt svært vanskeleg å leva av jord-
bruk, seier John.

– Folk har ingenting å ete og ingenting å
selje. Det vil stoppe utviklinga i Kenya og
gjere oss endå fattigare. Det går hardast ut
over dei som ikkje har utdanning.

Håp i eit nøtteskal
Johns veslebror, Fred, måtte slutte midlerti-
dig på skulen. No fryktar John at det same
kan skje med han. Håpet finn han i dei små
nøttene frå jatrophaplanten, som no kanskje
kan berge familiens økonomi. Gjennom eit
av Kirkens Nødhjelps klimaprosjekt i Kenya
har Johns bestemor, Peris (66), fått støtte til å
dyrke jatrophaplanten. 

– Familien min arbeider hardt for å dyrke
jatrophaplanten slik at vi kan tene pengar og
betale rekninga frå skulen, seier syttenå-
ringen.

Fasteaksjonen
«SOS fra sør»
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
2009 setter fokus på fattige
menneskers møte med
klimaendringene.

TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger til
ofrene for klimaendringene.

– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av mange

som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen
på alvor.  – Vannet steg, og folk satt på takene
og ropte på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir
flere og sterkere, vil det ramme oss hardt.

Pengene fra årets aksjon går derfor til å gjøre
fattige i flomutsatte områder som Bangladesh
i stand til å møte mer ekstremvær. Dette inne-
bærer blant annet treplanting, flomsikring og
oppretting av lokale krisegrupper som har an-
svar for flomvarsling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp
på dagsorden i den vestlige del av verden, og
Kirkens Nødhjelp ønsker å markere at klima-
endringer er et rettferdighetsspørsmål. Vi
som bor i den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet og har derfor et spesi-
elt ansvar for å lytte til SOS-ropene fra fattige. 

Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Der-
som du ønsker mer informasjon, eller vil
melde deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)
• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon Wigum Dahl (Storetveit)  
• Marit Hauge Solheim (Skjold)
• Sveinung Hordvik (Slettebakken) 
• Tove Sandgrind (Bønes). 

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefon: 820 44 088 (175 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493. 

Aksjonen treng fleire vaksne bøsseberarar

som kan gå saman med konfirmantar som

Margrethe Isaksen og Ingeborg Helland (bil-

det) frå Skjold.  FOTO: BJØRN MOE 

Miljøhåp i Kenya:Mirakelplante gjev arbei

SKULEFLINK: – Om eg må slutte på skulen, er

eg redd for at eg endar opp like fattig som fami-

lien min, seier John, som håper å utdanne seg

innan jordbruk, business og matematikk.

Fakta: Klimaendringar i Kenya

• Avskoging og global oppvarming gjer at 

breane på Mt Kenya har minka drastisk. 

• 26 sideelvar til den store og viktige Tana-

elva har tørka ut. 

• Stadig tilbakevendande periodar med 

tørke påverkar størstedelen av landet.

• Lokalsamfunn vil miste levebrødet sitt 

når kaffi- og temarker tørkar ut.

Fakta: Jatrophaplanten

• Overlever lang tørke ved  å sleppe blada 

utan at det går ut over frøproduksjonen.

• Frøa inneheld ei olje som er veleigna til 

produksjon av biodiesel. Frøa kan også 

brennas i ovnar eller turbinar. 
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ASTRID DALEHAUG NORHEIM 

Fra Sædalen barnegospel kom-

mer to kor med til sammen 60

barn, Slettebakken har to kor

med 45 barn og fra Jordbærha-

gen på Skeie skole kommer det

30 barn. Konserten skal være i

Slettebakken kirke klokken 16. 

Barnekorene har ligget i hard-

trening de siste månedene for å

lære sangene som tvillingsøs-

trene syner på barne-cden

«Jordbærhagen». 

Turnerer 
Hvis tvillingsøstrene fra Frek-

haug nord for Bergen ser kjent ut,

stemmer det nok. De har vært i

NRK på «Beat for beat», «Kjem-

pesjansen» og tre sesonger i

«Absolutt norsk». Bare ni år

gamle gav de ut en barne-cd med

egne tekster. Sommeren 2003

vant jentene en internasjonal

musikkonkurranse i Colorado,

USA, med en egenskrevet låt.  I

høst debuterte de med cd-en

«The good or better side of

things» som voksenartister

under navnet Garness, og i vinter

turnerer de i Tyskland og Sveits. 

«Bergens svar på Marit Lar-

sen», skrev BA om den nye cd-en.

Bestemor
På familiekonserten skal de

synge sanger fra cd-en «Jord-

bærhagen». Bestemor Haldis

Reigstad har skrevet alle tek-

stene på platen, som kom ut i

2005. De synger blant annet om

kongebarna, en jordbærhage, alt

som er kjedelig og en pusekatt.

Haldis Reigstad er landets mest-

selgende kristne lyriker. Bøkene

hennes har et opplag på 82 000. 

Musikken på «Jordbærhagen»

er komponert av Terje Kleppe,

Arve Reigstad og Garness selv.

Billetter koster kr 50 for barn

over fire år, kr 100 for voksne

(over 18 år) og kr 200 for familier.

Medlemmene i korene er gratis.

7

Synger med over 
hundre barn
Søndag 22. mars kommer tvillingsøstrene Ingelin Reigstad
Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad til Slette-bakken
kirke for å holde konsert sammen med fem barnekor.

Ingelin Reigstad Norheim og Hildegunn Garnes Reigstad, kjent som Gar-

ness, kommer til Slettebakken etter turné i Tyskland og Sveits. 

