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12. mars var det festgudstjeneste i Fana med vigsling av
kateket Hans-Petter Dahl. Biskop Ole D. Hagesæther og andre
gjester var med å skape høytid og fest i strålende vintervær.
Hans-Petter fikk mange gode ord med på veien, og følte han
var kommet «hjem». Kateketarbeidet byr på utfordrende
arbeidsoppgaver, men også mye inspirasjon og nye positive
erfaringer. Side 2-3

Kateket Hans-
Petter vigslet
Kateket Hans-
Petter vigslet

Stengte dører
Omorganiseringen av pro-
stiet har medført tidvis
stengte dører i Skjold kirke.
Nå vurderer menighetsrådet
dugnad for å åpne kirken.

Side 6-7

Ja til frivillighet
- Frivillighet og ulønnet
tjeneste må stå i sentrum i
Den Norske Kirke fremover,
sier biskop Ole D. Hagesæt-
her. Side 10-11

Vårkonserter
Gå ikke glipp av vårens kon-
serter i Fana kirke, med
blant annet sanger  June
Merete Baarøy (bildet). Vi
gir deg full konsertoversikt
på ... side 14 
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GUNNAR NESSE

Som når noen fra Norsk Tipping ringer og fortel-
ler at en lottopremie på flere millioner venter
på sin eier. Mange som er blitt oppringt har nok svart med
å si at det ikke kan være sant, at det ikke er mulig. Men det
er jo derfor Norsk Tipping ringer rundt – for å fortelle at
det er sant, at det faktisk har skjedd. 

Det største har skjedd etterpå
Påske er at noe som er for godt til å være sant har skjedd.
Da tenker jeg ikke først og fremst på det som skjedde den
første påsken: Jesu lidelse, korsfestelse, død og oppstan-
delse. Selv om det er utrolig nok. Enda større er det som
har hendt etterpå, i alle disse årene siden. For millioner
av mennesker har fått beskjed om at en utrolig gevinst
venter dem og er klar for avhenting: Oppstandelse og
evig liv. 

Vi kan ikke forstå at døden er overvunnet. For oss er liv
og død det vi kan være aller mest sikker på. Likeså sikker
vi er på at vi lever nå, kan vi være på at vi en gang skal dø.
Det er noen rammebetingelser vi ikke kan løpe fra eller
oppheve. Ikke vi. Men Gud kan. 

Etter påske er døden en gåte
Vi kan ikke forstå døden, vi kan bare forstå livet, kjenne og
vite at vi lever. Døden er en gåte. Særlig etter påske er den
en gåte. Jesus løser ikke dødens gåte, han skaper den.
Han sier: Bak døden har jeg en overraskelse til deg. Noe du
umulig kan sette deg inn i eller forestille deg. Men hva
gjør vi med det vi ikke kan forstå eller forestille oss? Vi kan
selvsagt svare med å si: «Det er for godt til å være sant.» 

Det er for utrolig til å være en bløff
Men på den andre siden: Det er for utrolig til bare å være
en bløff. Det er for utrolig at et så godt menneske som Je-
sus ble mishandlet, korsfestet, døde og stod opp igjen –
bare for en bløff. Påske er ikke en bløff. Vi ønsker selvsagt
ikke at den skal være det heller. Vårt høyeste ønske er jo
at døden ikke skal få det siste ordet. Påske innebærer at
livet har fått det siste ordet. Mens vi lever og venter på li-
vet, kan vi leve sammen med den oppstandne og levende
Jesus som tar vare på oss underveis. 

Kanskje til og med si til ham: «Du er for utrolig til å
være sann!» Og så svarer han: «Jeg er sannheten, veien
og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg!» !

Søndag 12. mars var en stor
dag for Hans-Petter Dahl og
for alle oss andre i Fana
menighet. Da ble Hans-
Petter vigslet til kateket-
tjeneste i Fana menighet. 

AV RONNY SØVIK

Den var en fin og høytidelig høy-
messe hvor biskopen talte til kate-
keten og menigheten. Biskopen
innledet med en formaning til
Hans-Petter om ansvaret som lig-
ger i kateket-tjenesten. Etterpå var
det forbønnshandling med hånd-
spåleggelse med biskopen og de
som assisterte under gudstjenes-
ten. For en som skal gå inn i en slik
viktig kirkelig stilling, er det godt å
få med seg denne forbønnshand-
lingen og vite at en har fått Guds
velsignelse til tjeneste i Guds kirke
på jord. Som en avslutning kom
biskopen med en påminnelse til
menigheten om at vi måtte ta vare
på og huske å legge Hans-Petter
inn i vår forbønn sammen med
resten av menigheten.

