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Alt om påskefeiringen Menighetskalender side 16 

Konfirmantene slo
til under KP7 
Konfirmantprosjektet
KP7 er ingen spøk. En
travel helg var viet lig-
nelsen om arbeiderne i
vingården. Side 2-3

Kulturvår
John Rutter (bildet) og
Egil Hovland er to av
komponistene som vies
konsertoppmerksomhet
i prostiet i ukene frem-
over. Også vi i Fana kirke
kan by på  et rikt kultur-
program.

Side 11, 12, 13 og 14

Datahelg
Litt teknisk krøll og en
smule dramatikk utpå
kvelden til tross:  En hel-
gelang datafest frister til
gjentagelse. Side 14-15 

Påsken
2007

Pilegrims-
vandringer
Noen vandrer til Santiago de

Compostela - men visste du at 

også Fana kirke er et gammelt

pilegrimsmål?                     Side 6-7

Til kamp for miljøet
Det er ikke lenger tvil om at klimaet 

endres. Men hva kan vi gjøre? 

Side 7-8

Siste sang
Søndag 22. april holder Voci Nobili sin

avskjedskonsert. Side 8-9

MEKTIGE SYMBOLER: Fana

kirkes krusifiks er rundt 600

år gammelt og skal ha hel-

bredende egenskaper.  Det

oppbevares i dag på Bergen

museum. Bak: På vei til

Santiago de Compostela.

Legg fra deg det som tynger

ved «Korsets fot».
FOTO: OLAV DAHL (KRUSIFIKSET)
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AV PER BARSNES

«Gott mit uns»  minner oss om okku-

pasjonen og krigen i vårt eige land i

1940-åra. På okkupanten sine uni-

formsbelte stod det skrive ”Gott mit

uns”.  Desse orda får jamvel oss etter-

krigsborn til å kjenne oss uvel. Den

smerte, død og sorg som krig repre-

senterer er alltid eit stort nederlag, og

eit kraftig slag mot vårt gudgitte men-

neskeverd. 

Når forsvarskrig tidvis ikkje er til å

koma utanom, er det fordi djevelska-

pen ikkje kan få herje fritt. Han må

demmast opp for. Likevel er krig alltid

ein botnlaus tragedie. Krig er siste ut-

veg, og kun aktuelt når alternativet er

endå verre! Krig er alltid eit nederlag

og eit sterkt vitnemål om at livet har

kome ut av kurs. Å forherlige krig er

synd. Når vi stundom blir sette i den

smertefulle situasjon at vi må velge

mellom eit større og eit mindre vonde,

må vi ikkje falle for freistinga til å kal-

le det minste vonde for Guds gode vil-

je! Då har vi blanda korta. 

Å proklamere «Gud med oss» til å

legitimere krig er verre enn å banne i

kyrkja. For Gud vil ikkje krig. Krig

mellom menneske har ikkje si rot i

Gud, men i det opprør mot Guds gode

vilje som Bibelen skildrar i syndefal-

let. I dette opprøret har vi alle del. Og vi

kjenner alle til duellen inni oss

mellom godt og vondt, rett og galt,

skadefryd og medkjensle, hemnlyst

og kjærleg nåde. Og stundom må vi

kjempe hardt for å overvinne dei ne-

gative kreftene i oss, slik at godleik,

rettferd, sanning og nestekjærleik

skal få forkøyrsrett i vanskelege pas-

sasjar.

Altfor ofte taper vi i kampen. Og krig

er ei av dei verste fruktene av våre tap.

Stadig blir desse fruktene synlege for

oss i krigar som blir førde. Menneske-

slekta er fanga i ein vond sirkel. Men

midt i mørkret tennest eit håp! Jes

7.10-14, som er lesetekst på Maria

bodskapsdag, er henta ut av eit folkeliv

som var prega av krigstrussel. Kong

Akas i Judariket var trua av nabokong-

ane i Aram og Israel. Ingen av desse

tre kongane var helgenar. Den bod-

skap profeten Jesaja fekk i oppdrag å

gå med hadde aktualitet for alle tre, og

han er aktuell for alle folk til alle tider. 