Miljøvenleg energi 
Jatrophaplanten tåler tørke,
og veks godt sjølv i nærings-
fattig jord der vanlege mat-
plantar ikkje kan gro. Oljen
frå nøttene er ubrukeleg til
matlaging, men dei siste åra
har ein oppdaga at den er eit
godt, miljøvenleg drivstoff.
Energi er ein nøkkel til ut-
vikling, og planten kan bi-
dra til å forsyne Lamu-dis-
triktet med fornybar energi. 

– Jatrophaplanten er vik-
tig for oss. Bestemor håper
at vi barnebarn kan bli rike
av dette ein dag, seier John.

Gjennom å støtte KNs fas-
teaksjon, kan du hjelpe
menneske så dei kan stå
sterkare når tørkeperiodane
kjem stadig hyppigere. 31.
mars vonar vi at heile Fana
prosti blir med på å kjempe
mot klimaendringane! 

eid og drivstoff

KLIMAENDRING: Johns bestemor, Peris (66), driv ein liten gard

like i nærleiken av ein stor innsjø. – No har innsjøen nesten tør-

ka heilt inn, og vi får stadig besøk av elefantar, bøflar, sebraer og

flodhestar som et opp avlingane våre, fortel John.  
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Ådland er tidligere elev av den bergenske pi-
anisten Jan Henrik Kayser (75), og fikk ideen
etter at hun sammen med fem andre tidli-
gere elever gjorde musikalsk ære på sin gam-
le lærer på et nytt konsertflygel i Korskirken.

Fuglemann
– Jeg fikk den lyse ideen å gjenta suksessen i

Fana, og slik reise litt startkapital til flygelet.
Alle sammen sa ja da jeg spurte, så dette blir
en ren gjentagelse av konserten i Korskirken,
forteller Ådland, som ble med menighets-
bladet til Landås for en liten kveldsvisitt
hjemme hos Jan Henrik Kayser.

– Kom inn, kom inn, inviterer Kayser hjerte-
lig, og ber oss følge trappen helt opp i tredje
etasje. Selv nærmest svever han opp trappe-
trinnene, og det slår meg at det er noe fugle-

aktig over ham - både i fremtoning, bevegelser
og den syngende måten han snakker på. På
den ene siden virker han opphøyet og fjern, på
den andre nærværende og lattermild. 

Ode til friheten
– Når du er forelsket, så kan du ikke forklare
hvorfor, svarer han filosofisk når jeg spør om
hans forhold til favorittkomponisten Beet-
hoven.

8 februar 2009                 

Kayserlig klaveraften
– Det vakre kirkerommet her trenger et godt kammermusikalsk flygel, sier pianist Ingunn
Ådland fra Fana, som sammen med menighetens flygelkomite inviterer til en helt spesiell
innsamlingskonsert i Fana kirke. 

ODE TIL GLEDEN: – Når du er forelsket, så kan du ikke forklare hvorfor, sier musikerveteranen og pedagogen Jan Henrik Kayser om sin favorittkomponist
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– Det er bare slik det er. Men han kjempet i
livet, og derfor kan hans musikk også gi krefter
til andre som kjemper mot noe høyere.

Ingen steder blir dette mer tydelig enn i slutt-
koret fra den niende symfonien, som er en to-
nesetting av den tyske revolusjonspoeten Frie-
drich Schillers dikt «Ode til gleden».

– Kan man ha glede uten frihet?
Kayser svarer ved å fortelle en liten historie

fra krigens dager.

«Schöne musik»
– På den tiden hadde foreldrene mine mange
hjemmekonserter, sier han.

– En gang ble det spilt musikk av Mendelssohn,
som Hitler hadde forbudt siden han var jøde.

Midt under konserten ringte det hardt på dø-
ren. Utenfor stod en tysk soldat med tårer i øyne-
ne. «Schöne musik», sa han gråtkvalt, ba familien
blende bedre og gikk hulkende ned trappen. 

– Det glemmer jeg aldri, sier han stille.
Kayser var ni år da dette skjedde, og hadde aller-

ede gått ett år i pianolære. Han fikk sin utdannelse
ved musikkonservatoriet i Bergen, musikkhøy-
skolen i Oslo og videre studier i Wien, London og
Brüssel. 20 år gammel debuterte han med Oslo
filharmoniske orkester, blant annet med Beetho-
vens tredje klaverkonsert.
–Var du nervøs?

9                februar 2009

PROGRAM

Jan Henrik Kayser

JOHANNES LAVIK (1856-1929):

«Blåelven»

– Et romantisk stykke inspirert av

Rosendal, der Blåelven renner. Der

gikk vi mye på turer da jeg var liten,

forteller Kayser om dette stykket,

komponert på 30-tallet av onkelen

Johannes Lavik. – Jeg husker hvor

vakkert det var, med en liten foss og

en idyllisk seter der vi overnattet. Så

kom kraftverket, og fossen ble ra-

sert. Men minnene lever, og min on-

kel tegnet dem ned i dette stykket.

