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Menighetsblad for Fana menighet nr. 1/10 – årgang 47 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

-Godt nyttår,
Fana menighet!
Nyttårsleiren på Kvamseter hilser alle et riktig godt nytt år. 
På denne leiren feiret 60 ungdommer fra Fana nyttår sammen.
Les ungdommenes egen rapport fra vintereventyret på side 4.

Hilsen fra vinterfjellet:

Jagana tar fatt på
trosopplæringen
Kateket Jagana Olsen har

en nøkkelrolle i menighe-

tens arbeid innen tros-

opplæring for barn og

ungdom. Side 2-3  

Korsveis fasteidéer
Radikale forslag for bruk

av oljeformuen og faste-

idéer for et nytt årtusen:

Dag Kvarstein og Korsvei-

bevegelsen utfordrer oss

til å tenke utenfor de van-

te «skjemaene». Side  5-6

Rapport fra Lima
Katrine Nødtvedt (19) fra

Bønes er frivillig hjelpe-

arbeider for Agape i Peru,

et opphold som har gjort

dype inntrykk. Side 10
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Overskriften er hentet fra vers 21 i kap.
17 i Johannesevangeliet - tidligere kalt
«Jesu yppersteprestelige bønn» – nå:
«Jesus ber for alle sine.»  Det er Jesus
som ber om at kirken må holdes samlet.

REFLEKSJON VED PER-ARNE MEHREN

Vi vet at slik gikk det slett ikke. Den ene kirke

er blitt oppdelt i mange kirker. Men i hundre

år har vi hatt «Bønneuken for kristen enhet»

fra 18. til 25. januar. Her møtes kristne fra uli-

ke kristne trossamfunn for å be om kristen

enhet og ha gudstjenester sammen. Jeg sy-

nes bønneuken gjør lite av seg i Bergen.

Dessuten har Kirkenes Verdensråd eksistert

i over 60 år som et samarbeidsorgan for ulike

kirker. Fra midten av 1960-tallet er også den

katolske kirke med i enhetsarbeidet.

Arbeidet for samarbeid mellom kirkene

kalles ofte økumenisk. Den økumeniske be-

vegelse arbeider for mer samarbeid, bedre

forståelse og større enhet mellom kirkesam-

funnene. Men tankene mine går fra det ver-

densvide samarbeidet til forholdene her

hjemme. Hvordan legger vi forholdene til ret-

te for felles forståelse, for samarbeid og stør-

re enhet? Vi må vel konstatere at det er heller

dårlig.

Viser vi toleranse og forståelse for våre

kristne venner som har andre standpunkter i

aktuelle saker enn dem vi har?  Her mangler

det vel også en del. Fra min barndom husker

jeg en aktiv kristen slektning som omtalte

andre som «dere verdslige.»  Så dømmende

er vi kanskje ikke i dag, men husker vi på Lut-

hers forklaring til det åttende budet om å ikke

lyve på vår neste, ikke svike eller tale ondt om

ham, men unnskylde ham, tale vel om ham

og ta alt i beste mening?

Jeg ønsker meg en norsk folkekirke som

ville legge større vekt på å la mennesker

møte den korsfestede og oppstandne Kristus

enn å diskutere alle slags problemsaker og

ikke kunne samarbeide med hverandre fordi

man har ulike oppfatninger. Luther la vekt på

at det sentrale var «det som driver til Kris-

tus,» altså at mennesker blir frelst.

Er det så vanskelig å bli enige om det? ●

God Helg nr 1, 2010 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: fana.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, tlf. 55 91 51 53 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående felles-
stoff til bladet (side 5-12). Annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317. 
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: Torsdag 25. februar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 16. mars

«At de 
alle måtte
være ett»

Her drøftet en satstingsområder og visjo-
ner for arbeidet.  Et av satsingsområdene
som soknerådet vil ha et sterkt fokus på er
trosopplæringen og bruken av midlene
som en har fått til disposisjon.

På samlingen fikk både stab og sokne-
råd innføring i visjoner og tanker for den
nye kirken i Ytrebygda av Arne Grostøl
som er med i byggekomiteen for den nye
kirken. På samlingen var og Fana KFUK-
KFUM med Rune Kroken invitert for å
fortelle om det unike samarbeidet

mellom Fana menighet og Fana KFUK-
KFUM. 

Nytt sokneråd har konstruert seg slik: Le-
der Jørn Henning Theis, nestleder Dag Ei-
keseth. I arbeidsutvalget sitter foruten leder
og nestleder også Kari Flornes, sokneprest
Gunnar Nesse og menighetskonsulent Geir
Møller. Representant til Bergen kirkelige
fellesråd er Dag Eikeseth med Kari Flornes
som varamedlem. Alle soknerådsmedlem-
mene er i tilegg valgt inn i ett eller flere
underutvalg i menigheten.●

AV PROST PER BARSNES

Han avsluttar si praktisk teologiske utdan-
ning ved Misjonshøgskolen i Stavanger til
sommaren. Vi lyt difor vente endå eit halv-
år før vi har ny kapellan på plass. (Vi vil sei-
nare koma tilbake med ein fyldig presenta-
sjon av Eivind Kråvik). Medan vi ventar,
har vi fått tre vikarar, som vil dele på opp-
gåva. Det er vi glade for. Vi presenterer vi-
karane på bildet. Dei er frå venstre trus-
opplærar Synnøve Haakonseth, som i fjor

var kateketvikar, seniorprest i Bjørgvin bi-
spedøme, Per-Arne Mehren og ungdoms-
prest Maren Flotve Tischendorf, som er ut-
lånt av Fana KFUK/M i 30 prosent stilling.
Med deira gode hjelp skal vi koma greitt
gjennom vårhalvåret! ●

Nytt sokneråd i arbeid
Det nye soknerådet i Fana er for lengst kommet i arbeid etter
valget i fjor høst. Nylig var soknerådet og staben samlet til
seminar og strategidag på Bjørnefjorden gjestetun på Os. 

Kapellanvikarar - mens vi ventar
Cand. Theol Eivind Kråvik er tilsett
som ny kapellan i Fana prosti, med
Fana menighet som tenestestad. 