Jesaja sa: «Herren sjølv skal gje

dykk eit teikn: Sjå, ei møy skal verta

med barn og føda ein son, og ho skal

kalla han Immanuel.» Immanuel tyder

GUD MED OSS. Denne lovnaden gjekk

frelseshistorien svanger med i århun-

drar. Men Gud gløymde ikkje kva han

hadde lova. Oppfyllinga kom med Ma-

ria sin graviditet. Maria sin graviditet

er teiknet på at Gud ikkje har gløymt

oss. Difor er Maria bodskapsdag ein

stor festdag i kyrkjeåret.Ved Jesus

Kristus vil Gud vere nær oss i alle livs-

situasjonar. Hans kjærleik er alltid

viktig for oss, og særleg viktig kvar

gong  vi er komne på villspor. 

«Gud med oss» er ingen fanfare for

krig, men Guds svar på audmjuke syn-

darar si bøn om nåde. Jomfrufødselen

er Guds kjærleiksunder i tomme hen-

der. 

Jesus seier:  «Fred etterlèt eg dykk,

min fred gjev eg dykk. Eg gjev dykk

ikkje fred på same måten som verda

gjer det. Lat ikkje hjarta dykkar uroast,

og ver ikkje motlause!»

Maria bar fredsfyrsten til vår jord.

Freden mellom Gud og oss menneske

stimulerer og motiverer også til fred

mellom menneske. Liksom barnet

som veks i mors liv  representerer

framtid og håp, er Jesus Kristus vår

fredsfyrste og vårt evige håp. Der han

med sin nåde og si ånd får prege sjel og

sinn, blir den vonde sirkel broten! Det

er noko å tenke på! �

Gud med oss!
Immanuel.  Gud med oss! Ein god bodskap!
Men når vi høyrer det same sagt på tysk, 
kling det dårleg i øyro våre. 

AV STURLE NORDEIDE OG INGVAR HENNE

Nesten 200 konfirmanter var samlet over to dager.
Konfirmantene fra Ytrebygda lørdag, og de fra
resten av Fana søndag. Begge dager startet akti-
vitetene kl. 10 med korøving i menighetshuset før
alle ble delt inn i grupper som skulle forberede seg
til selve showet kl. 18, der foreldre og venner kun-
ne komme og se.

Ungdommene som skal konfirmere seg høsten
2007 skulle forberede et bidrag til gudstjenesten
om kvelden. Tema for «gudstjeneste-showet» var
«Lignelsen om arbeiderne i vingården» (Matt. 20).

Teamarbeid
Det var ikke bare konfirmantene som måtte bidra
for at alt skulle gå bra. Dette var teamarbeid hvor
spesielt teknikerne hadde en viktig rolle med å
ordne det meste innen lydmiksing, lyseffekter, og å
sette alt utstyret på plass.  Dette var spesielt kre-
vende lørdagen fordi det da var bryllup i kirken,
slik at de måtte ordne til alt på forhånd i menig-

Konfirman
20Lørdag 10. og søndag 11. mars

ble Konfirmantprosjektet i
Fana kirke gjennomført.
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Glimt fra 
KM-aktiviteter
den siste tiden:

På årets Vinterfes-

tival på Voss, 9.-11.

februar, stilte Fana

KM som vanlig gut-

te- og jentesterkt

opp. Med over 110

deltakere fra ung-

domsenhetene våre, utgjorde vi

faktisk over 15 prosent av de ca

700 deltakerne! Strålende og

kaldt vintervær gjorde det til en

flott helg ikke minst for de som

hadde med ski til festivalen. 

Ellers deltok begge Ten Sing-

korene på lørdagskvelden, og

Fana utmerket seg også positivt

på volleyball-turneringen fre-

dag. Den mest spesielle oppga-

ven hadde kanskje jentene fra

Tilflukten, som skamklippet

kateket Hans Petter på åpen

scene. Hans Petter ofret håret

sitt i et veddemål om å klare å

samle inn 25.000 kroner til plan-

ting av 192 nye oliventrær i Pa-

lestina. Eirik Mills var med og

presenterte denne aksjonen

som en håndsrekning til 

palestinske bønder som er fra-

tatt levebrødet sitt gjennom

midtøsten-konflikten. På søn-

dagen ble festivalen avsluttet

med Ung Messe sammen med

biskop Ole. Og alle var enige om

at det hadde vært en flott festi-

val, og at de var veldig trøtte.