Ingunn Ådland

JOSEPH HAYDN (1732-1809): 

«Variasjoner i F-moll» (Hob. XVI:6)

Eldfrid Liland

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Nocturne» (opus 7:1)

Signe Bakke

KAREN TANAKA (1961-): 

«Crystalline» (1988)

- Stykket er et forsøk på å overføre

bildet av krystaller til lyd. Det skal

spilles glassaktig og solid, og lyde

som en kald lydskulptur av krystall,

sier komponisten selv om stykket,

som er delt inn i syv små deler. Ta-

naka regnes av mange som Japans

fremste nålevende komponist. Mer

informasjon: chesternovello.com

Rune Alver

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849): 

«Ballade nr. 1 i G-moll» (opus 23)

Øyvind Aase

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827):

«Seks variasjoner over et originalt

tema i F-dur» (opus 34)

Turid Bakke Braut

SERGEJ RACHMANINOV (1873-1943):

«Tre preludier» (op 3:2, 32:12 og 23:5)

LÆRER OG ELEV: – Du har betydd ufattelig mye

både som pedagog, pianist og som skaperen av et

unikt miljø i Bergen. Du ofret mye for å få dette til,

sier tidligere elev Ingunn Ådland. – Det var ikke så

vanskelig med slike strålende elever, svarer Jan

Henrik Kayser. 

ponist, Ludwig van Beethoven. 

PIANISTER I PIANOBUTIKKEN: Bergen Pianoforretning låner ut et helt moderne Yamaha-

flygel for anledningen. Fra venstre: Nils Henrik Jansen (Bergen pianoforretning) sammen

med kveldens pianister Turid Bakke Braut, Eldfrid Liland, Jan Henrik Kayser, Rune Alver,

Signe Bakke, Øyvind Aase og Ingunn Ådland. FOTO: MAGNUS SKREDE.

– Nei. Det var sesongens første konsert,
og klaveret kom på plass like før konserten.
Jeg gikk på en halv time etter at jeg hadde
prøvespilt, og det gikk helt fantastisk.

– Liker du å spille med orkester?
– Når alt stemmer, er det en utrolig opp-

levelse. Jeg har spilt skikkelig godt kun fem
ganger i mitt liv. Den ene gangen var da jeg
spilte Grieg-balladen i Munch-museet. Da
holdt jeg på å besvime, så spesielt var det. 

En annen slik konsert gjorde han i Edin-
burgh, med musikk av Schubert og Franck.

– Jeg våknet dagen etter til himmelske
kritikker, husker han. 

Brød og musikk
I 1991 spilte han i St. Petersburg - eller Le-
ningrad, som byen fortsatt het dagen før
han reiste dit. Utenfor konsertlokalet stod
folk og ventet i timevis for å slippe inn på
konserten, som hadde Beethoven og Grieg
på programmet.

– De hadde lite mat, og jeg forstod ikke
helt hvor fattige de var før sjefen for konser-
ten inviterte meg hjem. Der ble jeg overrakt
en liten pakke med gråpapir rundt. Da jeg
åpnet den, var det en skive med noe guffent
pålegg på. Det var alt de kunne trylle frem.

Samtidsmusikk
Shostakovich er en russisk komponist som
Kayser gjerne fremhever.

– Jeg er veldig glad i hans musikk, spesielt
den første pianokonserten. Den har både
det voldsomme alvoret hans, den utrolige
gleden og den skjulte samfunnssatiren. 

– Han fryktet Stalin?
– Med god grunn. Stalin var like fæl som

Hitler. 
Samtidsmusikk er pianisten derimot

ikke så glad i.
– Det er stort sett det samme over hele

linjen, sier han, selv om han gjerne låner
ører og fingre til moderne komponister
som Benjamin Britten, Witold Lutoslaw-
ski, Olivier Messiaen og Karen Tanaka.

Alderens klarsyn
– Komponerer du selv?

– Nei. Jeg har en datter som komponerer
(Anne-Regina Kayser), en kusine (Anne
Margrethe Baklund) og en onkel (Johan-
nes Lavik, tidligere redaktør i Gula Tidend,
Dagen og Bondebladet), så jeg har det i fa-
milien. Selv er jeg først og fremst fortolker,
og lar det bli med det.

– Har du opplevd at din fortolkning en-
drer seg over tid – fra ungdommen og
frem til i dag?

– Noe tror jeg at jeg gjorde bedre før, da
jeg hadde mer ungdommelig uvørenhet.
Men tolkningene mine har etter hvert fått
en klarere form. Det er en forskjell.

Se side 5 for konsertdetaljer
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Komponisten Olivier Messiaen
(1908-1992) ville fylt 100 år i
desember. Seks av prostiets
kantorer markerte dette
gjennom en spesiell
jubileumskonsert i Storetveit
kirke like før jul. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

På programmet stod «Herrens fødsel»
(1935), et orgelverk der den franske kompo-
nisten gjennom ord og toner går rett inn i ju-
lens dypeste innhold.

Ni måneder
Verket har ni satser, en for hver måned Maria
bar Guds sønn under hjertet. På konserten
ble satsene delt mellom kantorene Jostein
Aarvik (sats 1, 5 og 9), Eli-Johanne Rønne-
kleiv (sats 2), Ruth Bakke (sats 3 og 4), Guro
Rotevatn Buder (sats 6), Gjermund Mildest-
veit (sats 7) og Olav Øgård (sats 8). Aarvik har
tidligere fremført hele verket alene, og spilte
altså tre av satsene på julekonserten - inklu-
dert den populære avslutningssatsen «Gud
blant oss» (Dieu parmi nous). 

Natt i Betlehem
Rundt 60 fanabuer hadde funnet veien til
Storetveit kirke denne onsdagskvelden like
før jul. Leder av Fana kyrkjekor Gyri Skre øn-
sket velkommen, og leste den første av salme-
dikteren Eyvind Skeies ni meditasjoner til

«Herrens fødsel». «Han som troner i himme-
len har gjort jorden til sin bolig», leste hun.
«Maria smiler. Og jordens natt går endelig
mot morgen».