Det nyvalgte soknerådet og staben i Fana var nylig samlet til seminar og strategi-

samling på Bjørnefjorden gjestetun.
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AV GUSTAV GUNDERSEN

Med stort smil tar Jagana i mot
oss på sitt kontor i menighets-
huset ved Fana kirke. Hun for-
teller at hun opprinnelig kom-
mer fra Ulaanbator, hovedsta-
den i Mongolia. I perioden
1991-1992 ble Mongolia et
åpent land og hun fungerte som
lærer i mongolsk for to kristne

misjonærer (ektepar), som kom
fra Sør-Korea. Hun hadde
egentlig en sterk buddhistisk
tro, og var til å begynne med
ikke interessert i den kristne
lære. Men så viste misjonærene
henne filmen «Jesus» som om-
handlet Lukasevangeliet. Den
gjorde et sterkt inntrykk på
henne og hun valgte å bli kris-
ten. Mens hun så filmen, ba hun
Jesus komme inn i sitt hjerte og
være med henne gjennom hele
livet. Da var hun 20 år gammel.

I 1999 dro hun fra hjemstedet
og til Japan for å studere språ-

ket. Etter to år kom hun til Hur-
dal verk folkehøgskole, deretter
studerte hun norsk og sam-
funnsfag på Høgskolen i Tele-
mark før hun kom til Bergen og
Norsk lærerakademi i 2003. Her
tok hun bachelorgrad i pedago-
gikk, studerte kristendom og
tok en mastergrad. I juni 2009
var hun ferdig med studiene, og
fikk jobb som kateket i Fana.

Hun møtte mannen Ståle på
Norsk lærerakademi. De stu-

derte de samme fagene, og
hadde på mange måter sam-
me interesser. De giftet seg i
2006. Han kommer fra Au-
kra, er interessert i sang og
musikk og spiller gitar.
Også han er kateket og
har sitt arbeidsfelt på
Askøy.

En viktig del av Jaga-
nas virksomhet som

kateket, er sammen
med resten av sta-

ben og frivillige medarbeidere, å
drive trosopplæring for barn og
ungdom. Det er gitt midler til
dette feltet innen kirken i Fana
og for Jagana er det en utfor-
dring hun har store forvent-
ninger til. Som kristen ønsker
hun å dele den store opplevelsen
som møtet med Gud og Jesus
har gitt henne. Å jobbe med
mennesker gir henne dessuten
mye. 

Hun er gitt hovedansvaret for
trosopplæringen og dette opp-
tar henne mye. 

Jagana har praksis som barne-
skolelærer, hun har vært søn-
dagsskolelærer, tolk, og har job-
bet som prosjektmedarbeider
og lærer i Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband sitt misjonsar-
beid i Mongolia.

I Jagana har Fana menighet
utvilsomt fått en kunnskapsrik,
engasjert og nyttig medarbeider
til glede for hele menigheten. ●

3                    januar 2010

Jaganas trosopplæring 
for barn og ungdom37-årige Jagana Olsen

fra Mongolia er en
engasjert medarbeider
som er knyttet til Fana
kirke som kateket.

KM-
kalender

• 23.januar: Lederlørdag
• 26.januar: Liv på Ynglingen
• 28.januar: Unge Voksne 
• 4.februar: Voksenlaget
• 5-7.januar: Vinterfestivalen på Voss
• 11.februar: Hovedledersamling
• 11.februar: Unge Voksne 
• 21.februar: Gospelnight
• 23.februar: Liv på Ynglingen
• 25.februar: Unge Voksne 
• 4.mars: Voksenlaget

Godt nyttår! Etter en flott nyttårsfeiring i
god KMånd på Kvamsseter er vi nå klare
for å begynne igjen etter ferien. Det er
mye aktivitet, og enhetene er allerede
godt igang. Fana menighet har nå en egen
ungdomsside på nett, som stadig er under
oppdatering, så sjekk ut ungfana.no.
Spørsmål: Ta kontakt med ungdomsprest
maren.flotve.tischendorf@bkf.no
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Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

   

Rundt kl 6 sto alle pyntet og
klar for en fantastisk middag
med fantastiske folk. Helene
Sørheim og Joachim Birkeland
var konferansierer, de var både
morsomme og flinke! Midda-
gen var kjempegod. All ære til
de som lagde den, for det meste
Guro Titlestad og Maren Ti-
chendorf. Middagen ble etter-
fulgt av et kjempemorsomt
underholdningsprogram, med alt fra bluesjam til dikt
dedikert til enkeltpersoner på leiren.

Rundt kl 24 gikk vi ut for å ønske det nye året velkom-
men, og skyte opp raketter. Så var det inn igjen for mer
spilling og ble kjent med de siste personene. 

Første januar 2010 startet med gudstjeneste, ryddig
og vasking, og ikke mist grilling av pølser. Siste sak på
programmet var å ta et felles bilde av alle sammen, og
så gjenstod bare hjemturen. 

Jeg vil takke alle for tre fantastiske dager som ingen
av oss noen gang kommer til å glemme! Og en STOR
takk til komiteen som har fått til å lage en så kul leir.
Jeg er sikker på at det er mange som kommer igjen
neste år. ●

AV  ELINE FOLKESTADÅS

Der hadde komiteen med hjelpere
brukt hele dagen på å pynte en
vanlig hytte til et fjellhotell. Tiden
fram til middag ble brukt på å bli
kjent med nye personer og finne
seg til rette. 

Så var det middag (tacosuppe) og
presentasjon av familien Tichen-
dorf. Deretter var det tid for bli-
kjent leker og presentasjon av egne

familier. Så fulgte det en kveldsav-
slutning etterfulgt av bibelsmug-
ling i skogen med 1 meter snø, som
viste seg ikke bare å være kaldt og
slitsomt, men også kjempegøy!

Selve nyttårsaften startet med
frokost og morgensamling. Så ut
på tur aldri sur, eller aking og le-
king i snøen! Resten av dagen gikk
med til å lage middag, spilling av
spill, for det meste Alias og bli
kjent med enda flere folk. 

Nyttårsleir 2009/2010
30. desember møtte rundt 60 ungdommer fra Fana
menighet opp på Kvamseter for å feire nyttår sammen. 

Rikke Bergflødt bidro
med nydelig sang.

Klare til middag og fest på nyttårsaften 

- Det har vært en en flott nyttårsieir, sier ungdommene som
var med på Kvamseter. ALLE FOTO: ERIK LILAND
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Askeonsdag, den første dagen i fasten, fal-
ler i år på 17. februar. Selve fastetiden varer
i 40 dager (unntatt søndager) til og med
påskeaften, og skal minne oss om de førti
dagene og nettene Gud lot det regne under
syndfloden, at Moses fastet 40 dager på
fjellet Sinai,at jødene vandret omkring i
ørkenen i 40 år før de nådde frem til det
forjettede land, at profeten Elija fastet 40
dager på vei til fjellet Horeb (1.Kong.19:8),
og at Jesus fastet 40 dager i ødemarken før
han møtte sitt folk (Matt. 4:2). 

