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Fikk kongens sølv 
Som 17-åring startet  Olav
Øgaard kantorkarrièren.
Femti år senere er ild-
sjelen fortsatt aktiv - og
hedret med Kongens for-
tjenstmedalje i sølv. 

Side 6-7

Magisk
draum-
kvad
Side 10-11

Trosopplæringen
skyter fart!
Trosopplæringsarbeidet
blant barn og unge er en
høyt prioritert oppgave 
i både prostiet og i vår 
lokale menighet. 

Side 2-3, 7-8 og 14-15 
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Nyttårsforsetter? 

REFLEKSJON AV PER-ARNE MEHREN

De vanligste planene er å

slutte å røyke, å slanke seg

og å være mer fysisk aktiv. De

fleste oppdager ganske fort

at det er lettere å legge pla-

ner enn å følge dem.

Men kanskje kan vi fremde-

les legge planer det er mulig

å gjennomføre ? På en dansk

internettside fant jeg fem øn-

sker for 2011. Dem gjør jeg

gjerne til mine, og dem vil jeg

også dele med leserne:

1. Jeg ønsker å fortsette å

søke sannheten inntil jeg

finner den. Jeg vil være uav-

hengig av tradisjon og men-

neskers meninger. Jeg øn-

sker å slippe å ligge under for

behovet for anerkjennelse og

for frykt for ikke å være god

nok. Jeg ønsker å lytte til den

Gud som taler i mitt hjerte og

følge ham i det han sier til

meg.

2. Jeg ønsker å se tilbake på

min fortid med overbæren-

het. Alt er tilgitt. Derfor kan

ingen feiltagelser eller fias-

koer lenger plage meg.

3. Jeg ønsker å ta imot dagen

i dag slik den er uten å bekla-

ge meg eller 

ønske noe

annerledes.

Jeg ønsker

å si «ja» i

stedet for

«nei». 

Jeg ønsker å velge det som

tjener livet.

4. Jeg ønsker å se fremover

mot det som skal komme, i

tillit. Jeg ønsker å gi avkall på

kontroll, manipulasjon, ros

og ris. Når tilliten vokser, vet

jeg at bønnen også vokser og

blir til bønn i Jesu navn.

5. Jeg ønsker å være bevisst

disse ønskene hver eneste dag

i 2011. Jeg erkjenner at jeg

ikke kan klare det ved egen

kraft, og jeg bekjenner at det

bare ved Den Hellige Ånd, som

leder til sannheten, er mulig å

nå målet. Derfor vil jeg be den-

ne bønnen nå ved årets begyn-

nelse og hver dag i 2011:

«Gode Gud, jeg ønsker å

kjenne sannhet i hjertet – 

også om det skal koste 

meg alt.

Jeg ønsker å tilgi meg selv for

alle de feilene jeg 

har gjort –

likesom du har tilgitt meg.

Jeg ønsker å leve i nuet og

våkne hver morgen

med friske øyne og et 

åpent sinn.

Jeg ønsker å leve og ha

tillit til fremtiden,

så jeg ikke skal bli bedratt 

av illusjoner.

Jeg vet at jeg ikke kan 

klare dette selv,

men din Ånd vil lede meg til

hele sannheten. Amen.»

Lykke til! 

Måtte 2011 bli et godt år!

Mange av oss har hatt store planer for hvordan
vi ville bruke det nye året. 
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God Helg nr 1, 2011 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: gyriskre@broadpark.no

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, gyriskre@broadpark.no,
55 91 51 53 • Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 21. mars
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 5. april

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

I løpet av høsten 2010
har mange vært
involvert i det som nå
skal bli Fana kirkes
trosopplæring. 

TEKST: ANINE VIETH MILDESTVEDT

Først måtte vi ansette dem som
skulle utføre viktige deler av ar-
beidet: I sommer ble det ansatt
en trosopplærer i 100 prosent
stilling. Hun heter Anne Marit
Dahle og er utdannet barne- og
ungdomsmusiker med peda-
gogisk kompetanse. Anine Vi-
eth Mildestvedt har i høst hatt
en prosjektstilling, og er nå ny-
ansatt menighetspedagog i 50
prosent stilling. 

Hele staben i Fana menighet
og mange frivillige ledere er
godt i gang med å drive UNG-
FANA. Vi er en menighet med
store barne- og ungdomskull.
Det kan nevnes at det årlig er
rundt 220 dåpsbarn og vi har i
år 200 ungdommer som vil la
seg konfirmere i kirken vår.

Etterhvert som planen for
trosopplæring blir ferdig og
prøvd ut, så vil alle årskull få
invitasjon til å delta på ulike
aktiviteter i Fana kirke. UNG-
FANA kommer til å annonsere
tiltak via menighetsbladet,
innimellom i Fanaposten og
når vi har tiltak rettet mot en-
kelte årskull, så vil alle barn få
brev i posten. 

BREDDETILTAK OG 
KONTINUERLIG  ARBEID

Det er viktig å understreke at
det i trosopplæringen skilles
mellom kontinuerlig arbeid og
breddetiltak. Kontinuerlig ar-
beid er det arbeidet som drives

jevnlig hele året i menigheten.
Det kan være søndagsskole,
åpen barnehage, barnegospel,
klubb og tensing osv. Bredde-
tiltak retter seg mot ett og ett
årskull, og det handler om å
vise vei inn til det kontinuerli-
ge arbeidet som pågår. Bredde-
tiltak som f.eks 4-årsbok og
LYSVÅKEN for 11-åringer er
et tilbud som har kort varighet
i form av gjerne 1 samling eller
2 og deltakelse på gudstjeneste.
I etterkant håper vi foreldrene
og barna har fått del i noe som
de vil ha mer av, og at de på den
måten kommer med i noe av
det arbeidet som menigheten
allerede har i sving.

Babysang og barnehage. 

For de aller yngste har vi to re-
lativt nye og flotte tilbud: Ba-
bysang og Åpen barnehage. 

Trosopplæri

FOTO: SIMEN SØVIK

fana 1-11.qxp:fana.qxp  20-01-11  12:57  Side 2



3                    januar 2011

Tre dager i uken kan foreldre
med barn fra 0-5 år møtes i Åpen
barnehage. Denne følger skoleru-
tens semesterplan. Åpen barneha-
ge samarbeider med UNGFANA
om babysang hver mandag for-
middag. Fra september til desem-
ber samles 10-15 babyer med forel-
dre til en sosial stund med rytmisk
lek, sang og musikk. Etter at sang-
økten er over, går deltakerne inn i
Åpen barnehage og har en felles
lunsj med andre barn og foreldre. 

Adventsamlinger
De ansatte i UNGFANA har denne
høsten også planlagt adventsam-
linger for alle foreldre som er
hjemme med små barn. Rekrute-
ringen har vært størst fra Åpen
barnehage og sammen har vi hatt
fire nydelige samlinger i kirke-
rommet i desember måned. En av
foreldrene som kom med gutten
sin, fortalte at hun tok gutten ut av
hans ordinære barnehage disse
torsdagene fordi adventsamling-
ene var så vakre å være med på.
Det rører oss dypt når vi får slike
tilbakemeldinger! I tillegg til disse
to flotte tiltakene holdes det nå
jevnlig felles dåpsorienteringer på
dagtid i kirken. Her kommer alle

foreldre med dåpsbarna og får in-
formasjon og omvisning i kirken.
Etterpå spiser de lunsj sammen
med dem i Åpen barnehage og på
den måten får vi vist frem det flot-
te tilbudet som Åpen barnehage
gir vår menighet. 

«Sprell Levende» 
Men vi må ikke glemme søndags-
skolen «Sprell Levende» som er i
full sving i Fana kirke, knyttet til de
vanlige gudstjenestene. Semester-
plan finnes på www.ungfana.no og
i menighetsbladet.