1. sats: Jomfruen og barnet
De siste ordene blir hengende i luften noen
sekunder, før de plukkes opp av et hurtig lite
repeterende orgeltema. Så faller lange evig-
hetstoner ned over oss, fyller hjertene våre
med sang. Orgelet holder pusten noen sek-
under, før de fallende tonene slippes over oss
en gang til. Langsommere nå, mørkere. En
tone blir liggende og vibrere helt i bunnen,
mens et lyst og syngende tema fyller luften
over oss. Maria er med barn. 

2. sats: Hyrdene
Kantor Rønnekleivs hender overtar klaviatu-
ret, smyger seg inn med forsiktige, stakkato
toner. «Tester hun orgelet?» står det i en av
tenkeboblene over publikum. «Kanskje det er
hyrdene som blir testet?» svares det i en an-
nen. Temaet er ikke lenger like hakkende, mer
undrende og forvillet. Så overbringes bud-
skapet gjennom rytmiske fløytetriller. Hyr-
dene ser barnet. De vet. Og det synger inni
dem, den samme melodien, om og om igjen,
slik fortellingen blir fortalt på nytt og på nytt.

3. sats: Evige hensikter
Dype, lange basstoner overtar. «Guds stem-
me», tenker jeg, «tonen som alltid er der».
Bølger som slår inn mot stranden, faller tilba-
ke i seg selv og slår inn mot stranden. Så faller
de tilbake i seg selv og slår på nytt inn mot
stranden. Meditativt og uutgrunnelig. Mys-

teriet er med oss. Så dør vi – og går over i evig-
heten. Eller vi fødes - og går inn i tiden. Hvem
er Gud? Hvem er Skaperen? Hva er livet? Hva
er glede, latter? Musikk? 

4. sats: Ordet
Kraftige orgeltoner roper mot meg, som om
Ånden hørte mine mange spørsmål, og vil
besvare alle på en gang. «Jubelmusikk», ten-
ker jeg. «Musikk til en konge». Tonene blir
kraftigere, mer insisterende. Det slås fast,
som om det noensinne hadde hersket noen
tvil: Vi er alle Guds barn, alle født med en
konges verdighet og en evig sjel. Fulltonende
lykke skulle fylt sinnene våre, ikke hverda-
gens trivialiteter. En liten pause, før mer
langsomme og meditative toner ber oss ten-
ke over hva vi har hørt. Det er høytid over
dette stykket, som også er kveldens lengste –
uten at det er noe vi lar oss merke ved. For
det henger sammen, her er ingen løse tråder.
En vei, en stjerne, en stemme som leder oss
frem til stallen. Det er en trygg røst, men den
skjelver i bunnen. For Gud er allvitende, og
vet hva som skal skje. Ingen vil sitt eget barn
så vondt. Det er en trist melodi som spilles
nå, og den slipper ikke taket. For Gud kom
inn i verden, og vi drepte ham. Alle er skyldi-
ge, og alle er tilgitt. Der stoppet melodien.

5. sats: Guds barn
«Erindringer om et paradis vi en gang kjen-
te, en fred vi engang eide, en mor som en-
gang lot oss hvile ved sine bryst», leser en ty-
delig rørt Gyri Skre, før dansende soltone-
stråler bryter jublende og fulltonende
gjennom skylaget. Ja, vi er Guds barn! sier

Gripende og 
storslått konsert
Messiaen 
100 år:

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Aarvik føler seg oppløftet og forfrisket et-

ter fremførelsen, som han mener har vært

et inspirerende løft for alle prostiets kan-

torer. 

Julens innhold
– Vi har fått styrket kollegafellesskapet og

hatt det trivelig i hverandres selskap. Til

vanlig spiller vi aldri orgel sammen. Jeg

håper at vi kan få til noe lignende en gang

senere også, sier Jostein Aarvik.

– Kom du i julestemning?

– Ja, men ikke den som har med juletre,

gaver og slike ting å gjøre. Verket handler

om julens mysterium, og jeg ble fokusert

på julens innhold. 

På egne ben
– Er det programmusikk?

Jostein Aarvik:  
Et inspirerende løft
– Jeg fikk følelse av å bli løftet ut av
hverdagen og inn i en kosmisk musikk
og betraktning, sier en fornøyd Fana-
kantor Jostein Aarvik (41) etter den
gripende orgelkonserten.
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de. Det betyr at det finnes noe som er større
enn oss. Et mysterium som vi ikke kan fatte
gjennom våre sanser, men som vi kan få et
glimt av gjennom det åndelige livet - inklu-
dert musikken.

6. sats: Englene
Lyse toner svever høyt over oss med lekende
lette bevegelser. Det er nesten som man kan
se englenes himmelske dans over Betlehems-
markene. De stiger opp, lar seg falle ned igjen,
stopper svevende like over bakken uten at
føttene berører jorden. Så blir det helt stille.
Bare lysstripene etter englenes luftdans er til-
bake, blir stående som lysende glimt inn i det
evige. 

7. sats: Jesus tar på seg lidelsen
Kirkerommet fylles med mørke, rivende to-
ner - ypperlig fremført av Gjermund Mil-
destveit. Dette er storslått, gripende, drama-
tisk og tungt. Et menneskes lidelse tar en
gang slutt. Slik er det ikke for Jesus, evighe-
tens barn, som bærer verdens lidelse på sine
skuldre. Solen bryter gjennom, men den
varmer ikke. Den brenner! Vann! roper han,
og får eddik til svar. Jorden deler seg, og mu-
sikken toner ut. 