Søke Jesus Kristus
– Fastens dypeste formål er å komme nær-
mere Gud, sier Dag Kvarstein.

– Det vil også si å komme nærmere seg
selv. Setter vi det inn i en større sammen-
heng, handler det om å søke Kristus og å
leve enklere. Fastetiden gjør oss bevisste på
vårt overforbruk, og gir oss smaken på at
det går an å leve enkelt også når det gjelder
mat. 

En del folk i Korsvei-bevegelsen prakti-
serer faste. Noen ved kun å spise vegetarisk
mat i fastetiden, andre ved å la være å spise
på fredager - for å minnes Jesu lidelse på
Langfredag. Faste betyr å avstå, og det er

mulig å gjennomføre denne tiden på flere
måter. 

– En måte kan være å redusere betydelig
på media-inntrykkene, og heller bruke ti-
den til å lese noe oppbyggelig, sier Kvar-
stein.

– Det handler om hva man bruker tiden
til, hva man putter inn i munnen og i ho-
det.  

Leve enklere
Fyller vi oss opp med en ting, fortrenger vi
noe annet. Ved å la være å ta inn så mange
stimuli, får vi mer rom for å klarne tankene
og å søke Gud.  > SIDE 6

Vil bruke 
oljefondet 
på fattige 
og miljø:

Fastetid 
ved en
korsvei
– En måte å faste på kan være å redusere betydelig på media-inntrykkene, sier Dag
Kvarstein (47), redaktør av magasinet Korsvei og tidligere redaktør av menighets-
bladene i Fana. – En annen måte kan være at halve oljeformuen investeres til beste
for de fattige og et utarmet skaperverk. 

FAVNER VIDT: – Jeg var med på min første Korsvei-festival i 2005, sier Dag Kvarstein, nå styremedlem i Korsvei Bergen og redaktør av ma-

gasinet Korsvei, og forteller at han ble tiltrukket av kombinasjonen av kristentro, sosialt engasjement, miljøsak og en stor åpenhet for uli-

ke kulturelle uttrykk.
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– Å ferdes i skog og mark kan også gi en
åndelig åpenhet, mener han.

– Folk var mer åndelige i gammel tid, når
de levde tettere på naturen.

– Slik som Knut Hamsun beskriver det i
«Markens grøde»?

– Artig at du nevner det. Jeg leste den net-
topp, og siterte fra den i et intervju jeg skrev
i den siste utgaven av Korsvei-bladet, fortel-
ler Kvarstein, og siterer romanens hoved-
person, bureisingsmannen Isak Sellanrå:
«Isak gikk barhodet og i Jesu navn og sådde,
han var som en kubbe med hender på, men
innvendig var han som et barn».

– Det er nettopp dét det handler om; å
være nær den store, åpne himmelen.

Bygge fellesskap
Korsvei-bevegelsen er ingen menighet,
men en stiftelse bygget opp rundt en stor
festival som avholdes hvert annet år på
Dyrskuplassen i Seljord. I fjor sommer del-
tok det nesten tre tusen personer på festiva-
len, som ble avholdt i tidsrommet 14-19.
juli. Festivalen er en blanding av møter,
konserter, kulturelle arrangementer, guds-
tjenester, dans, turer, lek og idrett, alt sam-
men rammet inn av morgenbønner og
kveldsbønner.

– Vi bruker et format på disse bønnene
som har sitt forbilde i livlig og jordnær kel-
tisk spiritualitet fra 400-tallet, samt en type
meditativ aftenbønn med opphav i Taizé-
fellesskapet.

Sistnevnte ble grunnlagt av den sveitsiske
presten Broder Roger i 1940, og er en øku-
menisk kristen munkeorden med moder-
hus i den franske kommunen Taizé. Også
Korsvei-bevegelsen legger stor vekt på det
tverrkirkelige og økumeniske fellesskapet.
Den startet i 1984 som et ønske om å tolke
den kristne troen inn i vår tid, etter et initia-
tiv fra en gruppe mennesker med røtter i
Den norske kirke.

Fremme rettferdighet
Bevegelsen har laget fire hovedmotto eller
veivisere for sitt arbeid. Disse er: Søke Jesus
Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere og
Fremme rettferdighet. Veiviserne indikerer
at dette er en kristen bevegelse som er opp-
tatt av rettferdighet, nestekjærlighet og å ta
miljøansvar. Det siste ligger i det å leve en-
klere, som også handler om å ta vare på klo-
den vår.

– I vårt samfunn er det vanskelig å leve en-
kelt. Men alle kan leve enklere, mener Kvar-
stein.

– Det trenger ikke være snakk om de store
forandringene, men alle kan gjøre noe.

Mens vi snakker, mottar vi begge samme
tekstmelding fra «Varsling24» - nesten som
en kommentar til det vi snakker om. «Ta
hensyn, la bilen stå», står det, med hilsen fra
Bergen kommune.

– Ved å la hensynet til fellesskapet styre
våre valg i større grad, kan vi være med og
gjøre verden litt bedre, kommenterer han. 

– Setter vi for stort fotavtrykk etter oss, vil
kommende generasjoner måtte slite med
det.

Jesu disipler
Det er høyt under taket i Korsvei-beve-
gelsen, med stort spenn både politisk og
teologisk. 

– Vi er mer opptatt av å be sammen, synge
sammen, feire gudstjeneste sammen og å ha
godt fellesskap enn å diskutere teologiske
læresetninger, sier han. 

– Det fokuseres mer på spiritualitet enn
på å ha den «rette» lære.

Denne vektleggingen gjør at bevegelsen
unngår opprivende strid, slik som vi har sett
i kirkens debatter om homofili og kvinneli-
ge liturger.

– Folk fra flere kirkesamfunn er med.  De

MANESJEN: Gudstjenester og store møter på 
festivalen foregår i et sirkustelt. FOTO: D. KVARSTEIN

AFTENBØNN: Hver kveld på Korsvei-festivalene blir avsluttet med Taizé-messe, der le-
vende lys, sang og bønn står sentralt. FOTO: LARS VERKET

Rett 
faste

Er dette den faste jeg vil ha: 

En dag da mennesket plager

seg selv, henger med hodet

som sivet, kler seg i botsdrakt

og ligger i aske?

Kaller du dette for faste, er 

det en dag etter Herrens vilje?

Nei, slik er fasten som jeg vil ha: 

at du løslater dem som 

med urett er lenket, 

sprenger båndene i åket

og setter de undertrykte fri,

ja, bryter hvert åk i stykker,

at du deler ditt brød med dem

som sulter,og lar hjemløse

stakkarer komme i hus,
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fleste har bakgrunn fra statskirken, men vi
har også frikirkelige, katolikker og ortodok-
se blant deltagerne våre.