Søndag 18. februar arranger-

te vi en litt annerledes Gospel-

night i Fana kirke. Torfinn og

Øystein Wang stilte som go-

spelnightband sammen med

Thomas Hals på trommer. De

dyktige musikerne preget kvel-

den på en flott måte med jazz-

og gospelarrangementer av

kjente salmer og sanger. 

Brødrene Wang utgjør to fem-

tedeler av «Pastor Wang Quin-

tet» som har gitt ut to plater i

liknende musikalsk sjanger. De

knappe hundre oppmøtte var

aktive allsangere, og Eirik Mills

og Svante Havåg bidro med so-

loinnslag. Musikalsk hadde vi

siktet på et litt eldre publikum

denne gangen, men tilbake-

meldingene var egentlig gode

uavhengig av alder. Flere be-

merket at roen i kirken denne

kvelden var god å være i. 

Dette behovet kan vi merke

oss også til senere arrange-

menter. Kanskje bør en følge

opp det som ble foreslått av en

tilhører: 

Gospel-

night for

voksne som

fast arran-

gement. �

Ord til ettertanke:

«Far, timen er kommet. La din Sønn

bli herliggjort, så Sønnen kan ære

deg. For du har gitt ham makt over alt

som heter menneske, for at han skal

gi evig liv til alle som du har gitt ham.

Og dette er det evige liv, at de kjenner

deg, den eneste sanne Gud, og ham

du har sendt, Jesus Kristus». �

JOH 17, 1-3 (JESU YPPERSTEPRESTLIGE BØNN)

KM-kalenderen
• 30. mars-3. april: Påskeleir på «Vonhaug»/Mjølfjell. 

For ledere i Fana KFUK-KFUM

• 22. april: Gospelnight i Fana kirke kl 19:00

• 6. mai: «Vårslepp» – familiegudstjeneste og aktiviteter 

for hele familien på Ytrebygda skole kl 11.00

ntprosjektet
007 – KP7

hetshuset før de rigget i
kirken. 

Mange skal mettes 
Det var også stor akti-
vitet på kjøkkenet når
mange sultne konfir-
manter skulle mettes, og
jobben for de som job-
bet på kjøkkenet ville
nok blitt enklere om
konfirmantene hadde
griset litt mindre.

Det var ganske stor
forskjell på arbeidsinn-
satsen til de forskjellige
gruppene, og det var be-

hov for å justere underveis for at
alle skulle bli aktivisert så mye
som mulig. Det ble nok litt mye
venting for enkelte, men showet
om kvelden ble veldig bra. 

Der ble lignelsen illustrert med
drama, filmklipp med intervju-
er, samtale-andakt og dans. Ytre-
bygda TenSing og Blessing del-
tok på hver sin dag, og i tillegg
var det allsang og bønn med ten-
ning av lys. Både konfirmanter,
ledere og foreldre var stolte over
helgens resultat. �

God koordinasjon i dansenummeret.

Teknikerne hadde en 

krevende og viktig jobb.

Kvelden ble avsluttet med 

«We are the world» som felles-

nummer med godt trøkk.
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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 gla-

de for alle bidrag vi har fått fra deg og an-

dre til menighetens arbeid, men det vi

trenger aller mest, er en fast givertjeneste

som vi kan budsjettere med. Medlemmene

i Human-Etisk Forbund betaler 300 kroner

i årskontingent (50 for familiemedlemmer

og pensjonister), selv om de mottar akku-

rat samme statsstøtte 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 menighe-

tene driver. Sammen med Fana

KFUK/KFUM betaler Fana menighet lønn

for en ungdomsarbeider og deler av lønn til

andre ansatte. Et stort korps av frivillige

medarbeidere driver søndagsskoler, bar-

nekor, voksenkor, babysang, eldretreff,

kulturkvelder, dugnader og mye annet. Og

ikke minst satser menigheten på en aktiv

nærkirke i Ytrebygda, der befolkningen nå

øker raskt. Selv om arbeidet drives frivillig

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 ................................................