4-årsbok
Utdeling av kirkebok til alle 4-
åringene er også en stor begiven-
het i kirken vår. Markeringen med
4-årsbok er en tradisjon som har
vært praktisert i hele landet, i
mange år og er sikkert kjent for de
aller fleste. I Fana har vi utdeling
av kirkebok to ganger i løpet av
året, en om våren og en om høsten.
Ca 40-50 barn kommer på hver av
disse samlingene og gudstjen-
stene.

Det må kalles god oppslutning
og det gir oss tanker om hvordan
våre nye tiltak vil bli tatt i mot de
neste årene. ●

ringen i Fana
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Utleie i 
Fana

menighets-
senter

Vi leier ut lokaler til 

dåpsselskap, 

konfirmasjonsselskap,

minnesamvær, åre-

målsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 51 
for bestilling/pris. 

FANA MENIGHET

Hjelp til tak 
og ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69

Fanaveien 39 - 5221 Nesttun
Nettbutikk: www.fanablikk.no

Voksenlaget
Voksenlaget i Fana KFUK/

KFUM inviterte 25 november

til fellesskapskveld i skillet

mellom det gamle og det nye

kirkeåret. 

Vi samlet oss til en enkel

kveldsliturgi før vi tok turen

over tunet til menighetssente-

ret. Der holdt vi korgafest med

deling av bordets og ordets

gleder – for ikke å snakke om

sangens! Kapellan Eivind Krå-

vik guidet oss ledig og inklude-

rende gjennom et variert re-

pertoar av vår felles sangskatt

mens Svein Berg delte innblikk

i historikk og historier rundt

Jesu fødsel. Hans presenta-

sjon av Johannes Mølle fristet

til nærmere bekjentskap med

denne danske teologen.

Kort oppsummert ble vi be-

riket av å dele i fellesskap, og

skulle ha unnet flere å ta del.

Vi minner vi om at Voksenlaget

ikke er et eksklusivt forum.

Samlingene er åpne for alle.

Hjelp gjerne til med å spre

kunnskap om framtidige sam-

linger! Kort om programmet

1. halvår 2011:

• 10/2: Temakveld med biskop

Ole D. Hagesæther: «Pile-

grimskultur i vår tid - opple-

velsesvandring eller livsorien-

tering?» En spennende mulig-

het til å forstå hva som skjer

med vår troskultur

• 31/3: Temakveld med Maren

F. Tischendorf. Vi arbeider vi-

dere med å forstå liturgien

bedre. Overskriften kan være

«Gudstjeneste med Nattverd -

troens sikringskost». Kanskje

sammen med Unge Voksne.

• 5/5: Byvandring – besøk i

Korskirken og kafe Magdale-

na. Eiel Holten  orienterer om

Kirkens Bymisjons arbeid.

På temakveldene samles vi til

liturgisk åpning i kirken kl

19:30 Vi kommer tilbake med

byvandringsinformasjon. ●

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

Vi ønsker alle frivillige med-
arbeidere i Fana menighet 
hjertelig velkommen til med-
arbeiderfest 17. februar kl. 19.

Dette blir en inspirerende 
samling med et variert og 
spennende program, med god
mat og underholdning.

Påmelding til Liv Marit K. 
Evjen innen 7. februar
Tlf: 55 59 32 54 / 92091187
liv.marit.k.evjen@bkf.no

Arrangementet finner sted i 
menighetssenteret og er gratis

Velkommen!
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REFLEKSJON AV 

PROST PER BARSNES

Utover det at
dei aller fleste
som sit i bysty-
ret er medle-
mer av folke-

kyrkja, så har Stortinget
også pålagt bystyret eit for-
melt ansvar for drifta av
folkekyrkja lokalt. 

§15 i Kyrkjelova slår fast
at kommunen står ansvar-
leg for ei rekkje utgifter i
tråd med budsjettforslag
frå kyrkjeleg fellesråd. Det-
te gjeld mellom anna utgif-
ter til bygging, drift og ved-
likehald av kyrkjene og
drift av kyrkjegardar, samt
løn til kyrkjetenar, klokkar
og organist/kantor ved
kvar kirke - og til daglig

leiar av kyrkjeleg fellesråd.
Paragrafen seier vidare at
«utgiftsdekningen skal gi
grunnlag for at det i sokne-
ne kan holdes de gudstje-
nester biskopen forordner,
at nødvendige kirkelige tje-
nester kan ytes, at arbeids-
forholdene for de kirkelig
tilsatte er tilfredsstillende
og at menighetsråd og fel-
lesråd har tilstrekkelig ad-
ministrativ hjelp».

Folkekyrkja er ein stor ak-
tør i det bergenske folkeliv,
både i religiøs, sosial og kul-
turell forstand, og på alle ve-
kedagar. Ikkje berre søndag,
men også alle dagar mellom
søndag og søndag! I høve
det føreståande bystyreva-
let har difor alle politiske
parti i Bergen, samt medle-
mane av sitjande bystyre,

fått tilsendt eit brev som er
underskrive av alle dei 25
kyrkjelydrådsleiarane i
byen - samt prostileiar og
prost i kvart av byens fire
prosti (Fana prosti, Dom-
prostiet, Laksevåg prosti og
Arna og Åsane prosti). 

Temaet brevet tek opp er
nettopp folkekyrkja sin
plass i det bergenske folke-
liv, og er meint som eit res-
sursdokument i arbeidet
med partiprogramma. I til-
legg inviterar folkekyrkje-
lydane i Bergen alle liste-
toppane til folkemøte på
Sædalen skule tirsdag 6.
september kl. 19.00. Tema-
et blir det same: folkekyrkja
sin plass i det bergenske fol-
keliv.

Vi har tru på ein god dia-
log! ●

Storetveit kirke, 1. onsdag i
måneden kl.19.00. Kvelds-
toner i åpen kirke. Ved Ruth
Bakke. Øvrige onsdager:
Carsten Dyngeland, orgel,
Barbro Husdal, sang.
Kveldsmat i menighetshuset.

Slettebakken kirke, lørdag 
5. februar kl. 19.00: Konsert
med ungdomskoret Via Vitae.
Mer informasjon: viavitae.no. 

Søreide kirke søndag 
6. februar kl 11.00: «Fest på
kjerka» v/Hans Jørgen 
Morvik og Helge Taranrød. 
Alverflaten jazzband og sjø-
mannskirkekonfirmantene
deltar.

Skjold kirke, 13. februar kl.
19.00: Misjonskonsert ved
Cantus og nåværende og tid-

ligere elever ved Kongshaug
musikkgymnas.

Storetveit kirke, 20. februar kl
11.00: Familiegudstjeneste:
Framføring av bibelspillet om
mannen i treet v/barnekoret i
Slettebakken menighet.

Bønes kirke, søndag 20. 
februar kl.18.00: Konsert fra
romantikken. Med kunsthis-
toriker Gunnar Danbolt og
distriktsmusikere fra Voss.
Musikk av Weber, Brahms,
Schumann og Schubert, lys-
bildefremvisning og presen-
tasjon. Bill. kr. 150,- /100,- 

Sædalen skole søndag 20.
februar kl. 20.00: Kulturkafe.
«Livsglede – grip øyeblik-
kene!» av og med Dagfinn
Lyngstad, Gunn Waage Au-
stad, Mette Bøe Lyngstad og
Eivind Waage Austad.

Skjold kirke, søndag 27. fe-
bruar kl. 19.00: «Fra Bach til
Bacharach» med Helge Hau-
kås og Tore Hegdahl.

Fana kirke, fredag 8. mars:
Konsert med det internasjo-

nalt kjente søskenparet Julie
Coucheron (flygel) og David
Coucheron (fiolin). Tid/bill.:
Se dagspressen.

Fana kirke, lørdag 12. mars:
Nye talenter. Konsert med
elever fra Bergen kultursko-
les talentklasse i musikk og
Kirkevoll skolekor. Tid/bill.:
Se dagspressen.

Bønes kirke søndag 27. mars
kl.19.00. Konserten «Him-
melskip» med Iver Kleive og
Knut Reiersrud. Bill. kr. 200
kjøpes på menighetskontoret
eller ved inngangen.