Målsettingen er å være en inspirasjon til å
leve som kristne, og finne ut hva det vil si å
være Jesu disippel i dag. 

Vår tids spedalske
De fire veiviserne handler alle om å ha Jesus
som forbilde, og gir en mulighet til å stoppe
opp og tenke gjennom hva som var hans
hovedbudskap.

– Rettferdighet og nestekjærlighet var
viktig for ham, og han søkte gjerne felles-
skap med mennesker som falt utenfor det
etablerte samfunnet. 

– Et aktuelt spørsmål da blir hvem som
er vår tids samaritanere og spedalske.  Har
du gjort deg noen tanker om det?

– Vi har et tre fjerdedels samfunn. Det be-
tyr at en fjerdedel ikke klarer å henge med i
det tempoet vi har i dag. En annen ting er
alle verdens fattige. Jesus snakket veldig
mye om å vise omsorg for de fattige.

– Da snakker vi kanskje om et tre fjerde-
dels samfunn med omvendt fortegn?

– Ja, ser vi på fordelingen i verden så har
vi nok et én fjerdedels samfunn. 

Nasjonal faste
Engasjementet for verdens fattige er stort i
bevegelsen, og på en åpen høring i finans-

komiteen 29. april i fjor utfordret de Stor-
tinget til å opprette et rettferdighets- og
miljøfond.

– Vi foreslo å sette av halvparten av olje-
fondet til prosjekter som støtter opp under
en bærekraftig utvikling, miljøarbeid og
fattigdomsbekjempelse, oppsummerer
Kvarstein.

– Det ville vel vært en form for nasjonal
faste?

– Ja, godt sagt!
– Hva svarte de?
– Ikke så mye. De hørte på oss, nikket

høflig og takket for innlegget. 
Etter høringen har Korsvei-bevegelsen

jobbet videre med dette kravet, og like før
jul gjorde de en skriftlig henvendelse til ny-
valgt finansminister, Sigbjørn Johnsen,
samtidig som de overrakte 754 underskrif-
ter som støtte for kravet.

– Vårt håp er at dette skal bli et folkekrav,
slutter Dag Kvarstein.

Mer informasjon: www.korsvei.no  
På nettstedet kan du også tegne 
deg på underskriftslisten med krav 
om å opprette et rettferdighets- og 
miljøfond.
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LEIRLIV: De fleste av festivaldeltagerne i fjor sommer bodde i telt, der de laget
mat sammen i små teltleire. FOTO: DAG KVARSTEIN

JOKERMAN: Klovnen hadde en sentral rolle under
Korsvei-festivalen i sommer. FOTO: DAG KVARSTEIN

GRATIS MAGASIN: Alle som ønsker det kan
motta Korsvei-bladet gratis, eller bli med
på bevegelsens mailliste.

at du sørger for klær når du ser en

naken,og ikke svikter dine egne.

Da skal ditt lys bryte fram som

når dagen gryr, dine sår skal

snart leges og gro.

Din rettferd skal gå foran deg

og Herrens herlighet følge 

etter deg.

Da skal Herren svare når du 

kaller på ham, når du roper om

hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Når du tar bort hvert tyngende

åk, når du holder opp med å

peke fingrer og tale ondskaps-

fullt om andre,

når du deler ditt brød med den

som sulter, og metter den som

lider nød, da skal lyset brenne

for deg i mørket, og natten skal

bli som høylys dag. 

JES. 58:5-10
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– Tre ganger i livet mitt har
Sjømannskirken vært ekstra
tydelig for meg, sier Eli Johanne
Rønnekleiv, kantor i Søreide
menighet.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Rønnekleiv ble utpekt som prostikontakt
for Sjømannskirken i fjor, og er glad for å
være lokalt bindeledd for Fana-menighe-
tene sin forlengede arm ut i verden.

En sjømann, en forening
– Jeg har ingen bakgrunn fra Sjømannskir-
ken, men den har i perioder vært en viktig
del av livet mitt, sier Rønnekleiv.

Hennes første møte med Sjømannskirken
var på midten av 80-tallet, da hun var kantor
i Ullensvang. Der, langt inne i Sørfjorden,
hadde de en lokal forening som samlet inn
penger for Sjømannskirken - eller Sjø-
mannsmisjonen, som det het den gangen.
Bygden hadde bare en sjømann, og han var
selvsagt veldig stolt over foreningens arbeid.

– Var det en forening bare for ham?
– Han likte å si det, smiler hun.

Omkom på sjøen
Noen år senere fikk hun selv oppleve hvor
godt det var å ha en utenlandsk gren av Den
norske kirke å støtte seg på.

– Mitt søskenbarn omkom brått på sjøen i
1989, forteller hun. 

Søskenbarnet hennes var mannskap på en
fraktebåt som forsvant i Nordsjøen på vei
hjem fra England. Det ble aldri funnet vrak-
gods eller omkomne fra båten, noe som var
med og gjorde tapet ekstra tungt. Da ble Sjø-
mannskirken i London et viktig sted for de
etterlatte.

– Dette var den siste plassen mannskapet
hadde vært samlet før de reiste på sjøen
igjen. Folk som arbeidet der, kunne fortelle
oss om hvordan de hadde det, og at de var i
godt humør da de dro derfra. Disse opplys-
ningene ble mentalt svært viktige for alle oss
etterlatte.

Hjemmefra
Slike situasjoner forteller noe om hva Sjø-
mannskirken betyr for folk. Ikke bare det at
den ble en støttespiller for de etterlatte, men
også at den var det siste stedet de omkomne

oppsøkte før de la ut på sjøen igjen. «Vel-
kommen hjemom - verden rundt», står det
på en liten folder Sjømannskirken har fått
laget. Åpner du den, finner du en fullstendig
oversikt over alle de norske sjømannskir-
kene. 

Det er ikke få.
– Sjømannskirken er til stede og gir en fø-

lelse av trygghet i fremmede områder, sier
Rønnekleiv, og forteller om et annet møte
hun hadde med Sjømannskirken. 

– Høsten 2000 var jeg i København for å få

litt intensiv privat sangundervisning. Da ble
Sjømannskirken et naturlig sted å finne fel-
lesskap. Den rausheten jeg møtte der, den
var stor.  

Da Sjømannskirken etterlyste frivillige
prostikontakter i bispedømmet, var derfor
dette en oppgave hun gjerne tok på seg.