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

AV GUNNAR NESSE

I Fana kirke er det en rek-

ke gudstjenester som på

hver sin måte er preget

av dagens karakter.

Palmesøndag
Palmesøndag er påskens in-

tro. Da går vi inn i den stille uke. Selv

om gudstjenesten bærer preg av fol-

kets tilbedelse av Kongen som kom-

mer, er den samtidig en av fastetidens

gudstjenester. 

Palmesøndag er det høymesse med

dåp og nattverd i Fana kirke kl. 11.00.

Kapellan Eirik Mills er liturg og predi-

kant. 

Skjærtorsdag
Skjærtorsdag minner oss om innstif-

telsen av nattverden. Denne dagen fei-

rer vi på en måte året rundt, når vi

kommer sammen til nattverdmåltid og

deler Jesu legeme og blod. Ingen av

dagene i kirkeåret har en så direkte

videreføring i vår gudstjenesten som

skjærtorsdag. 

Om formiddagen kl. 11.00 er det høy-

messe med nattverd i Blomsterdalen

Bedehus v/ sokneprest Gunnar Nesse.

Her er det kirkekaffe etter gudstjenes-

ten.  OOm kvelden kl. 19:00 er det pa-

sjonskonsert i Fana kirke, der Tone

Kvam Thorsen (alt) og Jostein Aarvik

(orgel) medvirker. 

Konserten etterfølges av sskjærtors-

dagsgudstjeneste med nattverd i kir-

ken kl. 19.45 v/ Gunnar Nesse. Guds-

tjenesten avsluttes med at vi dekker av

alteret i kirken og bærer ut lys, blom-

ster og alterduk. Deretter legges fem

røde roser på alteret for å minne oss

om langfredagens lidelse og Jesu fem

sår etter korsfestelsen (i hans hender,

føtter og side).

Langfredag
Pasjonsgudstjenesten langfredag er

enkel og mollstemt.  På alteret er det

verken duk, lys eller blomster – bare

de fem rosene. 

Lesning av hele lidelseshistorien er

gudstjenestens sentrale ledd. Denne

deles opp i tre eller fire lesninger. 

Kirkekoret leder sangen uten tone-

følge av orgel. Koret fremfører også

egne sanger i gudstjenesten. Gunnar

Nesse er predikant og liturg. 

Påskeaften
Påskeaften er det påskenattsgudstje-

neste med nattverd i Birkeland kirke

kl. 23:00. Dette er en innholdsrik og

spennende gudstjeneste, der tenning

av påskelyset og påskelovsangen er

det som skiller denne gudstjenesten

fra andre gudstjenester. Gudstjenes-

ten er felles for hele prostiet. 

Første påskedag
Påskedag er påskehøytidens sstore

festgudstjeneste – og kirkeårets stør-

ste feiring. Jesu seier over døden er

troens avgjørende fundament.  Prost

Per Barsnes blir liturg og predikant.

Kirkekoret deltar sammen med blå-

sere fra Fana Musikklag. Nattverd. 

Andre påskedag
Denne dagen avsluttes påskehøytiden

med ooppstandelsesmesse i Slettebak-

ken kirke kl. 19:00. Dette er også en

felles gudstjeneste for hele prostiet. �

Påskehøytiden i Fana 
Påsken er kirkens største høytid – både når det gjelder antall
høytidsdager og høytidens innhold. 

4 mars 2007                    
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AV ARNE BREKKE

Det virker så totalt bortkastet

når en etter en lang natt på

sjøen uten et napp går i land

og fortøyer båten. Hva har en

igjen for timene og strevet? Jo

kun et akutt behov for å få var-

men igjen og krype til køys.

Derimot om båten er full av

fisk – så er alt annet under-

ordnet og mest for en bagatell

å regne. Dersom du har erfart

begge deler – så er det kan-

skje ikke så vanskelig å fore-

stille seg hvordan disiplene

hadde det. De hadde endelig

kommet seg etter sjokket i

Jerusalem – Jesu korsfes-

telse og død.