8. sats: De vise menn
De vandrer fra det fjerne Østen til det som
må være østens begynnelse. Knutepunktet.
Vandringen foregår om natten, når stjernen
lyser sterkest, og går gjennom mørke og
frostkalde ørkenlandskaper. Kamelenes vug-
gende rytme tar dem (og oss) helt frem dit ti-
den slutter - og begynner på nytt. 

9. sats: Gud blant oss
Kraftig og strålende jubelmusikk etterfølges
av mer ettertenksomme toner. De sier ja, det
er sant, og vi kan ikke forstå det. Og det gjør
ikke noe. Den avsluttende toccataen (gli-
trende spilt av Jostein Aarvik) roper det ut
på nytt: Vi er alle Guds barn nå. Jeg smiler i
hele meg. Dette stykket blir brukt i bryllu-
per. Det kan jeg forstå. Ekteskapet mellom
himmelen og jorden frembrakte barnet i
krybben. Hvem var du, lille barn, som kom
til vår klode? Hvor hadde du vandret før du
kom til oss? For visdommen var med deg i
krybben, og øynene dine var gamle allerede
første gang de åpnet seg, sier musikken og
toner drønnende, dansende, syngende og
drømmende ut. Vi sitter alene tilbake, men
opphøyet som om noe har tatt bolig i oss.
Noen gråt.  

DE SEKS KANTORER: Applausen ble langvarig for Gyri Skre (tekstopplesing) og de seks kantorene. Fra venstre: Olav Øgård (Slettebakken), 

Gjermund Mildestveit (Fana), Ruth Bakke (Storetveit), Jostein Aarvik (Fana), Guro Rotevatn Buder (Skjold), Gyri Skre (leder Fana kyrkjekor) og Eli-

Johanne Rønnekleiv (Søreide). 

– Delvis, men på ingen måte bare det.

Dette er musikk som står fullstendig på

egne ben.

– Hva er det med Messiaen?

– Måten han organiserer akkordene på

er helt hans egen, sier Aarvik. 

Melodiker
– Klangfarger var viktige for ham, men

han var også melodiker. På en måte tar

han opp tråden etter impresjonismen.  

Allerede som tenåring hadde denne

musikkverdenens Gaudi utviklet sitt eget

musikalske språk. Selv nevnte han både

Grieg, Wagner, Debussy og Dupré som

viktige inspirasjonskilder. 

SJELDEN: – Messiaen var unik i 

det at han oppnådde en enorm 

anerkjennelse i løpet av sin egen levetid,

sier Jostein Aarvik. – Det er sjelden.

NI MEDITASJONER: Gyri Skres trygge stem-

me passet godt til opplesningen av de ni me-

ditasjonene til «Herrens fødsel», en til hvert

musikkstykke. Tekstene er skrevet av Eyvind

Skeie, og ble opprinnelig brukt under en

radiosendt fremførelse av verket fra Oslo

Domkirke i 1984. 
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

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

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
telefon, privat 901 70 380

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

Kapellan Monika Olsen
Telefon 55 59 32 53
e-post monika.olsen@bkf.no 
mobil 975 21 457

Kat. vikar Synnøve W. Haakonseth
telefon 55 59 32 63
mobil 400 70 984
synnove.haakonseth@bkf.no

Ungdomsprest/KM-sekretær
Maren Flotve Tischendorf
telefon 55 59 32 60
maren.flotve.tischendorf@bkf.no

Kirketjener Kalaregy Drange 
mobil 95 17 42 60
e-post kalaregy.drange@bkf.no

Frivilighetskoordinator 
Liv Marit Kvåle Evjen 
Telefon 55 59 32 54
e-post liv.marit.k.evjen@bkf.no 
mobil 920 91 187 

Kantor Gjermund Mildestveit 
telefon/e-post 55 59 32 58

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon 55 59 32 51
Epost geir.moller@bkf.no
Mobil 454 76 996 

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

Spørsmål vedrørende kirke-
gård og gravstell . Bergen kirke-
lige Fellesråd, man-fre 8-15
telefon 55 59 32 01
e-post kirkegard@bkf.no 

Åpen barnehage
Styrer Marianne Hjorth
telefon: 413 28 003
e-post: post@openbarnehage.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 økumenikkutv.
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
Gyri Skre 55 91 51 53

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                    Besøk vår hjemmeside: www.fana-menighet.no

Blomsterdalen Matsenter AS
man-fre: 8-22 •  lørdag:  9-20

tlf.  55 22 00 20

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. 

fana  1-09.qxp:fana.qxp  29-01-09  11:08  Side 13



14 februar 2009                 

Bli med på giverlaget! Menig-

heten har mange store utfor-

dringer fremover:

• Vi må skaffe nok frivillige mid-

ler til å lønne en halv stilling

som ungdomsprest i samarbei-

ded med Fana KFUK/M. Hun

skal være med å styrke kirkens

stab, og støtte og oppmuntre le-

derne i alt det frivillige arbeidet

som er i gang – og som skal

startes opp. 

• I tillegg ønsker vi å styrke ar-

beidet i Blomsterdalen, der vi nå

om noen år får nærkirke. Vi øn-

sker å forberede et godt kirkelig

tilbud i Ytrebygda når nærkir-

ken er på plass. 

• Vi ønsker å styrke og utvikle

det diakonale fellesskapet.

• Vi ønsker å gi et godt tilbud til

barn, unge og eldre

Derfor setter vi i gang Aksjon

Givertjeneste. Vi har allerede et

giverlag med faste og trofaste

givere som et fundament å byg-

ge på. Men vi trenger mange

flere på om vi skal få dekket det

vi trenger til denne satsingen.