Endelig var kommet «hjem» 
Hans-Petter hadde en fin hilsen
som en avslutning på forbønns-
handlingen. Han følte nå at han
endelig var kommet «hjem». Det
er kateket han lenge har ønsket å
være.

Vi i Fana er glad for at han er
kommet «hjem» til oss. Nå har vi et
flott trekløver med dyktige og en-
gasjerte personer, som jobber mot

barn og unge; Kateket Hans-Pet-
ter Dahl, kapellan Eirik Mills og
ungdomsprest Anne Marthe Ul-
vik.

Vigslingsbrevet
Etter gudstjenesten inviterte sok-
nerådet til kirkekaffe. Innimel-
lom kaffe og gode kaker ble det tid
til mange hilsener og gaveover-
rekkelser til Hans-Petter. Bisko-
pen overrakte det offisielle vigs-
lingsbrevet, men overlot til Hans-
Petter selv å velge hvor han ville
gjøre av det. Sette det i glass og
ramme eller legge det i safen.

Krevende jobb
Undervisningsrådgiver ved bi-
spedømmekontoret, Marianne
Gammelsæter kom med en hil-
sen fra bispedømmekontoret.
Idar Kløvning, kateket i Skjold
menighet, kom med hilsen fra ka-
teketforeningen. 

Han kom med en klar oppfor-
dring til familien om at de måtte
sørge for at han husket å ta vare
på familien også. 

En katekets hverdag kan ofte bli
lang og til tider krevende. Det blir
mye arbeid med ungdommer og

Det er for godt 
til å være sant
Noen ganger er virkeligheten 
bedre enn vi kan drømme om. 
Ikke ofte, og slett ikke for alle,
men noen opplever det.
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KM-kalender: 
• 23.mars: Ledersamling • 30.mars: Hovedledersamling 
• 8.-12. april: Påskeleir på Vonhaug, Mjølfjell 

• 23.april: Felles Gospel Night for Fana prosti i Skjold kirke kl 19.30
• 7. mai: Vårslepp! Ytrebygda skole

Ord til ettertanke: «Gjennom Ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi
priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet.»  Rom 5,2 !

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Familieguds-
tjeneste med
utdeling av
4-årsbok
Søndag 23. april inviterer vi nok en gang me-
nighetens 4-åringer til familiegudstjeneste i
Fana kirke. Der vil vi gi dem hver sin kirkebok.
Bokens kjernebudskap er at Gud finnes og at
alle barn er villet av Gud. Det blir en uformell
samling med kaker/kaffe/brus i menighetshu-
set etter familiegudstjenesten. Vi tilbyr bok-
bord med bøker, musikk og leker; materiell til å
bruke i trosopplæringen hjemme. De kan kjø-
pes på stedet. Dagen før blir det undretur i kir-
ken fra kl. 10-11.30. Barna får da anledning til
å bli kjent med kirkerommet, se på orgelet,
klatre opp på prekestolen og mye annet spen-
nende. Menigheten har så mange 4-åringer at
vi må dele dem i to grupper. Denne gang invi-
terer vi dem som er født i første halvår. Resten
får invitasjon til høsten. Vel møtt!

Påmelding innen 21. april 
til Fana menighetskontor.

Tlf.: 55 59 32 63 - Faks: 55 59 32 59 
e-post: hans.p.dahl@bkf.no

Eller klipp ut/send kopi av slippen til
Fana menighet, Fanaveien 320, 5244 Fana

Navn på barnet: ………..........…………

Vi kommer lørdag og søndag: "

Bare søndag: "

Ønsker bokmål: " nynorsk: "

#

udstjeneste med
etvigsling i Fana

konfirmanter og dette blir som oftest
på kveldstid. Det ble også en hilsen fra
Fana KFUK/KFUM ved Anne Marthe
Ulvik. Inger Dahl hilste fra prostiet. Ei-
rik Mills overrakte den nye overset-

telsen av Det Nye testamentet sam-
men med en hilsen fra staben. Leder
av soknerådet; Ingvar Henne over-
brakte gave fra soknerådet og ledet
oss fint gjennom samværet. !