Nå var det slutt på den

lange disippelvandringen der

de hadde satset sin fremtid og

delt alt med Jesus og med

hverandre. Nå bar det tilbake

til hjemlige trakter – til en

hverdag de mente de kunne

mestre best: å være fiskere.

Nå måtte de klare seg selv.

Jobben ventet.

Men det ble en underlig fis-

ketur. For Jesus møtte dem

igjen midt i deres arbeid. Om

det hadde vært mulig å glem-

me det første møtet med den

oppstandne, så lot han dem

ikke være uten en ny påmin-

nelse.

Jesus møtte dem og snak-

ket med dem om deres ar-

beid. Han gav dem råd om de-

res fiskefangst og innbød dem

til et måltid med seg på stran-

den. Slik ble deres syn åpnet

på nytt, så de kjente ham som

den oppstandne. Han hadde

ikke forlatt dem.

Det er dette som er tek-

stens enkle budskap til travle

Fana-buere etter påske. Vi

har vendt tilbake til hverda-

gen – brune som bleike. 

Noe av høytidsstemningen

fra påsken blir kanskje heng-

ende igjen en dag eller to?

Men nå går livet i sin gamle

rytme om det nå er Dan-

marksplass eller rundkjø-

ringen ved Lagunen som igjen

er den største utfordringen til

og fra arbeid.

Noen lever som om Jesus

er etterlatt i kirkens rom til vi

neste gang feirer en høytid.

Det er i alle fall godt å vite at

han er å finne der.

Men så møter han oss uven-

tet – som disiplene den gang-

en – i hverdagen. Han viser sin

omsorg for oss, som han gjor-

de for disiplene. 

Hvordan går det med job-

ben? Får du noe igjen for stre-

vet? Er det en mening? Er det

en glede?

Eller har du «tomme garn»

som Peter og kollegaene

hans? 

Så prøv igjen. Ikke mist mo-

tet. Og før du vet ordet av det,

så innbyr han deg til måltid og

fellesskap. Også i dag kan vi

kjenne igjen den oppstandne

midt i vår hverdag.

Vi tror at vi må forlate hver-

dagen og søke inn i høytiden

for å møte Jesus. Men når vi

går fra høytiden tilbake til

hverdagen, så går han også

da ved vår side. Det er den

dype hemmeligheten ved

oppstandelsen at Jesus kom-

mer oss nærmere som den

oppstandne enn han var sine

disipler da han fysisk vandret

omkring med dem.

Jesus er foran deg. Når du

går inn i hverdagen og ser

spent mot fremtiden, da står

han et sted der fremme og

sier til deg som til disiplene:

”Kom og få mat”. Slik er han

en del av vår hverdag. Hvis vi

vil dele vår hverdag med ham,

deler han sin evighet med oss.

Er ikke det et godt bytte? �

De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye

fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til

Peter: «Det er Herren». John 6-7.  

GOBELIN AV PIETER VAN AELST, ETTER EN SKISSE AV  RAPHAEL SANZIO.

MUSEI VATICANI/GALLERIA DELLE TAPPEZZERIE/WWW.CHRISTUSREX.ORG

«Tilbake til hverdagen...»
Simon Peter sier til de andre:
«Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir
også med,» sa de. De gikk av sted
og steg i båten. Men den natten
fikk de ingenting. JOH 21, 3
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En gruppe
på seks «godt
voksne» fra
bergensområdet
gjennomførte i fjor
høst en pilegrims-
vandring til Santiago
de Compostela. 

En av
deltagerne

forteller her selv om
sine opplevelser fra turen.

TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

14 dager brukte vi på pilegrimsvandringen,
med et par hviledager innimellom. Noen
«fusket» litt og tok buss eller drosje litt av
veien på de lengste etappene, men hele grup-
pen fikk sitt pilegrimbevis og kan heretter

omtale seg selv som
ekte peregrinere.