Menighetenes forlengede arm
Vervet som prostikontakt innebærer å være
kontaktledd mellom menighetene i Fana og
Sjømannskirken, og Rønnekleiv har allere-

Hjerte for Sjøman
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Sjømannskirken
• Sjømannskirken ønsker å være et 

kirkelig, kulturelt og sosialt møte-
sted for alle nordmenn i utlandet.

• Kirken har kompetanse på krise- og 
beredskapstjeneste, nettverks-
bygging og relasjonsrådgivning.

• Gjennom 800.000 møter i året 
kommer Sjømannskirken i kontakt 
med mennesker over hele verden.

• Sjømannskirken er en frivillig 
organisasjon, grunnlagt i 1864.

• Sjømannskirken er tilknyttet Den 
norske kirke og underlagt Bjørgvin 
bispedømme.

• Hovedkontoret ligger i Bergen. 
• Mer informasjon: 

www.sjomannskirken.no 

Prostikontakt
• Et samarbeidsprosjekt mellom 

Sjømannskirken og bispedømmet.
• Målet er å «forankre Sjømanns-

kirkens arbeid i de lokale menig-
hetene», slik at den blir oppfattet 
som menighetens forlengede arm 
ute i verden.

• En viktig oppgave for prostikontakten 
er å oppdatere menighet og med-
arbeidere med aktuelt fra Sjømanns-
kirken. 

• Prostikontakten er medavsender for 
alle offersøknader til menighetene.

• Opplysninger om «hjemigranter» blir
formidlet til prostikontaktene, som 
deretter kan gi informasjonen videre 
til den menigheten de flytter inn i.

• Til høsten får alle prostikontaktene 
bli med på studietur til Spania for å
besøke sjømannskirkene på det 
spanske fastlandet (El Campanario, 
Torrevieja og Albir).

9                    januar 2010

de deltatt på noen samlinger i prostiet.
Oppgavene hennes blir først og fremst å
spre informasjon om Sjømannskirken ut
til menighetene, samt å følge opp offer-
søknader. 

– Jeg skal oppmuntre kollegaer og me-
nighetsråd til å se på offer til Sjømanns-
kirken som et offer til eget arbeid, sier
hun. 

De følelsesmessige og formelle bån-
dene til Sjømannskirken i Bjørgvin er
sterke. At Sjømannskirken har sitt ho-

vedsete i Bergen er en del av dette, men
ikke hele historien. 

– Sjømannskirken er Bjørgvins 14. pro-
sti, og det er biskopen i Bjørgvin som har
tilsynet med Sjømannskirkene, opplyser
hun. 

– Og Bjørgvin bispedømme omfatter
store deler av Vestlandet, med lange tra-
disjoner innenfor sjømannskap. Folk her
lever og har levd tett på havet. Og når det
skjer katastrofer og ulykker, vet man at
Sjømannskirken er der.  ●

annskirken
ALLTID SOL I BJØRGVIN: – Sjømannskirken er en

del av Bjørgvin bispedømme, sier Eli Johanne Røn-

nekleiv. – Biskop Nordhaug sier at Bjørgvin er det bi-

spedømmet der solen aldri går ned.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hun har tidligere vært ung-
domsleder i ungdomsklubben i
menighetene Bønes og Store-
tveit. Nå befinner hun seg i Lima
i Peru, der hun jobber som frivil-
lig i den kristne organisasjonen
Agape, en av Strømmestiftelsens
partnerorganisasjoner. 

En by av kontraster
– Første gangen jeg kjørte langs
byens motorvei la jeg merke til
alt søppelet, uferdige hus og løs-
hunder. Og mennesker, men-
nesker over alt, forteller Nød-
tvedt.

– Et hav av biler, en trafikk som
for meg så ut som et kaos uten
like. Dette er den ene siden av
virkeligheten. Den andre er de
enorme kjøpesentrene, de flotte,
moderne hotellene, de fine res-
taurantene. Fontener, grønne
parker, mennesker i pyntede
klær. Alt dette har jeg funnet i
Lima, side om side, ikke alltid
like vel vitende om hverandres
eksistens. 

Barn fra den fattige delen av
byen ser ikke rikdommen andre
velter seg i, mens mennesker fra
de mer velstående bydelene sjel-
den våger seg og sine fine biler på
tur for å se på slummen. 

Viktig tilbud
– Her i Lima blir jeg konstant
minnet på distansen som er
mellom fattig og rik, og den er
forstyrrende stor, sier hun.

Agape jobber med å forhindre
vold og misbruk i en svært utsatt
sone av Lima, og tilbyr også gra-

tis hjelp, både psykiatrisk og
rettslig, til mennesker som har
vært ofre for misbruk. For
mange mennesker her har Aga-
pe vært det eneste de har hatt å
vende seg til for å få støtte i van-
skelige situasjoner.

I tillegg organiserer Agape
workshops for mødre og for
ungdommer, der deltakerne kan
få et avbrekk fra hverdagen,
snakke om problemene sine og
lære nye ting. 

Ofte har ikke menneskene her
så mange muligheter generelt, og
bare det at det eksisterer et tilbud
her er uunnværlig.  

En annen virkelighet
– Som nordmann har det vært
rart å møte virkeligheten her, re-
flekterer Nødtvedt. 

– Jeg har oppdaget så alt for
godt hvor rik jeg er, og hvordan
jeg tar det for gitt. For meg er det
ikke et spørsmål om jeg noen
gang får reise rundt i verden,
spørsmålet er om jeg har lyst. For

meg er det ikke et spørsmål om
jeg får råd til å gå på universitetet,
spørsmålet er om jeg har lyst. For
meg er det ikke et spørsmål om
jeg har råd til medisiner når jeg
er syk, eller mat på bordet når jeg
er sulten, eller nye klær når de
gamle er slitte. Jeg har innsett at
jeg, fordi jeg er født i Norge, nær-
mest kan gjøre hva jeg vil. 

Urettferdighet
Nødtvedt har likevel ingen van-
skeligheter med å finne ut hva
hun vil med livet sitt.

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil overta-
le andre til å hjelpe, fordi vi har
muligheten til det. Ikke i den for-
stand at jeg vil sende alle nord-
menn ut på feltarbeid, men jeg vil
at flere vender øynene mot fattig-

Å redde 
verden litt
–  Fattigdom er ikke en slags ubeleilig tilfeldighet
som tilfaller verdens uheldige, men urettferdighet.
Min drøm er at flere erkjenner dette, sier Katrine
Nødtvedt (19) fra Bønes.

MEDMENNESKER:  Agape-med-

arbeider og en lokal kvinne på 

sy-workshop. FOTO: PRIVAT

OPPDRAG LIMA: Panoramabilde av Huaycan, bydelen i Lima der 

Katrine Nødtvedt jobber. FOTO: PRIVAT
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Fana Prosti inviterer 20. mars
til et seminar om sorg.