Fana kirke, søndag 27. mars
kl. 19.00: Forestillingen
«Kristuslegender» med Knut
Arild Melbø og Jostein Aar-
vik. Bill.: 100,- ved inngangen

Skjold kirke, søndag 3. april
kl. 19.00. Mozarts kronings-
messe. Fana kyrkjekor,
Slettebakken motettkor,
Fana kammerorkester og kor
fra Åsane kirkes korskole.
Bill.: 200,- ved inngang-
en/150,- i forhåndssalg hos
kormedlemmene.

Kultur-
kalender
Forbehehold om endringer. Se
menighetenes lokalsider eller
hjemmesider for mer info.

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Bystyrevalet 2011
I september skal vi velgja nytt bystyre. For Den norske kyrkja, også
kalla folkekyrkja, er det svært viktig å ha ein god dialog med våre
fremste folkevalde i byen.
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– Jeg var bare 17 år da jeg
begynte som kantor i Slette-
bakken, sier Olav Øgaard (66),
som nå er hedret med Kongens
fortjenstmedalje i sølv.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

«Olav Øgaard har virket som organist i Slette-
bakken menighet siden 1961. I disse år har han
vært en aktiv og entusiastisk leder for en
mangslungen musikalsk virksomhet for alle
aldersgrupper i menigheten», står det blant
annet i kongens begrunnelse for tildelingen. 

Verdens yngste organist
– Det varmer at noen har ønsket at jeg skulle
få denne utmerkelsen, sier bondegutten fra
Sædalen, som fortsatt bor på den gården han
ble født på. Musikkinteressen fikk han inn
med morsmelken, og allerede som treåring
spilte han julesanger etter øret. Dette ledet til
opptredener på kirkefester, der han ble lan-
sert som verdens yngste organist. Åtte år
gammel begynte han i lære hos Håkon Ham-
mer i Korskirken. Senere ble det musikklin-
jen på Bergen offentlige lærerskole, deretter
organist- og kantoreksamen ved Bergen mu-
sikkonservatorium. 

– Siden har jeg vært i Slettebakken. Jeg fun-
gerte i stillingen fra 1961, og ble fast ansatt da
kirken stod ferdig i 1970. 

Gudshus med mange rom
Slettebakken er bygget som en arbeidskirke,
noe som betyr at den inneholder mange
rom. Dette ga rike muligheter for ulike akti-
viteter allerede da den var ny, og Øgaard har
vært en motor i mye av det som har skjedd
innenfor kirkeveggene i Slettebakken.

– Vi har hatt mye bra ungdomsarbeid her,
og selv har jeg startet og drevet flere kor, sier
han, og forteller at menighetskoret ble startet
allerede i 1967. Siden kom barnekorets spede
begynnelse i 1972 og motettkoret, som opp-
stod i forlengelsen av barnekoret.

– Siktemålet med alle korene har hele tiden
vært å gjøre gudstjenesten rikere, sier han.

Hver påske fremføres derfor Egil Hovland
sin oppstandelsesmesse, mens første sønda-
gen i november er det komponistens allehel-
gensmesse som står på programmet.
– Tidligere gjorde vi dette utenom kirketi-
den, men i senere tid har vi skapt en tradisjon
for å la dette være en del av gudstjenesten

Disse messene inneholder gjennomkom-

ponerte salmer og motetter, noe som gir rom
for også å inkludere menigheten i fremfø-
relsen. 

– Slik har vi også gjort det med messer av
Trond Kverno og Knut Nystedt. Skal en slik
gudstjeneste fungere, krever det at vi kan stil-
le litt fritt i forhold til liturgien. Men det har
gått bra, så lenge hovedelementene er med.

– Holder du egne orgelkonserter også?
– Jeg gjorde en del av det før, men er ingen

god konsertorganist lenger, medgir han.

Jazzmesse
Kirkerommet i Slettebakken har ellers vært
fylt med mye sang og musikk gjennom årene.
Første gangen det ble holdt jazzmesse i en
bergenskirke var i Slettebakken. Dette var til-
bake i 1974, og skjedde i regi av Festspillene i
Bergen og det daværende Lærerskolens stor-
band, ledet av Øyvind Søbstad. I tillegg med-
virket koret ved lærerskolens musikklinje,
dirigert av Rolf Sævik. Sammen fremførte de
en jazzmesse av den tyske komponisten Her-
mann Gehlen, et arrangement for jazzkvar-
tett av John Coltranes A Love Supreme, samt

to verker skrevet og dirigert av Arne Dagsvik.
– Jeg hadde ukentlig kontakt med Olav

Øgaard i flere år den gangen, husker Arne
Dagsvik selv, som nå bor i Skånland kommu-
ne sørøst for Harstad.

– Han var veldig hyggelig og positiv til det
meste, og svært dyktig. Det er mye godt hu-
mør og stå på-vilje i familien Øgaard.

Fembarnsfar
Olav Øgaard takker for de gode ordene, og
sier at han er stolt av sine nærmeste.

– Både min kone og de fem guttene våre
har vært en veldig stor støtte i korarbeidet.
Det er jeg svært takknemlig for.

– Du har ditt eget guttekor hjemme?
– Hehe. Jeg kunne nok hatt det. Alle fem er

musikalske, og det gir en veldig god følelse.
Da kan vi kommunisere på det planet også. 

– De har vel hjulpet til på gården også?
– Ja, så lenge vi hadde drift. I 1997 gikk jeg i

minus, til tross for at jeg hadde jobbet hele
året. Da fant jeg ut at jeg kunne gjøre velde-
dighet på andre måter.

Øgaard innrømmer at det var litt vemodig. 

Kongens heder 

til Olav Øgaard: Et liv i musik
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– Det er trist med utviklingen i norsk land-
bruk. Norge har et unikt kulturlandskap. Nå
gror dette igjen. Vi burde hatt råd til å holde
liv i vestlandsbrukene. 

En del av gården hans vil likevel bli sikret et
videre liv, dersom Sædalen menighet velger å
kjøpe kirketomt av ham. 

– Det har vært snakk om å kjøpe grunn av
meg, sier han. 

– Da får du enda en kirke å spille i?
– Jeg tror ikke det blir i min kantortid, smi-

ler han, og strekker fingrene mot de hvite og
svarte tangentene. 

Bøyer seg for Bach
Vi tar en pause i intervjuet, og lar Øgaard fyl-
le kirkerommet i Slettebakken med bru-
sende orgellyd. Han lukker øynene og lar
fingrene danse over tangentene i en fri im-
provisasjon. Det ser lett og elegant ut, men
krever nok mange års øvelse.

– Dette ble litt strukturløst, unnskylder
han seg, uten at jeg merket noe til det. 

– Du er ikke redd for å spille ny musikk?
– Arkitekturen her inspirerer til å være

åpen for nye uttrykk. Men jeg har ikke vært
så flink til å spille veldig moderne musikk. 

– Bach er favoritten?
– De fleste musikere bøyer seg i støvet for

Bach. Komposisjonene hans er i seg selv ge-
niale, i tillegg til at de er spekket med symbol-
ske vendinger. Det røper en intellektuell ka-
pasitet som er ganske unik.

Orgelmesser
Forbildet til Bach var Dietrich Buxtehude,
som på den tiden var organist i Lübeck. Bach
tok faktisk en tyvperm på flere måneder fra
sin daværende post i Arnstadt, og gikk til fots
de 400 kilometerne til Lübeck for å være i
den store komponistens nærhet.

– Er Buxtehude glemt i dag?
– Ikke blant oss organister. Jeg spiller ham

ofte, spesielt C-durpreludiet og G-mollpre-
ludiet.