Kraft og fred
Apostelen Jakob ble
halshugget etter or-
dre av Herodes
Agrippa, og ble den
første av apostlene
som led martyrdø-

den. Før dette blir det
hevdet at han misjo-
nerte i Spania. Disi-

plene hans ønsket å begrave ham i Spania, og
brakte ham til provinsen Galicia i Nord-Spa-
nia. På 800-tallet ble graven gjenfunnet, og
en kirke bygget på det stedet graven lå. Byens
navn, Santiago de Compostela, kan overset-
tes som «Den hellige Jakobs gravsted». Hun-
dretusener av pilegrimer har gjennom flere
århundrer gått pilegrimsveien
gjennom Frankrike og Spania
til apostelen Jakobs grav for å
se skrinet med hans levning-
er og for å motta den kraften
og freden som denne van-
dringen gir. Vi føler oss ikke
overbevist om sannhetsge-
halten i sagnene om aposte-
len Jakob, og vi er heller ikke

sikre på
hvor mye
fred og kraft
vi fikk, men en
opplevelse var
det – både for
kropp og sjel.

Bon camino
Vår tur startet i Burgos i
Nord-Spania, en fin liten
by med en praktfull kate-
dral. Her fikk vi vårt første
møte med kamskjellene, som
er pilegrimsturens veiviser og
«varemerke». Så var vi underveis
på vår vandring, sammen med hun-
drer av andre pilegrimer – alle mot 
det samme målet. 

Solen skinte over endeløse sletter, ingen
skygge og temperaturen gikk over 30 grader.
Våre bønner gikk ikke på å motta innvendig
fred og kraft, men lavere temperatur. Vi ble
bønnhørt etter et par dager. De store åpne
slettene ble brutt av små trivelige landsbyer

med smilende landsbybeboere som øn-
sket oss «bon camino» – «god pile-

grimstur». 

Pilegrimspass
Landskapet endret karakter. Fra

åpne sletter gikk det over til fjell og
daler, noe vi nordmenn satte  

pris på. Godt at vi også hadde
varme klær med oss, når ruten

brakte oss inntil 1500 meter over havet. Etter
noen dager fortalte beina våre at dette var litt
mer enn de var vant til. Vannblemmene duk-
ket opp, og det ble god bruk for nål og gnag-
sårplaster. Noen av oss fikk også bruk for
lege. Ikke vanskelig å få kontakt med lege når
du var pilegrim og hadde pilegrimspass. 

Betaling? Neida, pilegrimspasset gav
gratis legehjelp. Pilegrimspasset var i det

hele tatt nøkkelen til mye. Billig over-
natting på herberger, ekstra rimelige

inngangspenger til severdigheter og
en god dokumentasjon når turen

var over og vi skulle motta vårt
pilegrimsbevis. Hver dag måtte

passet stemples minst to ste-
der. Kirker, barer, hoteller og tu-

ristkontorer hadde flotte stempler, og
det ble en kamp om å få flest og flottest
stempler. 

Å lette børen
Et av høydepunktene på ruten var en kjem-
pehaug med små og litt større steiner. På
toppen sto et stort kors. Under korset kunne
vi symbolsk legge fra oss det som tynget oss,
og så gå videre med tro på at dette ble ordnet
opp i. De fleste hadde med små steiner hjem-
mefra, men vi så at andre hadde hatt større
problemer. Små barnesko etter et savnet
barn, leker eller en liten ransel. 

Gjennom landsbyen Lavacolla renner det
en liten grumsete bekk. Her skal alle pilegri-
mer etter tradisjonen vaske seg fra topp til tå
før de går inn i Santiago de Compostela. Vi
gjorde det litt enklere, en god dusj på hotel-
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MIL ETTER MIL: 
«Og det er langt å

gå/det er lengselen som

driver deg /mot et lys

som du kan se, /men

ikke jeg.» 

(KAI EIDE/DAVID

COOPER)

PILEGRIMENES 
SYMBOL: Kamskjell

viste oss veien. 

GNAGSÅR: 
Pilegrimenes adelsmerke.

SPANIA

PORTUGAL



let. Fra Lavacolla er det 10 km inn til Santiago. Pytt pytt,
vi har hatt dagsetapper på opptil 30 km med kraftig stig-
ning.