Sorg berører oss på mange må-
ter og du er velkommen enten
det er kort eller lengre tid siden
dødsfallet.

TID/STED: 
Lørdag  20 mars kl. 10.00-14.00

i Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss?Ved sokne-
prest Bjarte Holme,  Storetveit 

• Lunch,  samtale/ spørsmål. 
• Orientering om tilbud til 

etterlatte i prostiet.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

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

Åpen samling om sorg i forbin-
delse med samlivsbrudd.

TID/STED:
Tirsdag 23 februar kl 19.00-
21.30 i Storetveit Menighets-
hus, Kirkeveien 27.

Innleder: Prof. Frode Thuen 

Temaer:
• Sorgreaksjoner, -hva 

hjelper ?
• Hvordan bearbeide og 

komme videre?
• Barns reaksjoner og hvordan 

få til gode ordninger?
• Enkelt kveldsmåltid
• Seminaret er gratis.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Arr. Menighetene i Fana Prosti 

Storetveit, tirsdag 2. februar 
kl. 11.30: Hyggetreff for pensjo-
nister: «Perledykk i poesi og pro-
sa». Sverre Trætteberg i ord og to-
ner fra saksofon.

Skjold kirke, søndag 7. februar kl
19: «Det andre rommet»,  poesi av
Lars A. Vaage. Tore Brunborg,
saks., Tord Gustavsen, flygel og
Cecilie Jørstad, forteller.

Fana kirke, søndag 14. februar kl
20: «Lengsel». Bodil M.  Eldhuset

(sang), Dag Arnesen (flygel) og Si-
gurd Ulveseth (bass).

Slettebakken kirke, Søndag 
21. februar kl 19: Blå salmer.
Hilde Trætteberg Serkland
sang, Espen Rotevatn, piano

Skjold kirke, søndag 28 februar kl
18.30: «Mitt liv som landsstyrele-
der». Ved Kari Skår Sørheim,
landsstyreleder for NMS i 2008.

Fana kirke, søndag 28.februar kl
19: «Kjærlighet og vemod» Kon-
sert med Jan Erik Endresen (te-
nor) og Ingunn Ådland (flygel).

Birkeland kirke onsdag 17.mars
kl.19: Fastegudstjeneste. Kantor
Harald Holtet og spr. Ivar Braut vil
særlig ta fram noen av fastetidens
gamle og nye salmer.

Storetveit kirke tirsdag 30. mars
kl 20: Pasjonskonsert. Folketoner
og jazz mm. Heidi Lambach,sang/
fløyte, Ingvill Morlandstø, saks.
mm. Terje Tjervaag, gitar mm,
Markus Scholz, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel/keyboards mm. 

Birkeland kirke lørdag 17.april
kl.18: Konsert med musikalkon-
firmantene.

dommen som finnes i verden,
både i utlandet og hjemme. 

For fattigdom er ikke en ubeleilig
tilfeldighet som rammer verdens
uheldige, men urettferdighet.
Nødtvedts drøm er at flere erkjen-
ner dette, og slik åpner hjertene
sine for å hjelpe. 

– Det tror jeg kan redde verden
litt, avslutter hun stille.●

MØTE MED FATTIGDOMMEN: 

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil over-

tale andre til å hjelpe, fordi vi

har muligheten til det, sier

Katrine Nødtvedt, som for tiden

jobber som frivillig i Peru for

den kristne organisasjonen

Agape. FOTO: PRIVAT

HJERTEROM: Agape bygger utedo

til en lokal familie. FOTO: PRIVAT

Kulturkalender

«Det finnes folk som er så elen-
dige, at de ikke engang har en
kropp» skriver den peruvian-
ske poeten César Vallejo
(1892-1932) i diktet «Snubler
mellom to stjerner», vakkert
oversatt av Inger Elisabeth
Hansen i antologien «Men-
neskelige dikt» (Aschehoug,
2007). Diktet ble brukt både
som inspirasjon til og som en
medfølende rød tråd i den
svenske filmen «Sanger fra an-
dre etasje» (Roy Andersson,
2000). «Elsket være den som
setter seg», siterer en mannlig
rollefigur der. «Elsket være
den som sover på ryggen, den
som klemmer en finger i dø-
ren, den skallede uten hatt,

den som går med en hullete
sko i regnet, den som svetter av
skyld eller skam, den som be-
taler med det han selv savner,
den som bærer klokke og har
sett Gud». Jeg vet ikke om Val-
lejo selv så Gud, men til tider

skriver han som en. Han tok
hovedfag i spansk litteratur i
1915, begynte å publisere egne
dikt og engasjerte seg politisk
på venstresiden. Etter å ha blitt
fengslet og forfulgt, valgte han
til slutt å forlate hjemlandet,
og slo seg ned i Paris. Han var
marxist, men poesien hans
forfaller aldri til ren propa-
ganda. Troen på mennesket
skinner alltid gjennom, for ek-
sempel i en av hans aforismer:
«En kvinne og en mann lytter
til Beethoven. De gråter, gre-
pet av storheten i hans mu-
sikk. Og jeg sier til dem: kan-
skje storheten kommer fra
hjertene deres.» ●
MAGNE FONN HAFSKOR

Sorgseminar for etterlatte

«Sorgen det ikke sendes blomster til»

Kulturtipset: «Elsket være den som setter seg»
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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: fanaprosti@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

Begravelsesbyrået for 
 og 

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. 

Perspektiv på livet

Prostikontoret har personalansvaret for alle 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.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næras-
te dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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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

Seniorprest Per-Arne Mehren
telefon 55 18 14 44/977 04 716
e-post pampam@online.no

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

Menighetspedagog
Synøve Weld Haakonseth   
Telefon 55 59 32 53 
Mobil 40 07 09 84

Kapellan (vakant) 55 59 32 53 

Kateket Jagana Olsen
telefon 55 59  32 63
e-post jagana.olsen@bkf.no
mobil 92016692

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 Jørn Henning
Theis
telefon tlf. 934 55 560
E post. jht@haraldsplass.no

Spørsmål vedrørende kirke-
gård og gravstell
Bergen kirkelige 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 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
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 journalist 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 Gyri Skre: 
gyriskre@broadpark.no - 55 91 51 53/917 39 950 
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Konsert Fana kirke søndag 14.
februar kl 20, med Bodil M. Eld-
huset (sang), Dag Arnesen (fly-
gel) og Sigurd Ulveseth  (bass).