– Er det andre komponister du liker?
– Messene for kor og orgel til Charles-Ma-

rie Widor og Louis Vierne er praktfulle. Jeg
har fremført disse noen ganger sammen
med motettkoret, Birkeland kantori og Can-
tus (kirkekoret på Skjold). Min generasjon
av organister har generelt spilt for lite av Wi-
dor og Vierne. Musikken deres er improvisa-
torisk og lettfattelig, og kunne nok åpnet for
å gjøre kirkemusikken mer allmenn. 

– Hva med Messiaen?
– Musikken hans er litt mer sofistikert,

men den har tydelig appell til store grupper
av mennesker. Samtidig er den ekstremt van-
skelig å spille, og krever et større instrument. 

– Komponerer du selv?
– Veldig lite. Jeg har lett for å improvisere,

og kunne nok komponert mer. Men jeg blir

så ekstremt perfeksjonistisk, og da blir det
mye arbeid. 

Øgaard har likevel skrevet noen egne pre-
ludier når han har manglet forspill til første
salme under gudstjenesten. Han har også la-
get en messe for ungdommer, samt gjort et
arrangement for overstemmer og trompeter
av salmen Vårt sinn er fylt med glede. Denne
er innspilt av Slettebakken motettkor, og ut-
gitt på en minneplate til Olav Hillestad.

Et under
– Du har stått i musikkens tjeneste i et helt
liv. Har du hatt noen musikalske opple-
velser utenom det vanlige?

Øgaard ser et øyeblikk opp mot det høye
buede kirketaket over oss.

– En konsertopplevelse står i en særklasse,
sier han. Dette var tilbake på 70-tallet, da
Magnar Mangersnes kom hjem fra et kurs
med den tyske dirigenten Helmuth Rilling.
Like etter satte han opp Matteuspasjonen
sammen med Bergen oratoriekor. 

– Det skjedde noe i koret da de sang «San-
nelig, han var Guds sønn!» (Matt. 27:54).
Fra nesten ingenting vokste det til et enormt
stort volum som nesten ingen ende ville ta,
husker Øgaard. 

Denne hendelsen ble også bemerket av
avisenes anmeldere dagen etter. Korsanger-
ne selv klarte så vidt å fortsette å synge etter-
på. 

– Jeg har aldri hørt maken verken før eller
siden, forteller Øgaard.

– Fikk du snakket med korsangerne etter-
på?

– Ja. De sa at det opplevde det nesten som
et under. ●

ikkens tjeneste

HØYT UNDER TAKET: – Arkitekturen i

Slettebakken kirke inspirerer til å være

åpen for moderne uttrykk, sier Olav

Øgaard. – Dette kirkebygget er en dristig

skulptur, selv om den har noen kon-

struksjonsmessige svakheter.

PÅ KRAKKEN: Øgaard

har lett for å improvi-

sere, og kunne nok

komponert mer. 

- Men jeg blir ekstremt

perfeksjonistisk, og 

da er det mye arbeid.
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AV ANINE VIETH MILDESTVEDT OG MARIT OFFERDAL

Foreldre/foresatte har det overveiende ansvaret
for å gi barna trosopplæring. Ved dåpen får også
faddere, menigheten og hele kirken del i det hel-
lige ansvar å følge opp dåpen. Slik sett kunne vi
gjerne ha kalt trosopplæring for dåpsopplæring

Vi har valgt å kalle vår trosopplæring for «Ung
Fana». Dette er et navn som tidligere har vært
brukt av de unge fra 14-18 år. Vi synes navnet er
så bra at det nå omfatter alle barn fra 0-18 år her
hos oss. Visjonen til Fana menighet er «Møte
Gud - møte hverandre». Denne skal være bæ-
rende i alt vi foretar oss, også i arbeidet med
barn og unge. Anne Marit Dahle har bakgrunn
som barne- og ungdomsmusiker med pedago-
gisk kompetanse, og ble i høst ansatt i hel stilling
som menighetens trosopplærer. Anine Vieth
Mildestvedt har i høst hatt en prosjektstilling,
og er nyansatt menighetspedagog i halv stilling.
Hele staben i Fana menighet og mange frivillige
ledere er nå godt i gang med å drive Ung Fana. 

Breddetiltak
Vi er en menighet med store barne- og ung-

domskull, det kan nevnes at det årlig er rundt
220 dåpsbarn og 200 ungdommer som vil la
seg konfirmere. Etterhvert vil alle årskull få in-
vitasjon til å delta på aktiviteter i Fana kirke. 

Ung Fana vil annonsere tiltak via menighets-
bladet, og innimellom i Fanaposten. Når vi har
tiltak rettet mot enkelte årskull vil alle barn få
brev om dette i posten. Det er viktig å under-
streke at det i trosopplæringen skilles mellom
breddetiltak og kontinuerlig arbeid. Utdeling
av 4-årsbok og Lys Våken for 11-åringer er ek-
sempler på breddetilbud, mens søndagskole,
åpen barnehage, barnegospel, klubb og tensing
foregår kontinuerlig hele året. 

For de aller yngste har vi tilbud både om ba-
bysang og åpen barnehage. Tre dager i uken
kan foreldre med barn fra 0-5 år møtes i Åpen
barnehage.

Babysang
Åpen barnehage følger skolerutens semester-
plan, og samarbeider med Ung Fana om baby-
sang hver mandag formiddag. De ansatte i
Ung Fana har denne høsten også planlagt ad-
ventssamlinger for alle foreldre som er hjem-

me med små barn. Rekrutteringen har
vært størst fra Åpen barnehage, og
sammen hadde vi fire nydelige sam-
linger i kirkerommet i desember. En av
foreldrene som kom fortalte at hun
tok gutten sin ut av ordinær barneha-
ge disse torsdagene fordi de var så va-
kre å være med på. Det rører oss dypt
når vi får slike tilbakemeldinger! I til-
legg holdes det jevnlig felles dåpsori-
enteringer på dagtid i kirken. Her
kommer alle foreldre med dåpsbarna
og får informasjon og omvisning
Etterpå spiser de lunsj sammen med
alle i Åpen barnehage

januar 2011                     8

Tenner lys for
barnetroen

Fana menighet:

FANA TWEENS: Kjøkkengjengen lager nachos til alle tweensa. 

FOTO: ANINE VIETH MILDESTVEDT

UTTRYKKSFULLT: Innøving av dans til sangen «Man in the mirror».

FOTO: ANINE VIETH MILDESTVEDT

Trosopplæring er en samlebetegnelse for barne- 
og ungdomsarbeidet som drives for de i alderen 0-18 år. 

Denne høsten har mange hoder vært involvert i 
det som nå skal bli Fana kirkes trosopplæring. 
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4-årsbok
Ellers er søndagsskolen Sprell levende i full
sving, semesterplan er lagt ut på ungfa-
na.no. Utdeling av kirkebok til alle 4-åring-
ene er en annen stor begivenhet i kirken vår.
Markeringen med 4-årsbok er tradisjon
som nå er kjent for de aller fleste. I Fana kir-
ke har vi utdeling av kirkebok to ganger i lø-
pet av året; en om våren og en om høsten.
40-50 barn kommer på hver av disse sam-
lingene og gudstjenestene. Det må kalles
god oppslutning og det gir tanker om hvor-
dan nye tiltak vil bli tatt i mot de neste årene.

Ansiktet i speilet
I løpet av høsten har Fana kirke hatt flere nye
satsingsområder innen trosopplæring.
Først ute var Tweens-dagene. I samarbeid
med Skjold inviterte vi alle 12-åringer i Fana
og Skjold til tre mandagssamlinger og en
konsertdag. Temaet for dagene var «Man in
the mirror». Vi ønsket å formidle at ansiktet
de ser i speilet hver dag er elsket av Gud. Og
ved å bli kjent med seg selv og Gud så kan
hver og en ta ansvar for å gjøre verden til et
bedre sted. Ved hjelp av Michael Jacksons
nydelige melodi satte vi sammen et program
bestående av dans, drama, teknikk og kor. På
hver samling avsluttet vi med kveldsmat
som «kokkeleringsgruppen» laget i gruppe-
tiden. På avslutningen møtte 19 tolvåringer
fra Fana og Skjold opp og laget en fantastisk
konsert.