Hans-Petter Dahl og Biskop Ole D. Hagesæther. FOTO: RONNY SØVIK
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Kunstlotteri
Fana menighet har mottatt to kunstverk som vil bli
loddet ut med trekning 20. mai. Inntektene skal gå
til barne og ungdomsarbeidet og det er en forut-
setning fra giverne. Loddsalget organiseres ved en
komite bestående av Mona Hermansen, Ronny Sø-
vik og Hallstein Aadland.  Det er begrenset antall
lodd 1250 stk til kr 50,- pr lodd. Det betyr at folk
slipper å kjøpe mange lodd. Vi anmoder alle om å
stille opp og kjøpe lodd. Kontakt Ronny tlf. 55 91
59 71, Hallstein tlf. 55 22 92 77. !

Har du litt tid til
overs i hverdagen?
Odinsvei sykehjem trenger frivillige medarbeidere
som kan tilbringe noen få timer i måneden sam-
men med våre beboere. Vi søker medmennesker
som kan slå av en prat, gå en tur, eller kanskje hjel-
pe litt til ved ulike arrangementer på sykehjem-
met. Ingen forpliktelser. Om dette er noe for deg
kan du kontakte sykehjemmet, tlf 55521950. !

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at alle graver hvor frednings-
tiden/festetiden er gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde graven. Fredningsti-
den er nå 20 år for urner og 25 år for kister. For ur-
ner og kister gravlagt før 1997 er festetiden 25 år.
Vi kan også tilby stell av grav (Legat, eller årlig
betaling) og oppretting/vask av monument. For
ytterligere informasjon kontakt Fana kirkegårds-
kontor, Tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. Når det
gjelder graver på Storetveit og Slettebakken, kon-
takt Møllendal på tlf. 55 59 32 40.!

Bruer
over sund
over fjordar
over vide hav.
Bruer på tvers av alle skilje
frå sinn til sinn
på tvers av all forstand.

Aldri må vi slutta å byggja bruer.
Berre då kan vi nå kvarandre.

Alltid må vi leita etter byggjesteinar

Byggjesteinar
store nok til å liggje støtt
tunge nok til å vera brufeste

Om eitt brufeste ryk
må vi alltid venda nye steinar.
Må vi alltid be om klarsyn
til å sjå nye steinar
eller finna att steinen vi før vraka.

Aldri må vi slutta å byggje bruer.
Berre då kan vi nå kvarandre.

KARI GROSTØL

Bruer

INGVAR HENNE

Men hva er egentlig dårlig tid? Jeg
tror faktisk at de som føler de har
mest tid, sannsynligvis er de som
har dårligst tid. I alle fall dersom
vi velger å måle tid i kvalitet sna-
rere enn i kvantitet. De som virke-
lig har det vanskelig i livet og som
med rette kan klage over dårlig tid
har svært ofte rikelig med timer til
rådighet i løpet av døgnet.

I et samfunn med mange ord-
ninger som fordeler materielle
ressurser for å ta vare på svake
grupper, virker det som evnen til
å dele tid er mindre utviklet. Når
vi deler materielle goder må vi gi
fra oss noe av vårt eget for at an-
dre skal få mer. Når vi deler tiden
med andre må vi også være villige
til å prioritere på en annen måte,
men jeg er overbevist om at vi får
mer tilbake enn om vi velger å
bruke tiden bare på oss selv.

Vi ønsker stadig at vi kunne hatt
bedre tid, og det kan vi faktisk få.
Vi kan få bedre kvalitet på tiden

ved å dele den med medmennes-
ker. Da bedrer vi tidskvaliteten
både for andre og for oss selv. Det
er fryktelig lett å bli «organisa-
sjonskristen» og glemme å være
«medkristen». Teksten i Jan Eg-
gums «Nesten ikke tilstede» pas-
ser nok på veldig mange.

Det er mange i menigheten
som trenger vår tid, og dette kan
lett oppfattes som en byrde og
tynge vår allerede dårlige samvit-
tighet for alt som er ugjort. Da får
vi virkelig dårlig tid ved at kvalite-
ten på tiden vår forringes. Ved å
prioritere tid med våre medmen-
nesker kan dårlig tid omgjøres til
god tid for alle – både for de som
har for mye dårlig tid, og for de
som har for lite god tid.

Våger vi omprioritere? Er vi vil-
lige til å dele tiden vår med an-
dre? Jeg tror det er verdt innsat-
sen og at det vil gi oss god tid –
sammen.!