Og som kristen menighet våger

vi å satse i tro på at Guds rikes

arbeid skal få vekstgrunnlag

nettopp her i Fana.

Vi vet og at mange trenger et lite

puff til å komme i gang med en

fast givertjeneste. Og vi ønsker

å utfordre til nettopp dette! Bli

med oss på laget! Og tips gjerne

en annen også! 

Våre givere som har gitt beskjed

om det, får skattefradrag for

gaver mellom kr 500 og 12 000.

Det krever skattemyndighe-

tene. Informasjon om givere be-

handles ellers konfidensielt, og

avtalen løper til den blir sagt

opp av giver. Det er en forutset-

ning at giver gir oss sitt person-

nummer, slik at vi kan få lagt

det inn i systemet.

Ta en titt på kupongen under, og

se hvilken mulighet du vil be-

nytte deg av. Fyll ut og send inn,

eller lever i kirken neste gang

du kommer. Vi vil informere

jevnlig via God Helg utover i året

og aksjonere i alle grupper og

enheter i menigheten. Egen

brosjyre skal  trykkes, så ingen

skal unngå å vite om Aksjon Gi-

vertjeneste.

Du kan gi på følgende måter:

Ved konvolutt i kirken, på giroer

du får tilsendt eller ved å opp-

rette avtale i nettbanken. Siste

nytt er at du kan opprette avta-

legiro. Vi har ferdig avtaleutkast

på kontoret og for nedlasting på

nettsiden. 

Er det noe du lurer på, ikke nøl

med å kontakte menighetskon-

sulent Geir Møller på tlf. 55 59

32 51 eller geir.moller@bkf.no 

Han kan svare på det meste.

Velkommen med på laget – her

er vi alle på banen og ingen på

sidelinjen!

Hvordan bli fast giver?

- Fyll ut skjemaet under eller

avtalegiroskjema og send til

menigheten

- Ring menighetskontoret (55

59 32 51) og avtal per telefon.

- Kom på menighetskontoret og

få hjelp til å fylle ut skjemaet

der! Vi setter alltid pris på be-

søk! 

AV GEIR MØLLER 

Midt opp i alt dette er det viktig
at vi ikke går i egoismens felle.
Ved å være en aktiv giver på flere
områder unngår vi å bli oss selv
nok. Den økende grad av vel-
stand og egoisme er en fare for
vårt land og for oss. I Bibelen sies
det klart og tydelig at vi lever
ikke for oss selv, men for hveran-
dre. Mange mennesker ser ut
som de lever bare for seg selv
uten tanke på andre. Jeg vil ut-
fordre deg til å bli en giver som
kan være til oppmuntring for
andre. Ofte ser vi at problemene
lett kan bli for mye for oss. Vi
grubler over dem og alt vi foku-
serer gjør at vi tenker på oss selv
og våre behov. En av de beste
måtene vi kan løse våre problem
på, er å hjelpe andre. Når vi får
fokuset bort fra oss selv, så vil
Gud sørge for oss. Så et lite så-
korn hos andre så vil du selv få
oppleve en god høst. 

Møt behovet hos andre så vil
du selv få oppleve at Gud møter
dine behov. Du kan være med og
lette byrdene til et annet men-
neske. Du kan oppmuntre og gi
håp. Vi er skapt for å fylle andres
behov. Hvis du som leser dette
føler deg ensom, så ikke sitt og

synes synd på deg selv. Hjelp an-
dre som er ensomme. Om du fø-
ler deg nedfor og trist, så få tan-
kene dine bort fra deg selv og
hjelp andre med deres proble-
mer. Ta en telefon til noen i dag
og gi en en oppmuntring eller en
hilsen. Noen trenger kanskje en
klem fra deg i dag eller kjenne
din berøring. Gud vil bruke net-
topp deg til å bringe håp, helbre-
delse og kjærlighet til andre
mennesker. Noen trenger å bli
sett, å bli berørt nettopp av deg.

Velsign andre og du vil selv bli
velsignet! I Bibelen finner vi en
del vers om gavmildhet. Det du
gir og sår, vil bli gitt deg tilbake.
Hvis du gir et smil vil du få et
smil fra andre. Hvis du er gav-
mild mot mennesker som er i
nød, så vil Gud sørge for at andre
mennesker er gavmilde mot deg.
Gud har gitt oss både penger, tid
og andre ressurser som vi kan
bruke. Kanskje har du ikke så
mye penger å gi bort? Du kan
gjøre andre ting. Du kan span-
dere en middag, gi noen et venn-
lig ord, en hjelpende hånd, be for
noen, Noen trenger det du har å
gi. Lev ikke for deg selv, men gi av
deg selv. Noen trenger nettopp
deg! Lykke til - ha en velsignet
god vår! ●

Avtale om givertjeneste i  Fana menighet

Navn .......................................................Adresse ..................................................

Poststed ………… postnummer .............. Pers. nr. 11 siffer ...................................

Betalingsmåte (sett kryss)

❑ Automatisk trekk på konto  ..… ganger i året 

❑ Giro tilsendt  ..… ganger i året 

❑ Giro for engangsbeløp  ❑ Giverkonvolutt til bruk i for offer i kirken. 

Beløp, kr ……… Dato for trekk: ………. Kontonummer.……………………….…………..

❑ Jeg vil at gaven skal rapporteres som fradragsberettiget

Avtalen løper til giver selv endrer eller avslutter den. 

Kontonummer for givertjenesten: 0532 1168541

Kontonummer for avtalegiro: 1644.21.60019.