Dag Arnesen er en av våre frem-
ste jazzpianister. Han har en lang
karriere bak seg som pianist,
komponist og arrangør. Hans to
foreløpig siste CD-er har gitt
ham tilhengere verden over og i
2009 fikk han jazzens høyeste ut-
merkelse, Buddy-prisen.

Sigurd Ulveseth er en av våre fi-
neste og mest brukte jazzbassis-
ter og har gjennom flere tiår vært
en del av grunnvollen i det vest-
norske jazzmiljøet. I 1998 mot-
tok han Vossajazzprisen og i
2009 ble han tildelt Statoils Silda-
jazzpris for sitt arbeid for å frem-
me samarbeid mellom jazzmusi-
kere på tvers av grenser. Han har
medvirket på flere CD-innspil-
linger og har hatt et langvarig
samarbeid med Dag Arnesen.

Bodil Marianne Eldhuset job-
ber som sanger og sangpedagog
og er utdannet ved Griegakade-
miet. Hun har vært aktiv i det
bergenske musikkmiljøet i en år-

rekke og har medvirket ved en
mengde konserter, bl.a. i Fana
kirke, innen ulike stilarter. Særlig
har hun høstet ros for sine varme
og personlige tolkninger av ne-
gro spirituals og jazzballader.

Disse tre startet sitt samarbeid
for ca.15 år siden. Ved konserten
i Fana kirke 14. februar, har de
valgt repertoar fra salmer, spiri-
tuals, viser og ballader. Over-
skriften for konserten, er «Leng-
sel». Gjennom de ulike sjang-
rene, vil de prøve å vise mange
former for lengsel: Himmelleng-
sel, lengsel etter kjærlighet, etter
tilhørighet, etter det som var og
det som skal komme. Musikerne
har et akustisk og varmt lydbilde
som ideal og håper på å spre litt
lys i vintermørket. ●

Billetter ved inngangen: kr 100,-
Arr: Fana menighet  med støtte fra
Bergen kommune - Kulturkonto-
ret i Fana bydel  

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! 

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 

januar 201014

«Lengsel»
i Fana kirke
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15                    januar 2010

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Utleie i Fana 
menighets-

senter
Vi leier ut lokaler til dåps-
selskap, konfirmasjons-
selskap, minnesamvær, 
åremålsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,

tlf. 55 59 32 51 
for bestilling og pris.

FANA MENIGHET

Konsert Fana kirke søndag
28.februar kl 19.00: «Kjærlig-
het og vemod» med Jan Erik
Endresen (tenor) og Ingunn
Ådland (flygel).

Jan Erik Endresen (bildet) er
født i Bergen i 1947. Han er ut-
dannet manuell terapeut og
startet høsten 1995 sin musi-
kalske skolering som bl.a. inn-
befatter sangtimer med sang-
erne/pedagogene Kjersti Wiik,
Anne Randine Øverby, Simon
Kirkbride og Turid Moberg
Kirkbride. Han har også del-
tatt på flere mesterklasser i
England og hatt privatunder-

visning i London, København
og Cardiff. 

Ingunn Ådland studerte ved
Bergen Musikkonservato-
rium og i London, og hadde
sin debutkonsert i 1976. Som
solist har hun spilt med Ber-
gen Filharmoniske Orkester,
Collegium Musicums Orkes-
ter og Oslo Filharmoniske Or-
kester og gitt en rekke konser-
ter ved Festspillene og Trold-
haugens konsertserier samt
hatt konsertoppdrag i Belgia.

Konserten i Fana er det før-
ste samarbeidet mellom En-
dresen og Ådland. Program-
met er sammensatt av sanger

og romanser  og vil by tilhører-
ne på stor musikalsk spenn-
vidde i lydbilde og uttrykk. ●

Sanger av: Peterson-Berger,
Fauré, Grieg, Puccini, Quilter,
Rachmaninoff, Dvorák, Adams
og Tauber. Billetter ved inn-
gangen: kr 150,- (stud./pensj.
100,-). Arr: Jan Erik Endresen

DET HELLIGE KORSETS 
KIRKE PÅ FANA 

- En praktbok om Fana kirke

Dette er gaven til den 
som har alt!. Fana kirkes 

bok som du får kjøpt på 
menighetskontoret i Fana 
menighetshus. Boken er på ca 
70 sider og er rikt illustrert og 
har i tilegg en egen CD med 
musikk fra Fana kirke 1953-
2003. Boken ble utgitt under 
jubileumsfeiringen i 2003 da 
kirken feiret sitt 850 år.

   kirke 1953- 2003

   og Bergen 

  - med tegneserie

   menighet i dag 

    Fanabygdens store vevkunstner

   Fana kirke

Og mye mer ….…

    i boka.

Redaktør for boka er Torbjørn Holt.

og Per Barsnes
Denne boken får du kjøpt på Fana 
menighetskontor tlf 55 59 32 51.

Vi selger også nydelige kort fra Fana kirke.

Konsert med Endresen og Ådland
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15.11. Julian Litland-Pedersen
15.11. Kristian Berge
21.11. Sander Røskeland Farnes
21.11. Marius Kvinge Braadland
21.11. Oda Fagerli Birkeland
21.11. Ingrid Wiik Krossøy
21.11. Rebekka F. Bampton
21.11. Elise Røskeland Farnes
21.11. David Røskeland Farnes
21.11. Aja Marie J. Fromreide
29.11. Malene Louise 

Øvrebotten Bergfjord
29.11. Per Angelo N. Arsua
29.11. Emil Thorsen
29.11. Ingrid Lian Ims
06.12. Trygve Bjørgo Helgesen
06.12. Lilly Midttveit Haugland
06.12. Bastian Fagerlund
13.12. Aslak Holm Huse
13.12. Helene Lambach Herland
13.12. Julian  D. Rasmussen
13.12. Jonas Jakobsen Grung
20.12. Amilie Skytøen-Eilertsen
24.12. Alexander Eriksen
27.12. Markus Midtbø Nilsen
27.12. Angelica C. Bakketeig
03.01. Sara Alvena S. Grant
03.01. Matheo Spinellis Wolff
03.01. Mads Helgesen Ylvisåker
03.01. Jon Grytdal Mildestveit
10.01. Eirin Svendheim
10.01. Alisa Siobhan Kvassnes 

Sweetman
10.01. Marcus L. Tharaldsen

21.11. Jannicke Torgersen 
og Kristian Nordås

Geir Haukland f.1957
Kåre Halldor Økland f.1943
Malvin Ingolf Holvik f.1936
Sverre Magnus Krokeide f.1926
Olav Njaal Sletten f.1940
Leif Grindeland f.1957
Magne Hisdal f.1942
Andreas Fjelltveit f.1916
Jan Arvid Bremnes f.1950
Lars Vaagsbø f.1917
Bjørn Fløysand f.1945
Torkell Lothe f.1924
Målfrid Ingebrigtsen f.1925
Ferdinand August Olsen f.1921
Leif Kenneth Strømblad f.1906
Sofie Karoline Askeland f.1924

24.januar  -  Vingårdssøndagen

11.00 Fana. Høym. ved G. Nesse.
Dåp. Nattverd. Menighetens 
misjonsdag.Offer: Menighetens

misjonsprosjekt. Misjonsfest i
menighetssalen. Søndagsskole. 