Tiden – vår viktigste ressurs
Hvor ofte har vi ikke klaget over dårlig tid, til tross for at
vi alle har fått tildelt nøyaktig like mange timer i døgnet –
det føles bare ikke slik. 

FOTO: INGVAR HENNE
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- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. !

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.
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AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. !

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK
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ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. !

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i
Fana-bygda, etter mer enn 60 års
virke. Koret har nå flyttet øvingslo-
kalet fra Stend til Apeltun Skole, der
det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere
i koret. Dirigent og musikalsk leder er
Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på
1.tenor og 2. bass, der som kjent ut-
fordringene er størst. Etter samtaler
med Kulturkontoret i Fana, rektor ved
Apeltun skole, Foreldrenes Arbeids-
utvalg og Sameige i området, invite-
rer vi med dette nye familiefedre til
medlemskap i koret vårt. Så, dersom
du, gjerne sammen med naboer eller
andre venner, har lyst å være med, så
ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

Dersom du tror at du ikke kan
synge, arrangerer vi «Kan ikke synge
kurs», der de fleste med rimelig god
stemme og gehør snart finner seg vel
til rette. Kanskje vil et medlemskap i
koret vårt gi deg en ny og rik opple-
velse, slik vi alltid har følt og erfart
vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 
5244 Fana. Tlf. 55 91 51 60/
926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com 
for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen !

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 
1Status quo: Dagens statskirkeordning gjennomføres, og

gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir
uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:
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Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. !

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. !

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). !

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). !

Valg av nytt 
bispedømmeråd
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. !

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).!
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Velkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor
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ANSATTE

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

Res.kap. Gunnar Nesse
Telefon                            55 59 32 56
E-post             gunnar.nesse@bkf.no
Telefon, privat                 55 22 67 36

Kapellan Eirik Mills
Telefon                           55 59 32 53
E-post                   eirik.mills@bkf.no
Mobil                             90 18 50 70

Kateket Hans-Petter Dahl
Telefon                           55 59 32 63
E-post                hans.p.dahl@bkf.no
Mobil                              97 16 76 83

Ungdomsprest Anne Marthe Ulvik
Telefon                          55 59 32 60
E-post     anne.marthe.ulvik@bkf.no
Mobil                             92 43 50 96

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

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

Kirketjener Arne B. Andersen
Mobil                               40 06 42 79
Telefon, privat                 55 91 68 37

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

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

UTVALG OG LAG

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

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt           55 59 32 63

Bygningsutvalget
Midlertidig kontakt           55 13 93 53

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt           55 59 32 50

Misjon og økumenikkutvalget
Midlertidig kontakt           55 59 32 56

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik                55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl                   55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Jørn Henning Theis         55 22 02 77

Diakonatet
Guro S. Andersen            55 91 53 44

Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage                   55 91 56 96

Søndagsskolen
Trude Hetland                  55 91 67 86

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Tove Ask                          55 22 94 90

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Gironummer 3411.30.76803

AB Bunadsutleie og søm
Ragnhild Grimseid - tlf. 55 22 72 24 - 934 33 827
Syr Fana- og hardangerbunad, dame og herre.

Tar også reparasjoner
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Palmesøndag 9.april kl 19.30
Konsert med barokkensemblet  MUSICA
CELINES: Cecilie Haukedal-Johansen,
blokkfløyte og barokkfiolin,Eline Sundal,
cello og Ines Maidre ,cembalo
Det nystartede Bergens-ensemblet
(over) består av tre kvinner med meget
omfattende utdannelse og erfaring. Med
fersk inspirasjon fra de ypperste fagmil-
jøene i London, Amsterdam, Paris, Ber-
gen og Tallinn vil de ta publikum med på
en spennende reise i tidlig musikk av bl.a.
Gabrieli, Frescobaldi, Vivaldi og Corelli.
Billetter kr 100,- ved inngangen

Skjærtorsdag 13.april kl 19.00
Pasjonskonsert med June Merete 
Baarøy,sang og Jostein Aarvik,orgel.
June Merete Baarøy (over) har sangut-
dannelse fra Kristiansand og London og
er en allsidig sanger og musiker som
kjenner seg hjemme i mange typer mu-
sikk.  Mange har hatt gleden av å høre
June Merete Baarøy synge ved gudstje-
nester i Fana kirke og ved ulike konser-
ter i Bergenskirkene.  Hun spiller også
piano, orgel, dirigerer kor og kompone-
rer.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.