Send slippen til Fana menighet, Fanaveien 320, 5244 Fana 

✁

Fana menighet setter i gang:

AKSJON GIVERTJENESTE Gleden
over å 
være en 
giver
Tross finanskrise og dystre spådommer. Vår olje-
formue øker stadig og vi som borgere i Norge blir
stadig rikere og velstanden for de fleste øker.
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Ta en kikk på semesterplanen under og sett
av datoene. Vi kommer til å få det kjekt på El-
visklubben utover våren med mye gøy og
interessant på programmet.

For medlemsåret 2009 vil kontigenten
fortsatt være på 200 kr. Av disse betales det
inn en andel sentralt mens Elvisklubben be-
holder endel slik at vi kan dekke noen av de
utgiftene vi har. Alle medlemmer vil i løpet av
året få tilsendt medlemsbladet Kula og Myg-
gen posten.  

Når det gjelder aktiviteter er vi åpen for
ideer både fra barna og fra dere foreldre.

Vi vil gjerne komme med nok en utfor-
dring; Vi trenger flere voksne! Det hadde
vært spesielt kjekt om en eller flere menn
kunne tenke seg å være med. Dersom en ikke
vil binde seg til å være med fast så trenger vi
også noen som kan stille opp en eller to kvel-
der i løpet av semesteret. Ta da kontakt! ●

Elvisklubben på 
Tilflukten våren 2009
DATO TEMA

29. jan Torsdag Leker/ konkurranser

26. feb Torsdag Dugnad/idékveld, vafler

27. mar Torsdag Filmkveld

16. april Torsdag Fjellklatring i Sandsli-
hallen/ evt fotokveld

10. mai Søndag Vårslepp/Familegudstj. 
Med aktiviteter

14. mai Torsdag Avslutning/med båttur?

Gleder oss til å møte dere igjen 
både gamle og nye Elviser. 

Vennlig hilsen
Inger Johanne Holst, tlf. 55 22 65 35
Elin Birkeland Theis, tlf. 55 22 02 77 

15                februar 2009

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Barneklubben på Rød 
 Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

Forskjellige aktiviteter. 
Utlodning, baking,  bibel-

fortelling m.m
Samling hver 14. dag.

Alle små og store barn 
er velkommen.

Info: tlf.  55 91 58 83
Elisabeth Jonassen

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Fana kirke blir stengt i arbeidstiden 
Fana kirke blir stengt i arbeidstiden frem til påske fra mandag 12. januar. Grunnen til det er

at BKF sin byggavdeling skal gjøre seg ferdig med en del veldikeholdsarbeide. Det vil blir

gjort en del arbeide på gulv og vegger på galleriet. Det er dessuten en del utvendig på taket

som må gjøres ferdig. I tillegg vil kirken få montert et nytt høgtaleranlegg. Det vil derfor ikke

være mulig å få ha seremonier i kirken frem til påske. Seremonier vil derfor foregå i kapel-

let. Men i helgenene vil kirken være åpen for gudstjenester og andre arrangementer. ●

Elvisklubben
starter opp igjen
Kjære dere Elvis-gutter og jenter! Vi gleder oss til å starte opp med
Elvisklubben og treffe dere igjen. Håper også på noen nye fjes.

INVITASJON
til fireåringene
Fana menighet inviterer alle 4-åringer født i
vårsemesteret, deres familie og faddere til fa-
miliegudstjeneste søndag 15. mars klokken
11.00 for å motta 4-års boken «Min egen kir-
kebok». Det er en lang tradisjon her i Fana
menighet å invitere til
en slik gudstjeneste, og
vi synes det er fint å
kunne gjøre litt stas på
4-åringene og markere
at det er fire år siden de
ble døpt. ●
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16.11. Nicholay Ramm
Anna Mælan Longvastøl
Mathias Andersen 
Gaulen
Kristiane Milde 
Gjendemsjø

23.11. Emil Andre Paulsen
Thea Marthinussen
Tea Caspara Varpe Bjune
Mia Johanne Leira

30.11. Sigurd Håvardstun 
Solberg
Casper Hansen
Ole Jakob Askeland Utne
Madeleine Helleseth 
Olsen

07.12. Maren Helen Austegard 
Kvame
Matilde Bøckmann 
Eidsnes
Sara Brodahl
Helene Thornquist Håvik

14.12. Caroline Melander Viste
Sofia Daltveit Slettebø
Stefan Larsen
Eirik Fiskerstrand

28.12. Sander Legreid Auganes
Levi Espetvedt
Martin Breistein Vassel
Mathilde Dahlslett
Matias Dahlberg
Alva Bøe

04.01. Jakob Jensen
Lina Håland-Ellingsen
Jesper Vassbotn 
Haukeland

11.01. Elida Fjeldsbø
Nora Nøttveit Blankholm
Mariell Wespestad-
Nilsen
Patrick Gjerde Didriksen
Mina Elisabeth Søraa
Julie Fonnes-Hopland

18.01. Lucas Andre Dyrkolbotn
Jørgen Kaldestad

15.11. Gry Bru Hauge og 
Kjetil-Helge Øyen

Audun Thee Larsen
Asbjørn Grønhaug
Einar Fjelltveit
Roald Henry Kjeilen
Finn Strøm-Erichsen
Einar Sandal
Agnes Haugland
Magnhild Sognefest
Irene Martha Helland
Maria Nilsina Lokøen
Anna Marie Milde

Berit Marie Holt
Paul August Didriksen
Alvhild Solaas
Laila Blomdal Milde
Marta Ingrid Lindvik
Osvald Juel Nielsen
John Erstad
Jan Tunes
Jens Jensen
Asbjørn Tronrud
Kjell Harald Engelsen

8. februar, såmannssøndagen
Luk 8,4-15 Jes 55,10-11; 1 Kor
1,20-25
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Monika Olsen. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til Det Norske bibel-
selskap. 
11.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes. Natt-
verd. Takkoffer.