19.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste av ungdom for alle ved Ma-
ren Tischendorf. Takkoffer til
Fana KFUK – KFUM. Nattverd. 

31. januar -   Såmanssundagen

11.00 Fana. Høymesse ved Per
Barsnes. Dåp. Nattv. Offer til Det
norske bibelselskap. Bibeldagen
markeres. Søndagssk. Kirkekaffe.

7. februar -  Kr.  forklarelsesdag

11.00 Fana. Høymesse ved Gun-
nar Nesse. Dåp. Nattverd. Takke-
offer til Den norske israelmisjon.
Søndagskolen. Kirkekaffe.

11.00 Blomsterdalen. Høymesse
ved Per-Arne Mehren. Nattverd. 

16.00 Kristborg. Ettermiddags-
samling v/ G Nesse

20.00 Fana. Tomasmesse ved
Gunnar Nesse. Nattverd. Takke-
offer til diakoniarbeidet.

14. februar søndag -  før faste

(Fastelavnssøndag)

11.00 Fana. Familiegudstj. v. Per
Barsnes og Maren Tischendorf.
Dåp. Offer: Trosoppl.  Nattv. Utde-
ling av fastebøsser Kirkekaffe.

13.00 Fana. Dåpsgudstj. ved Per
Barsnes. Offer: Trosopplæringen.

20.00 Konsert.  Se omtale i bladet.

21, februar  -  1. s. i faste

11.00 Fana. Skriftemålsgudstje-
neste ved Gunnar Nesse. Takke-
offer til ungdomsarbeidet i me-
nigheten. Søndagsskole. Kirke-
kaffe. Fana kyrkjekor deltar.

19.00 Fana. Gospelnight ved Ma-
ren Tischendorf. Takkeoffer til
Fana KFUK, -KFUK 

24. februar  -  onsdag

09.00 Fana. Morgenmesse

28. februar  -   2. s. i faste 

11.00 Fana. Gudstj. ved Per-Arne
Mehren. Nattverd. Takkeoffer til
Misjonsalliansen. Kirkekaffe.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste ved
Per – Arne Mehren. Takkeoffer til
trosopplæringen i Fana.

19.00 Konsert. Se omtale i bladet.

7. mars   -   3. s. i faste 

11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til Fana diakonat. Søn-
dagsskole. Kirkekaffe.

11.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes. Nattverd.

Årsmøte for kyrkjelaget etter
gudstjenesten.

16.00 Fana. Kristborg, ettermid-
dagssamling ved Gunnar Nesse.

14. mars  -   4. s. i faste 

(Midtfaste)

11.00 Fana. Familiegudstjeneste
ved Maren Flotve Tischendorf og
Per Barsnes. Utdeling av barnas
kirkebok. Takkoffer til trosopp-
læringen i Fana. Kirkekaffe i ka-
pellsalen.

21. mars  -  Maria budskapsdag,

2. s. i faste

11.00 Fana. Festgudstjeneste 
ved Gunnar Nesse. Nattverd.
Fana kyrkjekor. Årsmøte for Fana
menighet etter gudstjenesten.
Takkeoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kirkekaffe.

19.00. Blomsterdalen. G 19-
gudstjeneste ved Maren Flotve
Tischendorf. Takkoffer til Fana
KFUK-KFUM.

Voksenlaget  Fana  KFUK/M

Voksenlaget har samlinger på
torsdagene i Fana  menighets-
senter. De begynner som regel
med  en liturgisk samling i kir-
ken. Deretter program i menig-
hetssalen. Følg ellers med på  
våre hjemmesider:
www.fana-menighet.no 
for  mer informasjon.

Datoer i 2010 er:

• 4 februar
• 4 mars 
• 25 april, søndagstur

Eldretreff i Blomsterdalen, 
bedehuset Karmel 

Det er eldretreff i bedehuset
Karmel i Blomsterdalen følgede
datoer i vår. Tidspunkt er kl 15.30 

• 26. jan.: Sokneprest Arne 
Brekke: Humor, en Guds gave.

• 23. feb.: Bjarne Andersen: 
Fugler, bilder og kåseri.

•  23. mars. Program ikke 
fastlagt.

Eldretreff i Høgseteveien 

Det er eldretreff i Høgseteveien
2. tirsdag i hver måned kl  11.30.

• 9. februar kl 11.30 
• 9. mars kl 11.30 

4-årsbokutdeling

14. mars kl. 11.00 er det igjen tid
for familiegudstjeneste med ut-
deling av 4-årsbok. Barn som er
født mellom 01.01.06 og
30.06.06 vil få invitasjon i pos-
ten. Alle, uansett alder er vel-
kommen til å komme på guds-
tjenesten.

             kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B

FU
LLD

IS
TR
IB
U
S
JO
N

KIRKEBUSS
Nå går det «kirkebuss» fra
Krokeide kl. 10.20 på sønda-
ger. Det går buss tilbake til
Krokeide fra kirken kl. 12.49

Dåpsskole

Den 2. februar starter vi opp
med dåpsskole for alle døpte
barn som er født i 2004.
Dåpsskolen har sju samling-
er i løpet av våren, og avslut-
tes med familiens påske-
gudstjeneste søndag 11. april
kl. 11.00. På dåpsskolen skal
vi ved hjelp av en perlekrans
lære oss hvem Gud er, lære
bibelhistorier, bønner og
sanger. I tillegg skal vi spise
sammen, ha formingsakti-
viteter og leke. Alle som er
eller blir seks år i år er hjer-
telig velkommen til å delta. 

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Starter opp igjen torsdag 
21. januar kl 1730-1900

 Sted. Krokeiedeveien 407 B. 

 Forskjellige aktiviteter, sang 
og bibelfortelling.  Det blir møte 

annenhver  i ulike uker. 

Alle fra fire år og oppover er 
hjertelig velkommen. En voksen 

kan gjerne være med første gang.
Info:  Elisabeth M. Jonassen, 

tlf. 55 91 58 83 - mob. 901 59 126

Arr. Fana menighet
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