Hva får elevene med seg av
bibelfortellinger på skolen? Hvor
mye lærer de om kristendommen?
Kan man tenke at «dette tar skolen
seg av» når det gjelder å la barna
høre bibelfortellinger og lignende? 

KRISTIN GUNLEIKSRUD, RÅDGIVER IKO

Svaret er enkelt. Skolens undervisning er
ikke og skal ikke være dåpsopplæring. Men
det har vært det. Fra skolen ble startet i 1739
til 1969 var kristendomsundervisningen
faktisk dåpsopplæring. Det vil si at skolen
ga barna den opplæring i kristen tro og tra-
disjon som er ment å skulle følge av dåpen.
Etter hvert var det mulig å bli fritatt fra kris-
tendomsfaget dersom foreldrene ikke var
medlemmer i Den norske kirke. De som var
fritatt kunne få alternative opplegg, som for
eksempel livssynskunnskap.

I 1969 vedtok Stortinget en ny lov for
grunnskolen. I forbindelse med dette ar-
beidet sa Stortinget at skolens undervis-

ning i kristendom ikke lenger skulle regnes
som kirkens dåpsopplæring. Likevel fort-
satte det meste som før, helt til KRL-faget
(Kristendoms-, religions- og livssynskunn-
skap) kom i 1997. I KRL-faget skal elevene
lære om flere religioner og livssyn, ikke
bare sitt eget. Faget er et ordinært skolefag,
som skal kunne samle alle. Eleven har rett
til et begrenset fritak fra aktiviteter som
oppleves som utøvelse av eller tilslutning
til annen religion eller som oppleves som
krenkende.

Det fremgår tydelig av læreplanen at ele-
vene ikke skal lære å tro. Stortinget har da
også uttalt med all mulig tydelighet at det
ikke skal drives trosopplæring i skolen. 

Foreldre kan ikke forvente at skolen på
noen måte skal ivareta denne trosopplæ-
ringen. Tvert imot: Om det drives trosopp-
læring i skolen, er dette i strid med lov og
læreplan. Det elevene lærer om kristen-
dom og kirke er derfor ikke trosopplæring.
Det er foreldrene som har ansvar for og fri-
het til å sørge for sitt barns religiøse og mo-
ralske oppdragelse, i samsvar med sin egen
overbevisning. Dette er slått fast i artikkel

Fana kyrkjekor 
ønsker nye
medlemmer
velkommen
Fana kyrkjekor har bak seg et år
med flere flotte konserter, tur til
Italia og TV-opptreden, for å nev-
ne noe. Foruten å jobbe med stør-
re kirkemusikalske verk, kjente
og kjære klassiske perler og flotte
gudstjenester, legger vi vekt på å
ha et godt miljø med rom for hyg-
gelig prat og vennskap. Konserter
og helgetur til våren er allerede
under planlegging. 

Koret øver i Fana kirke på ons-
dager fra 19.30 til 21.30 og vi øn-
sker nye medlemmer hjertelig
velkommen! Ta kontant med diri-
genten, Jostein Aarvik på
95755362 eller 55314806, der-
som du ønsker å vite mer om ko-
ret og det vi holder på med. !

KRL-faget: Hva kan du forvente i skolen? 

Vårens konserter i Fana kirke
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Vil du være med?

Ditt bidrag er viktig!
Hvorfor bli fast giver?
I Fana bor det nå nesten 14.000 voksne og barn
som er medlemmer av Den norske kirke. Du er
kanskje en av disse? Vi er glade for alle bidrag vi
har fått fra deg og andre til menighetens arbeid,
men det vi trenger aller mest, er en fast givertje-
neste som vi kan budsjettere med. Medlemmene i
Human-Etisk Forbund betaler 300 kroner i års-
kontingent (50 for familiemedlemmer og pensjo-
nister), selv om de mottar akkurat samme stats-
støtte per medlem som oss. Skulle ikke vi støtte
vår kirke like mye?