No pain, no glory
Så ligger byen fremfor oss. Den store katedralen strek-

ker seg mot himmelen, men den får vente til neste dag.
Først trenger vi hvile og ro – og massasje for ømme føt-
ter. Den gamle bydelen med katedralen bærer preg av å
være målet for mange pilegrimer gjennom århundrene.
Aldri har vi sett så mange med krykker og såre bein.
Men alle med smil og lettelse i ansiktet. 

Vi greide det! 
Og så var det en trøst å finne en T-skjorte med inn-

skriften «no pain, no glory». Så har også noen gått langt
over 1000 km for å nå frem. Vi klarte oss med litt over
200 km (de siste 100 km er obligatorisk hvis du vil ha pi-
legrimsbeviset). På gudstjenesten neste dag ble det bedt
for pilegrimene, og de som ville det, fikk delta i katolsk
nattverd.  �
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Et gammelt sagn forteller om to

brødre som fisket opp et sølvkors

utenfor det som nå heter Kors-

neset (i Korsfjorden). Den ene bro-

ren var blind, men ble mirakuløst

leget da han rørte ved korset. Kor-

set ble brakt til Fanakirken, og ble

snart et populært valfartsmål. 

Krykkjehaugen
Arne Vade Einarsson, erkebiskop i

Nidaros fra 1346 til 1349, lot bygge

et hospital for alle syke som søkte

til Fana kirke. Sølvkorset skal ha

svettet helbredende dråper hver

Sankthansaften. Etter reforma-

sjonen i 1536 ble korset fjernet av

Tord Rued, kongens mann på Ber-

genhus. Han sendte det til om-

smelting i Danmark, men ifølge

legenden gikk båten med korset

ned ved Kvarven i Byfjorden. Erla

Bergendahl Hohler, professor ved

Universitetet i Oslo, har skrevet en

artikkel om korstilbedelse i

middelalderen.

Ifølge denne fortsatte korstilbe-

delsen: «Nå gikk den over på det

sengotiske krusifikset som hang i

kirken, og som er bevart den dag i

dag. Også dette krusifikset hel-

bredet syke; stokker og krykker

hauget seg opp», skriver hun. 

Dette krusifikset oppbevares i

dag på Bergen museum, og pryder

forsiden av denne utgaven av me-

nighetsbladet. Peder Simonson

Krag var sogneprest i Fana fra

1557. Han irriterte seg kraftig

over krusifikstilbedelsen, og

markerte dette ved å bren-

ne opp seks hestelass

med krykker og sta-

ver pilegrimene

hadde etterlatt. 

Denne hen-

delsen er kan-

skje oppha-

vet til at hele

to steder i

nærheten av

kirken heter

Krykkje-

haugen.

Pilegrimsfest
Linda Mjaatvedt Moen, fanabu og

medlem i Fana historielag, mener

hun har gode indisier på at den

gamle pilegrimsveien til Fana kir-

ke gikk via Smørås, Nøttveit og Tit-

lestad. 

- Veien fra Lilletveit til Fana er

mye mer tungvint over Smøråsen

enn ned bakkene til Kalandsvatnet

og ut til Fana kirke derfra. Men vi

må huske på at middelalderens

mennesker hadde helt andre tan-

ker enn våre rasjonelle mennes-

ker av i dag. En pilegrimsvandring

ble ofte pålagt et menneske som

bot for synder. Da var det ikke så

viktig å komme fort frem.

Prost Per Barsnes sendte nylig

brev til Bergen kommune der han

ber om at det blir tatt hensyn til

den gamle pilegrimsveien ved ut-

arbeidelsen av reguleringsplan

for området. «Ein måte å gjere

dette på er å la pilegrimsvegen lig-

ge som ei øvre grense for utbyg-

ginga mellom Nøttveit og Smørås.

Slik vil pilegrimsvegen vere ein fin

historisk referanse, samtidig som

den kan vere ein turveg i dag»,

skriver han.

- Jeg ser for meg at vi en dag kan

arrangere en stor pilegrimsfest,

der folk møtes i kirken etter å

ha tatt seg frem på de gam-

le pilegrimsveiene langs

sjø og land, sier Barsnes

til menighetsbladet. 