Nytt ungdomstilbud
Flere av deltakerne spurte om ikke vi kunne
fortsette hver uke og hvorfor det varte så
kort tid. Vi har tatt dem på alvor, og starter
nå Fana Tweens fredag 11. februar kl. 17.30-
19.30 i Helgatun bedehus på Skeie. Tilbudet
retter seg til alle unge i alderen 10-13 år
(klassetrinn 5-8). Her vil det bli kor, dans og
drama. Får vi nok utstyr vil vi også sette
sammen et band. Det blir lett servering og
tid til samtale på hver samling. Semesterpla-
nen legges ut på ungfana.no. Det neste store
tiltaket Ung Fana gjennomførte i høst var
Lysvåken for alle 11-åringer siste helgen i
november. Her fikk vi gleden av å være sam-
men med 24 flotte 11-åringer fra kl. 18 om
lørdagen og helt frem til etter søndagens
gudstjeneste.

Med andre ord, 24 unge mennesker fikk
gleden av å overnatte i Fana kirke. Vår gode,
gamle kirke fikk oppleve å ha forventnings-
fulle og nysgjerrige 11-åringer på oppdagel-
sesferd i kirkerommet, de gikk refleksløype
rundt kirkebygget og på kirkegården, de
øvde inn og deltok på alle ledd i gudstjenes-
ten, vi spiste i kirken, vi sang og vi fikk opple-
ve kirken fra innsiden en hel natt! Flere av de
unge deltagerne mente at vi burde ha over-
natting i kirken minst en gang i måneden
heretter. Det som er sikkert, er at Gud møter
oss på forunderlige måter. Vi unner flere
unge å få oppleve dette, og kanskje blir vi
dobbelt så mange til neste år?

Tårnagenter i kirken
Nytt i 2011 blir Tårnagenthelg siste helg i ja-
nuar. Lørdag 29. januar samler vi alle 3-klas-
singer som har meldt seg på (påmelding kan
sendes til anne.marit.dahle@bkf.no) til fire
timers agentvirksomhet i kirken. Vi skal spi-
se agentmat og drikke agentsaft, og kan røpe
at vi skal på oppdrag både inne i kirkerom-
met og utenfor kirken. Dagen etter deltar vi
på Tårnagent-gudstjeneste og avslutter det
hele med en gedigen Tårnagent-kirkekaffe i
menighetshuset. Tiltakene kommer som en
direkte konsekvens av at Fana nå får tildelt
trosopplæringsmidler. Og i løpet av årene
som kommer vil det bli satt i verk flere slike
samlinger for flere og flere årskull.

Bli kjent med kirken
Mest av alt håper vi at dette arbeidet bærer
frukter inn mot alt vårt kontinuerlige ar-
beid, som pågår jevnt og trutt hele året. Fana
menighet ønsker å være en menighet for
mennesker i alle aldre. Spesielt glade blir vi
når vi ser at barn og ungdommer trives her
og finner sin plass i menigheten. Selv om
trosopplæringsarbeidet er myntet på al-
dersgruppen 0-18 år, skaper mange av de
ulike aktivitetene ringvirkninger også for
dem i mer voksen alder. Derfor håper og
tror vi at trosopplæringsreformen vil bidra
til at flere blir kjent med nærkirken sin, og
dermed oftere tar turen innom. ●

9                    januar 2011

Dette er første del i en serie der vi har satt oss
som mål å presentere trosopplæringen i alle

de syv menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon og informa-
sjon for hverandre. Først ut er Fana menighet,
deretter går stafetten videre til (i rekkefølge)

Søreide, Birkeland, Skjold, Bønes, 
Slettebakken og Storetveit. 

FANA

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

«TENN LYS FOR HIMMELKONGEN»: Jule-

samling i Åpen barnehage. FOTO SIMEN SØVIK
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TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

Slik må mange ha kjend det før,
og slik kjende eg det også. For
dette var fyrste gong eg fekk
oppleva den årlege trettandags-
framføringa i Fantoft stavkyrkje
av det dramatiske mellomalder-
diktet Draumkvadet.

Fugl Føniks
Tradisjonen starta i 1998, like et-
ter at ei ny stavkyrkje reiste seg
som fuglen Føniks frå oskehau-
gen. Eldsjel for alle framføring-
ane er Brynhild Utne, som kvart
år har henta ein ny kvedar til dei
to framføringane på trettanda-
gen. I år hadde ho funne fram til
den unge røysta til Ingebjørg
Bratland Nordstoga. Ho kjem frå
Vinje i Telemark, og er, slik nam-
net tydar på, i slekt med minst to
kjende songarar. Den gjenskapte
stavkyrkja var fullsett denne
torsdagskvelden, noko som ei-
gentleg ikkje tyder anna en at det
var om lag 40 personar innanfor
døra. Fleire er det ikkje plass til,
og difor er det blitt vanleg å halde
to konsertar. Slik også i år.

Høgtidsamt
Det er kaldt innanfor dei tjukke
tømmerveggane så tidleg i janu-
ar, og det vert difor oppmoda til å
koma i varme klede og gode skor.
Det hadde eg reint gløymd, men
eg kan heller ikkje hugsa at eg
rakk å frysa i dei 40 minutta kon-
serten varde. Kanskje fordi dette
er ein type meditativ musikk
som maktar å flytta lyttarane til
ein annan stad, der slike verdsle-
ge tankar blir liggjande att som
gamle klede. For det var både gri-
pande og høgtidsamt å sitja stille

inne i det vesle kyrkjerommet, og
samtidig lytta til den klokkeklare
og litt nasale stemma til Ingeb-
jørg Bratland Nordstoga.

Melodi frå æva
Og sjølv om ho på førehand for-
sikra oss om at ho ville bruka fire

melodiar under framføringa av
dei 52 versa, så var det vanskeleg å
finna kor den eine melodien slut-
ta og den neste byrja. Den såre og
noko klagande folketonen ho
song på var mest av alt ein melodi
frå æva, og i så måte kjendes det
heile svært ekte. Ho tok oss tilba-
ke til ei anna tid, der kristendo-
men kanskje var streng og tuk-
tande, men samtidig også mild
og tilgjevande. For det er ikkje
måte på kva straff som ventar deg
på andre sida dersom du ikkje le-
ver rett, skal me tru synene til
Olav Åsteson. Men dette er berre
ein førebels dom, og på sjølvaste
domens dag ventar det oppsta-
ding og frelse framom Jesus. 

Gjev trøyst
– Eg er utruleg glad i Draumkva-
det, seier Ingebjørg Bratland
Nordstoga til kyrkjelydsbladet
etter konserten.

– Det er så skildrande og andar
så fint. For meg er det ei ære å få
lov til å synge det. 

Visjonsdikt var ein omtykt
sjanger i tidleg mellomalder, og
nådde også våre nordlege breid-
degradar. Temaet er kva som
skjer etter døden. 

– Ein viktig del av religionsut-
øvinga handlar nettopp om å
skapa seg eit bilete av kva som
skjer i det andre livet, meinar
songaren.

– Alle fryktar døden. Medan
kristendomen på den tida freista
å skremma folk til å tru, seier
Draumkvadet at alle sjelene får
koma til Jesus. Det ligg mykje
trøyst i det. 

Protestdikt
I diktet vaknar Olav Åsteson på
trettandag jul, etter å ha lege i
djup søvn sida julafta. Han salar
straks hesten sin, og rir til kyrkja.
Der set han seg i kyrkjedøra og
fortel alle om draumen sin, alt
medan presten «stende fyr altari
å les upp lestine lange».

– Er Draumkvadet eit protest-
dikt mot den rådande kristen-
domen på denne tida?

– Det kan godt vera. Kristen-

domen var nok strengare før re-
formasjonen. Og kyrkjelyden
skjøna heller ikkje så mykje av
det presten sa, sidan preika hans
blei halden på latin.