Hvorfor trenger vi ditt bidrag?
Kirken tar ikke medlemskontingent, selv om den
offentlige støtten langtfra dekker utgiftene til
alle aktivitetene som menighetene driver. Sam-
men med Fana KFUK/KFUM betaler Fana menig-
het lønn for en ungdomsarbeider og deler av lønn
til andre ansatte. Et stort korps av frivillige med-
arbeidere driver søndagsskoler, barnekor, voksen-
kor, babysang, eldretreff, kulturkvelder, dugna-
der og mye annet. Og ikke minst satser menighe-
ten på en aktiv nærkirke i Ytrebygda, der befolk-
ningen nå øker raskt. Selv om arbeidet drives fri-
villig og gratis trengs det likevel penger til drif-
ten av disse aktivitetene. Og vi vil så gjerne
gjøre mer - særlig for barn og unge!

Fakta
$ I 2004 hadde vi 54 faste givere som 

tilsammen ga 112.800 kroner. 
$ Takkoffer, andre gaver, kunstauksjon etc 

ga til sammen ca 344.000 kroner. 
$ En medlemskontingent med samme 

beløp som HEF, ville grovt regnet gitt 
1.500.000 kroner. 

Klipp ut og send til Fana menighet, 
Fanaveien 320, 5244 Fana

Jeg vil gjerne bli fast giver til Fana menighet

Navn ..........................................................

Adresse ......................................................

Poststed ......................................................

Fødselsnr ....................................................

(for skattefradrag på gaver)

E-post ........................................................

Jeg vil gi et fast beløp (kryss av)

" Mnd " Kvartal
" Halvår " År

Jeg vil gjerne betale

" Med autogiro " Vanlig giro

Beløp pr gang ............... kr

Ønsker giro tilsendt (antall) ........

Underskrift ..................................................

15                 mars 2006

18 i FN-konvensjonen om sivile og poli-
tiske rettigheter.

Innholdet i KRL-faget er annerledes
enn det gamle kristendomsfaget. Nå
skal elevene lære om alle verdensreligi-
onene, og de skal lære om både etikk og
filosofi. Det skal legges vekt på fortel-
linger og på den estetiske dimensjonen.
Det vil si at elevene skal lære både om
arkitektur, musikk og billedkunst ved
de ulike religionene.  Som foreldre kan
man ikke lenger tenke at opplæring i
kristendommen, det tar skolen seg av.
Vel får de en del kunnskaper om kris-
tendommen, men ikke slik som det ble
gitt tidligere. Etter at Stortinget bestem-
te at skolen ikke lenger skulle gi dåps-
eller trosopplæring, har kirken arbeidet
med å utvide egen dåpsopplæring. 

Dette kan du forvente i KRL-faget:
$ At barnet ditt lærer om ulike 

religioner og livssyn, men ikke like 
mye om alle.

$ At de ulike religioner og livssyn 
presenteres ut fra sin egenart.

$ At undervisningen ikke skal være 
forkynnende.

$ At ditt barns tro eller livssyn møtes 
med respekt.

$ At barnet ditt lærer noen sentrale 
fortellinger fra Bibelen.

$ At barnet ditt lærer noen sentrale 
apostel- og helgenfortellinger.

$ At barnet ditt får være med og 
snakke om viktige etiske og 
moralske spørsmål.

$ At barnet ditt får fritak fra bestemte 
aktiviteter, som for eksempel 
skolegudstjeneste eller å fremsi 
trosbekjennelse fra ulike religioner.

$ At du får god informasjon fra 
skolen, og at det er løpende sam-
arbeid mellom hjem og skole. !

forvente i skolen? 

Søndag 21.mai kl 19.30
Orgelkonsert med Wolfram Syré 
Det er en internasjonalt anerkjent og
meget aktiv konsertorganist som gjes-
ter Fana kirke denne kvelden. Wolfram
Syré (under) har sin utdannelse fra
Tyskland hvor han har hatt viktige or-
ganistjobber og spilt inn plater på his-
toriske orgler. De siste årene har han
bodd og jobbet som organist på Lars-
nes i Sande. På den måten føyer han
seg inn i rekken av de mange utenland-
ske musikerne som beriker kirkemu-
sikken i vårt langstrakte land.
Billetter kr 75,- ved inngangen

Onsdag 7.juni kl 20.30
Konsert med Fana kyrkjekor.
Etter å ha vært på farten i Sogn den
siste helgen i mai vil koret avslutte
vårsesongen med å fremføre mange
musikalske perler  av bl.a. Mozart,
Händel, Vivaldi, Nystedt, Grieg og
folketoner i vakre arrangement.
Gratis adgang.Kollekt ved utgangen.