15. februar, Kr. forklarelsesdag
Matt 17,1-9 2 Mos 34,27-35; Åp
1,9-18
11.00. Fana. Familiegudstjenes-
te ved Gunnar Nesse Dåp. Natt-
verd. Takkoffer til barne og ung-
domsarbeidet.
18.00 Fana. Konsert. Jan Henrik
Kayser jubilerer. En festkonsert
med klaveret i sentrum. ( se om-
tale i bladet)

22. februar, søndag før faste,
fastelavenssøndag
* 1 Kor 13,1-13 Jes 52,13-15;
Luk 18,31-43
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
trosopplæringen. 
13.00 Fana. G 13 Gudstjeneste
ved Monika Olsen og Maren Tis-
chendorf. Nattverd. Takkoffer til
Yngres sitt Russlandsprosjekt. 
19.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Gunnar Nesse. Natt-
verd. Takkoffer til Yngres sitt
Russlandsprosjektet 

1.mars, 1. søndag i faste 
Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-9 og 3,1-
19; Hebr 4,14-16
11.00. Fana. Skriftemålsgudstj.
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
Alpha Norge – vi vil videre med
Jesus. Fana kyrkjekor deltar.

8. mars, 2. søndag i faste
Matt 15,21-28 1 Mos 32,24-30; 2
Kor 6,1-10
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og nattverd.

Takkoffer til menighetsarbeidet.
11.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste. Nattverd. Takkoffer.
16.00 Kristborg. Familiesamling
ved Monika Olsen.

15.mars, 3. søndag i faste 
Luk 11,14-23[-28] Sak 12,10; Ef
5,1-2.8-11
11.00 Fana. Familiegudstjeneste
ved Per Barsnes. Utdeling av
kirkebok til 4 åringer. Dåp. 
Takkoffer til trosopplæringen 

22. mars, Maria budskapsdag
Luk 1,26-38 Jes 7,10-14; Rom
8,1-4
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Nattverd. 
Takkoffer til fasteaksjonen. 
Fana kyrkjekor deltar.  Årsmøte
i Fana menighet etter guds-
tjenesten
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Per Barsnes. Takkoffer til
trosopplæringen.
19.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Gunnar Nesse. 
Nattverd. Takkoffer til faste-
aksjonen.

29. mars, 5. søndag i faste 
1 Mos 22,1-13 Hebr 9,11-15; Joh
11,45-53
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Monika Olsen. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Hald internasjonale
senter.
19.00 Fana. Gospelnight ved 
Maren Tischendorf. Takkoffer til
Fana KFUK-KFUM.

Foreldremøter for 
konfirmantforeldre

10. februar er det foreldremøte
for Fana-konfirmantene kl.
18.30- 20.00
12. februar er det foreldremøte
for Ytrebygda-konfirmantene kl.
18.30- 20.00
Hilsen konfirmantlederene

Konsert i Fana kirke 
søndag15.februar kl 18.00

Jan Henrik Kayser jubilerer, 
en festkonsert med klavéret i
sentrum.
Andre medvirkende: 
Ingunn Ådland, Elfrid Liland,
Signe Bakke, Turid Bakke 
Braut, Rune Alver, Øyvind Aase
og Fana kyrkjekor. Det er gratis
adgang. Ved utgangen opp-

fordrer vi publikum til å kvittere
for den kunstneriske opple-
velsen ved å gi en gave til inntekt
for nytt klavér i Fana kirke. Se
egen omtale.
Arr: Fana menighet i samarbeid
med Bergen Pianoforretning.

Årsmøte i Fana menighet 

Velkommen til Årsmøte i Fana
menighet søndag 22. mars kl
13.00 i Fana menighetssenter.
(rett etter Gudstjenesten)
Årsmelding og rekneskap for
2008 blir lagt frem. Velkommen!

FANA SOKNERÅD 

BASAR for hele familien

Fana menighetssenter, 
søndag 29.mars kl. 16.00
• Sang og musikk
• Utlodning
• Servering
Alle er hjertelig velkommen.
Arr. Fana Diakonat

Velkommen til formiddags-
og eldretreff

Blomstedalen: 
Bedehuset Karmel kl 15.30
• 26. februar: Oddbjørn R. Hu-
stad. Tilbakeblikk på kuropphold
på kysthospitalet
• 31. mars. Magnus Leirgulen.
Engler i bibelen

Høgseteveien eldresenter 
kl 11.30
• 10. februar. Gunnar Nesse 
• 10. mars Monika Olsen 

Hjemmeside og nyhetsbrev 

Mellom menighetsbladene kan
du ta en kikke nettsidene:
www.fana-menighet.no
Abonner også på vårt nyhets-
brev på e-post. Send en e-post
til fana.menighet@bkf.no 

døpte

             kalender

gudstjenester

døde

 vigde

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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En takk fra familien Holt

Hjertelig takk for all delta-

kelse og hilsener ved Berit

Holts bortgang. Takk til de

som hjalp til under biset-

telsen og minnestunden.

Takk for alle gaver som

Fana KFUK-KFUM og Sjø-

mannskirken i London fikk.

Terje, Torbjørn, Ingunn 
og Jostein
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