Draumkvadet kan også sjåast
på som ei åtvaring mot åsatrua,
som framleis var ein levande
tradisjon. Grutte Gråskjegg er
eit gamalt namn for den norrø-
ne høvdingguden Odin, som
her blir eit bilete på vondemak-
tene. 

Sårt og kjenslevart
– Draumkvadet er ei blanding av
katolsk kristendom og norrøn
mytologi, meinar Nordstoga.

– Så det er nok også skrive for å
skremme folk til å leggje av seg
den gamle åsatrua. 

– Framføringa di spegla my-
kje av det såre og kjenslevare
som ligg i dette visjonsdiktet.
Treffer det noko i deg?

10 januar 2011                      
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Klokkeklart 
og kjenslevart
Eg set bilen frå meg øvst i Fantoftvegen, og tek beina fatt resten av
vegen. Så opnar landskapet seg og eg trer inn i ei anna tid.

BLÅTONAR: «Å de va Olav

Åsteson, som heve sove so

lengje» song Ingebjørg Brat-

land Nordstoga i ei framfø-

ring som klårt fekk fram den

såre og kjenslevare poesien i

det gamle diktet. 

VEGEN TIL FORTIDA:

Det er som å tre inn i

ei anna tid når dei eld-

sprutande dragehoda

på stavkyrkja stig ut

av mørket. 
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– Teksten grip meg sterkt.
Den er så heftig og stor, og eg
tenkjer over kvart ord når eg
syng den. 

– Korleis var det å framføra
det i Fantoft stavkyrkje?

– Praktfullt. Eg har ikkje

vore her før, og det var veldig
spesielt å koma over haugen
og sjå ned mot den opplyste
stavkyrkja. Det kjendest som
å gå i fotefara til alle dei som
kom før meg, seier Ingebjørg
Bratland Nordstoga. ●
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

«Ndzi Teke Riendzo» er shangaan
for «jeg tar ut på en reise». Med seg
på reisen har Manganyi nynne-
vennlige melodier, et lite sørafri-
kansk gospelkor, trommemaski-
ner på speed, billige synther,
trekkspill, ringlende high life-gi-
tar - og sin egen stemme. 

Landsbyfunk
Pastoren selv høres ut som en sår
og passe livstrett David Byrne
(Talking Heads). Også musikalsk
passer denne sammenligningen
bra, siden dette nesten høres ut
som en landsbyversjon av den ur-
bane funken Talking Heads stod
for i sine glansdager. Tekstene går
nok likevel i en helt annen retning
enn de New York-kule betrakt-
ningene til Byrne. De engelske
oversettelsene av låttitlene gir en
pekepinn på hva dette handler
om: The Angels, Working for the
Lord, My Spirit, I Will Keep on
Praying, etc. Ingen sanger her om
hvordan du en dag finner deg selv
i et vakkert hus, med en vakker
kone («and you may ask yourself,
how did I get here?»)

Teknologi og tradisjon
Musikken kan også minne om
samarbeidet mellom den avdøde
franske elektronika-musikeren
Hector Zazou og den kongolesis-
ke sangeren Bony Bikaye på be-
gynnelsen av 80-tallet. For dette
er nettopp et møte mellom tradi-
sjonell afrikansk musikk og mo-
derne teknologi. Til og med ma-
rimbaen er samplet, og tromme-
maskinen sporer nesten av i sin
iver etter å banke fast den hektiske
pulsen. Verdt å nevne er også Da-
mon Albarn (Blur/Gorillaz),
mannen vi kan takke for at denne
innspillingen nådde våre vestlige
ører. I 2008 stiftet han plateselska-
pet Honest Jon’s sammen med

den legendariske britiske plate-
butikken med samme navn (opp-
rinnelig startet av jazzentusiasten
Jon Clare en gang tidlig på 70-tal-
let). 

Europas musikkhovedstad
«Ærlige Jon» har siden gjentatte
ganger fylt øregangene våre med
spennende musikk fra alle ver-
denshjørner. Mye av dette har
vært nyutgivelser av sjeldne opp-
tak med verdensmusikk helt tilba-
ke fra begynnelsen av forrige år-
hundre. Undertegnede har gledet
seg spesielt over plateserien «Lon-
don Is the Place for Me», som gir et
helt annet bilde av Europas mu-
sikkhovedstad på 50-tallet enn det
du får andre steder. Svarte calyp-
soartister som Lord Kitchener og
Lord Beginner var store den gang-
en, selv om de er glemt i dag. Like
før jul kom også «Something Is
Wrong: Vintage Recordings from
East Africa» med et stort utvalg av
60-80 år gamle opptak fra Uganda
og Kenya. 

Små mirakler
«Living is Hard: West African Mu-
sic in Britain 1927-1929» går enda
lenger tilbake, og viser røttene til
mye av både den afrikanske og
amerikanske populærmusikken.
Til sammen gir alle disse samling-
ene et fascinerende innblikk i en
nær musikalsk fortid, som nær-
mest er et ekko av dagens popu-
lærmusikk. For mye av dette låter
overraskende moderne. Noe av
forklaringen ligger i remastring-
en, der Abbey Road-ingeniørene
har utført små mirakler. 

Men det største mirakelet ligger
i den musikalske gleden, rytmene
og melodiene. Nå får de nytt liv,
takket være Ærlige Jon. ●

Kulturtipset: 

Elektronisk gospel
Jeg vet ingenting om den
sørafrikanske pastoren Foster
Manganyi, bortsett fra at han 
står bak det som helt klart må
være en av fjorårets beste plater. 

FROSTRØYK: Publikum blir oppmoda til koma i varme klede og

gode skor, og det er også høve til å få låna seg eit varmt ullpledd.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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
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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
Anne Marit F. Dahle
Telefon 55 59 32 53 

Kapellan Eivind Kråkvik 
Telefon 55 59 32 53 

Kateket Jagana Olsen (permisjon)
Katelket Sverre Johan Nærheim 
(vikar)
telefon 55 59 32 63

sverre.johan.nærheim@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

Daglig leder Marit Offerdal
Telefon 55 59 32 51
e-post: marit.offerdal@bkf.no 

Men.rådsleder Jørn H.Theis
telefon 934 55 560
E post. jht@haraldsplass.no

Kirkegård og gravstell
BKF man-fre 8-15 55 59 32 01
e-post kirkegard@bkf.no 

Åpen barnehage
Styrer Marianne Hjorth 413 28 003
e-post: post@openbarnehage.no

Gudstjenesteutvalget
Olaf Heggdal 958 24 222

Trosopplæringsutvalget
Jagana Olsen 55 59 32 53

Informasjonsutvalget 
Ingvar Henne 55 10 58 37

Bygningsutvalget
Aud Guro Bjånesø 55 91 75 14

Kulturutvalget
Linbjørg Sæterdal 959 78 425

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
Grethe Aalerud 55917561
mobil 480 86 303
e-post gaalerud@csc.com

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

Ica Nær Fana 
Din nærbutikk i Fana

tlf. 55 91 57 61Faks. 55 91 65 20 

HØGSETEVEGEN ELDRESENTER, FANA
Lokaler til leie for møter og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48
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I løpet av høsten har
Fana kirke hatt flere
nye satsingsområder
innen trosopplæring. 

TEKST: ANINE VIETH MILDESTVEDT

Først ute var Tweensdagene for
alle 12-åringer. I samarbeid med
Skjold kirke inviterte vi alle 12-
åringer i hele Fana og Skjold
sokn til tre mandagssamlinger og
en konsertdag. 

Temaet for dagene var «Man in
the mirror». Vi ønsket med det å
formidle at ansiktet de ser i spei-
let hver dag er elsket av Gud. Og
med hjelp av Michael Jacksons
nydelige melodi satte vi sammen
et program bestående av dans,
drama, teknikk og kor. 