Torsdag 15.juni kl 19.00
Konsert med Bergen Unge Kammer-
orkester. Leder: Tone Birkeland. Fiol-
insolist: Tomasz Tomaszevski, kon-
sertmester fra Deutsche Oper i Berlin.
Dette orkesteret ble stiftet høsten
2001 på eget initiativ av de unge mu-
sikerne og har som mål for driften å
bidra til inspirasjon, engasjement og
nivåheving blant unge med interesse
for klassisk musikk. Siden 2001 har
orkesteret holdt 36 konserter, gjort to
CD-innspillinger og vært på flere
utenlandsturer.  !

Konsertene er støttet av 
Bergen kirkelige fellesråd 

#

er i Fana kirke
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Mille Constanse Brekken Daae
Niklas Elstad
Benjamin Jæger Laastad
Jone Skage Sandstå
Magnus Kaldestad
Elias Aleksander Kyte
Eivind Lilletvedt
Patrick Helleseth-Johnsen
Theodor Grønvigh Liseth
Malin Arnetvedt Lilleskare
Mathilde Handeland
Daniel Vaktdal Solberg
Madelen Jordal Moe
Benjamin Larsen Wood
Isabel Larsen Wood
Julia Elisabeth Bru Brekke
Nicoline Andrea Hjortland-
Johannessen
Eline Buue Tvedt
Aurora Holmefjord-Dalland
Peter Hatlestad Egeland
Adrian Kvant Rogde
Meena Amalie Murugan
Charlotte Gjeitrem Larsen
Amalie Prestegård Steinhovden
Sandra Ekerhovd
Viktoria Jentine Aastvedt
Endre Frøland Strandos
Bjørn Berge
Sofie Strømme-Samsonsen
Mathea Våge Fosså
Philip Sætre
Mads Raa Raknes
Frida Hansen Hamre
Brede Danielsen Flataker
Susanne Fischer Kismul
Carmen Emilie Lied Sørensen
Pernille Økland Simonsen
Adriana Fransisca Rexhepi
Mjåtvedt
Theodor Krokeide Sabaghi
Moa Madeleine Kvinge Johnsson
Tuva Martine Frøysa
Ada Othilie Dahl Borkamo
Betina Linn Søvik
Ronja Lekven Bruvik

Torill Rasmussen og Ole-Erik
Drange

Kåre Almeland f.1923
Torgeir Svanøe f.1918
Øyvind Fredriksen f.1963
Gunnar Øvsthus f.1922
Kristoffer Mikal Søvik f.1931
Nils Roald Litlekalsøy f.1945
Aslaug Marie Frotveit f.1928
Sissel Birkeland Askeland f.1935
Bjørn Jan Hindenes f.1940
Malene Sedahl f.1914
Mona Elise Hagen f.1957
Grethe Lilja B. Jonsson f.1932
Aud Martha Litlekalsøy f.1958
Mathias Myren f.1926
Evelyn Moberg f.1964
Alfred Olai Heimdal f.1932

2.april – 5.søndag i faste
11.00 Fana. Familiegudstj.
v/prost Per Barsnes og kateket
Hans-Petter Dahl. Dåp. Avslut-
ning av dåpsskolen.  Takkoffer til
trosopplæringen i Fana.
16.00 Kristborg. Familie-
samling v/Per Barsnes.
20.00 Fana. Tomasmesse
v/res.kap. Gunnar Nesse m.fl.
Takkoffer til Fana Diakonat.
Joh.11,45-53,3.Mos.4,13-20,
Hebr.9,11-15

9.april – Palmesøndag 
11.00 Fana.Høymesse v/kapel-
lan Eirik Mills. Nattverd. Takkof-
fer til Kirkens Bymisjon.
13.00 Fana.Dåpsgudstjeneste
v/kapellan Eirik Mills. Takkoffer
til trosopplæringen i Fana.
19.30 Fana. Konsert. Barok-
kensemblet Musica Celines. Bill.
Kr.100. Mark.11,1-10,2.Mos
12,21.28,Hebr.2,14-18

13.april – Skjærtorsdag 
11.00 Blomsterdalen. Natt-
verdsgudstjeneste v/res.kap.
Gunnar Nesse
19.00 Fana. Pasjonskonsert
v/June Merete Baarøy og Jostein
Aarvik. Gave til musikkarbeidet.
19.45 Fana. Nattverdgudstje-

neste v/res.kap.Gunnar Nesse.
Takkoffer til De fire Diakoniinsti-
tusjoner. Kveldsmåltid i menig-
hetshuset etter gudstj. Joh.13,1-
15,Jes 53,1-5,1.Kor 11,23-26