På hver samling avsluttet vi
med kveldsmat som kokkele-
ringsgruppen hadde laget i grup-
petiden. Åtte 12-åringer fra Fana
og ni 12- åringer fra Skjold møtte
opp og laget en fantastisk kon-
sert. Så kan man jo spørre seg om
vi nådde ut til bredden av 12-
åringer i disse to menighetene...?
Vel, det gjorde vi nok ikke, men
de som kom, hadde det utrolig
kjekt og vi som ansatte og ledere
fikk muligheten til å se og snakke
med hver enkelt av dem. Flere av
deltakerne spurte om ikke vi
kunne fortsette hver uke og hvor-
for det varte så kort tid.... 

Tweens
Vi har tatt dem på alvor og starter
nå Fana Tweens fredag 11.febru-
ar kl. 17.30-19.30. Tilbudet retter
seg til alle unge 10-13 åringer, fra
5.klasse til 8. klasse. Sted: Helga-
tun bedehus på Skeie. Her vil det
bli kor, dans og drama. Får vi nok
bandutstyr vil vi også sette sam-

men et band. Det blir lett serve-
ring og tid til samtale på hver
samling. Semesterplan kommer
på www.ungfana.no , og i menig-
hetsbladet.

LYSVÅKEN

Det neste store tiltaket som
UNGFANA gjennomførte var
LYSVÅKEN for alle 11-åringer.
Dette landsdekkende nye tiltaket
var det over 500 kirker i hele lan-
det som deltok på og i Fana kirke
fikk vi gleden av å være sammen
med 24 flotte 11-åringer fra kl.
18.00 på lørdag 28.11. og helt
frem til etter søndagens gudstje-
neste. Med andre ord, 24 unge
mennesker fikk gleden av å over-
natte i Fana kirke. Vår gode,
gamle kirke fikk oppleve å ha for-
ventningsfulle og nysgjerrige 11-

januar 2011                      14

Møt Knut Arild Melbøe i Fana

kirke, Maria budskapsdag

27.mars kl 19.00.

Denne forestillingen, som i sin

form ligger nær opp til fortel-

lerteateret, bygger på boka

Kristuslegender som den sven-

ske forfatteren Selma Lagerløf

utga i 1904. Innholdet kan ses i

sammenheng med forfatterens

flerårige opphold i Palestina

der hun samlet legendestoff. Vi

hører I Betlehem, om hvordan

den 3 år gamle Jesus unnslip-

per Herodes’ grusomheter – jf.

evangeliets barnemord, I Naza-

reth, der møter den 5 år gamle

Kristuslegender

UNG 
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åringer på oppdagelsesferd i
kirkerommet. De gikk reflek-
sløype rundt kirkebygget og
på kirkegården, de øvde inn og
deltok på alle ledd i gudstje-
nesten, vi spiste i kirken, vi
sang og vi fikk oppleve Guds
underlige og fantastiske kirke
fra innsiden en hel natt! De al-
ler fleste mente at vi burde ha
overnatting i kirken minst en
gang i månden heretter... At
Gud møter oss på forunderli-
ge måter, det er iallefall sikkert.
Vi unner flere unge å få opple-
ve dette og kanskje blir vi dob-
belt så mange 11-åringer til
neste år....?

Agentene kommer
Nytt i 2011 er TÅRNAGENT-
HELG som arrangeres siste

helg i januar.  Lørdag
29.01. samler vi alle 8-
åringer eller 3.-klassinger
som har meldt seg på til
anne.marit.dahle@bkf.no til 4
timers agentvirksomhet i kir-
ken. Vi kan røpe at vi skal på
oppdrag inne i kirkerommet
og utenfor kirken. Vi skal spise
agentmat og drikke agentsaft.
På søndag 30.01. deltar vi i
Tårnagentgudstjeneste og av-
slutter det hele med en gedi-
gen Tårnagentkirkekaffe i me-
nighetshuset. Vi ser frem til å
møte Fanas 8-åringer denne
helgen.

Trosopplæringsmidler
Disse siste tiltakene som vi når
har fortalt om, kommer som
en direkte konsekvens av at

Fana nå får tildelt trosopplæ-
ringsmidler. Og i løpet av
årene som kommer vil det bli
satt i verk flere slike samlinger
for flere og flere årskull. Mest
av alt håper vi at dette arbeidet
bærer frukter inn i alt vårt
kontinuerlige arbeid som på-
går jevnt og trutt hele året.
Stor var derfor gleden da Fana
barnegospel økte med fire
barn etter deres opptreden på
4 -årsbok utdeling høsten
2010.

Frivillig innsats
Det legges dessuten ned mye
frivillig innsats i hele Fana
sokn år etter år i alt arbeidet

som kontinuerlig
drives. Vi hå-

per og tror
at tros-

opplæ-
rings-
refor-
men
vil bi-

dra til
at flere

blir kjent
med nærkirken

sin og oftere tar turen innom. 
Fana menighet ønsker å

være en menighet for mennes-
ker i alle aldre.

Spesielt glade blir vi når vi
ser at barn og ungdommer tri-
ves her og finner sin plass i me-
nigheten. Selv om TOL-arbei-
det er myntet på aldersgrup-
pen 0-18 år, skaper mange av
de ulike aktivitetene ringvirk-
ninger også for dem i mer vok-
sen alder.

«Lær oss å gå den veien du le-
der, lær oss å se utover våre liv,
lær oss å hvile i dine løfter, ditt
ord står fast til evig tid, lær oss å
gå.» ● Se også side 2-3

UNGFANA-kalenderen

17.januar: Babysang

24. januar: Babysang

28.-30.januar: 

TÅRNAGENTHELG

31.januar: Babysang

4-6.februar: Vinterfestival

7.februar: Babysang

14.februar: Babysang

19.februar: Midnatts-

gospelnight kl 23.00

20.februar: Utdeling av 

4-årsbok. 

21.februar: Babysang

28.februar: Babysang

Godt nyttår!

I år fikk vi en skikkelig glad-

melding rett før julen kom

over oss: julemessen til Fana

KFUK-KFUM har nok en gang

sprengt alle rekorder og fikk i

år inn hele 120 899,- ! Fantas-

tisk. Tusen takk til alle som

har bidratt for å gjøre dette

mulig. Det er gode penger å ta

med inn i det nye året som vi

skal fylle med masse aktivitet

og moro! 

Ungdommene i Fana menig-

het har all mulig grunn til å

være fornøyd med det nye

året. 2.juledag hadde vi en

flott gudstjeneste med taffel

og tapas etterpå. Så var det

duket for nyttårsleir fra

29.desember til 1.januar på

Dyrkolbotn leirskole. Det var

noen fantastiske dager med

ski, aking, leker, bibeltimer,

pinnekjøttmiddag, under-

holdning, gudstjeneste og

mye kos og hygge. Vi var 65

blide og glade ungdommer

fra Fana på tur! Nå gleder vi

oss til et nytt år med tårn-

agenthelg, vinterfestival og

mye annet moro vi skal ha i

løpet av året. 

Spørsmål? Bare ta kontakt

med oss i barne- og 

ungdomsarbeidet i Fana 

menighet. ●

Jesus i all vennskapelighet

lager leirfugler sammen med

nabogutten Judas, og I tem-

pelet, hvor Jesus, 12 år gam-

mel, plutselig står frem som

lærer for yppersteprestene.

Knut Arild Melbøe har stu-

dier i resitasjon og drama

under ledelse av Trond Sol-

stad i Norge og Sylvis Baur i

Sveits (1991-97). Han har

også bakgrunn som naturfor-

valter, redaktør og forfatter,

men har siden år 2000 vært

mest virksom som utøvende

artist. (Poesikabareten Dykk,

hjerte!, den poetisk-musikal-

ske collagen Fara i fjell,

CDene Dykk, hjerte! og Mas-

kerade) ●

Knut Arild Melbø forteller Kristuslegender i Fana kirke. Les mer om

artisten på www.versekompaniet.no

G i FANA
ALLE FOTO: SIMEN SØVIK
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07.11. Leon Øvrebø Thorseth
Sandra V. N. Amundsen

14.11. Anna W.Nestegard
Ejlias Nordrevoll Veka
Sebastian Jacobsen

21.11. Lotte Solberg
Antonio H.Mathiesen
Adrian F. Eriksen
Elise Løberg Knudsen
Elias Adrijan Mjeldheim
Nicklas Sjo Amundsen
Noa Seb. Varpe Bjune
Gabriella Satmari-Høvik

28.11. Julie Skorve
Malene Fotland Holmen
Ingrid B. Berntsen

04.12. Steffen N. Haukeland
05.12. Amanda N. Frigaard

Victoria T. Hallseth
Sander Teigland
Emmelin Bønes-Milde

12.12. Amalie Mælen
Jone Haukeland Bakke
Håkon S. Johannessen

12.12. Karoline Sjøholt
02.01. Nora Oline Mork

Eilén Kvitvær Leidland
Tobias Furset Blindheim
Sofie Risnes Boga
Alida Drage-Arianson
Mikkel Mæland

11.11. Norvald Midtun
13.11. Harald Berge
13.11. Gullovna K. Askildsen
25.11. Harald Helseth
04.12. Rolf Heggnes
08.12. Jenny M. Krekvik
09.12. Svein Magne Leiknes
11.12. Sigrun Gunhild Brodin
11.12. Trond Helgesen
17.12. Rakel Skår
23.12. Kristian Spilde
23.12. Jan Salbuvik
24.12. Anton Johan Liseth
24.12. Ester Paulsen
30.12. Margit Falck Russenes
06.01. Leif Arne Windvand
08.01. Olav Hausberg

30. januar, 4 s.e. Kristi åpenb
Matt 8,23-27 Jes 40,27-31 2 Kor
1,8-11.
11.00:  Fana: Høymesse v/Per

Barsnes. Dåp og nattverd.
«Tårnagentene» deltar. Takk-
offer til menighetens trosoppl. 

6. februar, 5 s.e. Kristi åpenb.
Matt 13,24-30 Salme 37,1-7 Kol
3,12-17
11.00:  Fana: Høymesse v/ Gun-
nar Nesse. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Dronning Mauds
Minne – Høgskole for førskole-
lærerutdanning. Søndagsskole. 
11.00:  Blomsterdalen: Familie-
gudstjeneste v/ Per Barsnes.
Nattverd. Takkoffer til Det Nor-
ske Misjonsselskap. 
13.00:  Fana: Dåpsgudstjeneste
v/ Gunnar Nesse. Takkoffer til
menighetens trosopplæring. 
16.00:  Kristborg bedehus.
Ettermiddagssamling v/ Per
Barsnes

13. februar,  Vingårdssøndagen
Matt 20,1-16 Jer 9,23-24 1 Kor
9,24-27
11.00:  Fana: Høymesse v/ Gun-
nar Nesse og prost Kåre Bakke
(preken). Menighetens mi-
sjonsdag. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Menighetens misjons-
prosjekt i Mali. Søndagsskole.
Misjonsfest i Menighetssente-
ret etter gudstjenesten. 

19. februar, lørdag
23.00:  Fana. Gospelnight ved
Fana KFUK-KFUM. Nattverd. 

20. februar, Såmannssøndagen
Luk 8,4-15 Jes 55,10-11 1 Kor
1,20-25
11.00:  Fana: Familiegudstje-
neste v/ Eivind Kråvik. Dåp. Ut-
deling av Barnas Kirkebok til 4-
åringer. Takkoffer til Det norske
bibelselskap - bibelmisjonen. 
20:00:  Fana: Thomasmesse v/
Gunnar Nesse og Ronny Søvik.
Forbønnsteam. Kollekt til Fana
Diakonat. 

27. februar, Kr. forklarelsesdag
Matt 17,1-9 2 Mos 34,27-35 Åp
1,9-18
11.00:  Fana: Høymesse v/ Per
Barsnes. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarb. Søndagsskole. 
13.00:  Fana: Dåpsgudstjeneste
v/ Per Barsnes. Takkoffer til
menighetens trosopplæring. 

6. mars, Søndag før faste, 
fastelavenssøndag
Luk 18,31-43 Jes 52,13-15 1
Kor 13,1-13
11.00: Fana: Høymesse
v/Gunnar Nesse. Dåp og nattv.
Takkoffer til Sjelesorgsenteret,
Haraldsplass. Søndagsskole
11.00: Blomsterdalen. Høy-
messe v/ Eivind Kråvik. Natt-
verd. Takkoffer til Normisjon. 
16.00: Kristborg bedehus.
Ettermiddagssaml v/G. Nesse. 

13. mars, 1. søndag i faste 
Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-9, 3,1-19
Hebr 4,14-16
11.00:  Fana. Skriftemålsgudstj.
v/ P.A. Mehren. Søndagsskole.
Offer: Kirkens ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.

20. mars, 2 søndag i faste 
Matt 15,21-28 1 Mos 32,24-30 2
Kor 6,1-10
11.00:  Fana: Høymesse v/ Gun-
nar Nesse. Nattv. Offer til Mi-
sjonshøgskolen. Søndagsskole
13.00:  Fana: Dåpsgudstjeneste
v/ Gunnar Nesse. Takkoffer til
menighetens trosopplæring. 
19.00:  Blomsterdalen. G19-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik. 

27. mars, Maria budskapsdag
Luk 1,26-38 Jes 7,10-14 Rom
8,1-4
11.00:  Fana: Høymesse v/ Per
Barsnes. Dåp og nattv. Offer til
Menighetsarb. Søndagsskole

3. april, 4. søndag i faste 
Joh 6,1-15 5 Mos 8,1-3 1 Joh
5,11-15
11.00:  Fana: Høym. v/Gunnar
Nesse. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Norsk Misjon i Øst.
Søndagsskole
11.00:  Blomsterdalen. Høy-
messe v/ P.A. Mehren. Nattv.
Offer: Indremisjonsforbundet. 
16.00:  Kristborg bedehus.
Ettermiddagssaml. v/G. Nesse. 
20.00:  Fana: Thomasmesse v/
G. Nesse og R. Søvik. Forbønns-
team. Koll. til Fana Diakonat.

9. april (lørdag) 
13.00:  Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ Per Barsnes. Takkoffer til
menighetens trosopplæring. 

10 april,  5. søndag i faste
Joh 11,45-53 3 Mos 4,13-20
Hebr 9,11-15
11.00:  Fana: Høymesse v/ Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Menighetsarbeidet. 
18.30 Fana. Lovsangskveld ved
Lovsang Fana. 

Det er kirkekaffe etter alle for-
middagsgudstjenester både i
Fana og Blomsterdalen. 

Lørdag 12.mars:
Konsert i Fana kirke med ele-
ver fra Bergen kulturskoles ta-
lentklasse i musikk og Kirke-
voll skolekor.  Tid: Se dags-
pressen. Billetter: se dags-
pressen

Søndag 27.mars:
Forestillingen «Kristuslegen-
der»  med Knut Arild Melbø 
(resitasjon). Musikk ved Jo-
stein Aarvik. Tid: kl 19.00. 
Billetter: 100,- ved inngangen
Se supplerende informasjon på
side 14-15.

Søndag 3.april:
Konsert i Skjold kirke med
Fana kyrkjekor, Slettebakken
motettkor, Fana kammeror-
kester og kor fra Åsane kirkes
korskole. Program: «Kronings-
messe» av Mozart og utdrag fra
Händels «Messias».  Tid: kl
19.00. Billetter: 200,- ved inn-
gangen / 150,- i forhåndssalg
hos kormedlemmene

Fredag 8.mars:
Konsert i Fana kirke ved det
internasjonalt berømte søs-
kenparet Julie Coucheron (fly-
gel) og David Coucheron (fio-
lin). Tid: se dagspressen
Billetter: se dagspressen.

døde

døpte

             kalender

            gudstjenester

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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Menighetskalender
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