14.april – Langfredag 
11.00 Fana.Pasjonsgudstjenes-
te v/res.kap.Gunnar Nesse. Fana
kyrkjekor. Takkoffer til Fana Dia-
konat. Mark.14,26 – 15,37

15.april – Påskeaften 
23.30 Påskenattsgudstj. for
Fana prosti Birkeland kirke. Luk.
24,1-12,2.Mos 14,1-22,Rom.6,3-8

16.april – Påskedag 
09.00 Påskefrokost i menig-
hetshuset.
11.00 Fana. Høytidsgudstje-
neste v/prost Per Barsnes. Natt-
verd. Fana Kyrkjekor. Blåsere fra
Fana Musikklag. Takkoffer til Sjø-
mannskirken. Joh 20,1-10,Jes
25,8-9,Rom 6,9-11

17.april – 2.påskedag 
19.30 Slettebakken kirke. Opp-
standelsesmesse. Fellesgudstje-
neste for Fana prosti.

23.april – 1.søndag etter påske 
11.00 Familiens påskegudstj.
v/ungd.sekr. Anne Marthe Ulvik
og kateket Hans-Petter Dahl.
Dåp. Utdeling av 4-års bok. Tak-
koffer: trosopplæringen i Fana.
19.00 Skjold. Felles gospel-
night for Fana prosti. Sal 116,1-9,
1.Kor 15,12-21,Joh 21,1-14

30.april – 2.søndag etter påske 
11.00 Fana. Høymesse v/res.
kap.Gunnar Nesse. Dåp,  natt-
verd. Takkoffer til menighetsarb.
Joh 21,15-19,Sal 23,Hebr 13,20-21

7.mai – 3.søndag etter påske 
11.00 Fana. Høymesse v/Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Israelsmisjonen.
11.00 Ytrebygda skole . Vårs-
lepp Fana KFUK/KFUM. v/ungd.
sekr. Anne M. Ulvik og kap.Eirik
Mills. Offer : Fana KFUK/ KFUM.
Joh 14,1-11,Sal 126,2.Kor 4,14-18

14.mai – 4.søndag etter påske 
11.00 Fana. Høymesse. Dåp og
nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Joh 15,10-17,Jes
1,18-20,1.Joh 4,10-16

17.mai – Grunnlovsdagen 
10.00 Fana. Gudstjeneste v/Per
Barsnes. Fana Kyrkjekor. Takkof-
fer til Kirkens Nødhjelp.

21.mai – 5.søndag etter påske 
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/Gunnar Nesse. Takkoffer til
trosopplæringen i Fana.
13.00 Fana. G13-gudstjeneste
v/kapellan Eirik Mills og kateket
Hans-Petter Dahl. Nattverd. Tak-
koffer til barne- og ungdomsarb.
19.30 Fana. Konsert. Wolfram
Syrè, orgel. Bill. Kr. 75. Matt 6,6-
13,Dan 6,4-12,Rom 8,24-28

25.mai – Kr. Himmelfartsdag 
11.00 Fana. Høymesse
v/res.kap.Gunnar Nesse. Dåp og
nattverd. Fana Kyrkjekor. Takkof-
fer til menighetsarbeidet. Apg
1,1-11,Sal 110,1-4,Ef 1,17-23

28.mai – 6.søndag etter påske 
11.00 Fana. Blomstergudstje-
neste v/Per Barsnes. Dåp. Tak-
koffer til barne- og ungdomsar-
beidet. Joh 17,9-17,Sak 14,7-9,Ef
4,1-6

4.juni – Pinsedag.
11.00 Fana. Høytidsgudstje-
neste v/res.kap.Gunnar Nesse.
Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Joh 14,15-21,
Joel 3,1-2,Ef 2,17-22

5.juni – 2.pinsedag.
19.00 Søreide  kirke. Felles-
gudstjeneste for Fana prosti.  

11.juni – Treenighetssøndagen
11.00 Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste på kirketomten
v/res.kap.Gunnar Nesse og
ungd.sekr. Anne Marte Ulvik.
Takkoffer til Ytrebygda kyrkjelag.
Voksenlaget arr. tur etter gudstje-
nesten. Matt 28,16-20,Jes 6,1-8,
Tit 3,4-7

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B F
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