PILEGRIMSMÅL: 
Paven i Roma kjen-

te til Fana kirkes

undergjørende

sølvkors. 

Pilegrimsfest i Fana kirke
Flere norske kirker var i middelalderen kjent for helbredende
krusifikser. Fana kirke nevnes allerede i 1228 som en Hellig
korskirke, et pilegrimsmål. Prost Per Barsnes ønsker nå å frede
den gamle pilegrimsveien fra Kirkebirkeland til Fana kirke. 

OVER, T.V:
Vi passerte

gjennom mange

små og trivelige

landsbyer.

OVER: Skrinet

med apostelen

Jakobs levninger.

PILEGRIMSMÅL:
Katedralen i San-

tiago de Compos-

tella.
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Lars Ove Kvalbein er miljø-
koordinator for Bjørgvin
bispedømme og nasjonal
prosjektleder for Grønne
menigheter. Han ser klima-
endringene som en av vår
tids store moralske
utfordringer.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Å engasjere seg for en bedre miljøpolitikk
er en form for nestekjærlighet, sier han.

I likhet med kloden går Lars Ove syke-
meldt. Jeg treffer ham hjemme i Joachim
Lampes vei en regntung vinterdag. Inne er
det varmt og godt.

- Jeg har nylig installert en miljøvennlig
pelletsbrenner i kjelleren, forteller han.

- Du brenner for miljøsaken?
- Som far til fire føler jeg et ekstra ansvar

for kloden de skal arve. Det er de som skal
merke konsekvensene av valgene vi gjør nå. 

- Men du er optimistisk på deres vegne?
- Jeg tør ikke annet. Drivkraften i arbeidet

mitt er troen på at det er mulig å få til en for-
andring.

Supermann
Kvalbein kommer fra Kolbotn utenfor Oslo,
og ble tatt med på turer i marka fra han var
liten. Noe av engasjementet ble vekket da det
skulle bygges motorvei tvers gjennom sko-
gen der han bodde. Han var da åtte år.

- Jeg drømte at jeg var Supermann, og
stoppet hele veiprosjektet. Som kristen har
jeg engasjert meg i mange saker, men så ikke
koblingen til miljøsaken før jeg kom inn i
korsveimiljøet. Siden har snøballen rullet.

Korsveibevegelsen inspirerer folk til å ten-
ke at det å være kristen handler om hele livet
- både åndelig fordypning og engasjement
for den verden vi lever i. Prosjektet «Grønn
menighet» ble startet for seks år siden av
Korsvei Bergen, Grønn hverdag og Bispe-
dømmerådet. Kvalbein har ledet arbeidet i
Hordaland, og er nå nasjonal prosjektleder. 

«Grønn menighet» handler om alt fra
kompostering på kirkegården til forkynning
fra prekestolen, fra å bytte oppvarmingskil-
der, «kjøpe rettferdig» og kildesortere, til re-
fleksjoner rundt miljøvennlig småbarnsstell
i dåpssamtalen.

-Er noen  Fana-menigheter  «godkjente»?

- Ikke ennå, men flere jobber med grønne
tiltak. Birkeland menighet har grønne kon-
firmantgrupper, der miljøbudskapet knyt-
tes opp mot den kristne tro.

- Klimaendringer var vel ikke noe stort
samtaleemne på Jesu tid?

- Det første oppdraget vi fikk som men-
nesker her på jorden var å forvalte skaper-
verket og være gartnere, dyrke og passe ha-
gen som det står i Første Mosebok. Jesus føl-
ger dette opp når han snakker om nestekjær-
ligheten. «Nesten» er alle de som merker
konsekvensene av klimaendringene, både
generasjonene som kommer etter oss og alle
våre medskapninger. 

Klimautfordringer
- I Norge blir miljøvernministeren kalt inn
på teppet når hun ønsker å redusere utslip-
pene av CO2 med beskjedne 20 prosent
innen 2020. Våre utslipp er likevel små i glo-
bal sammenheng? 

- Ingen sier at Norge som nasjon er for li-
ten til å bidra i globalt fredsarbeid. Vi er dopa
på olje i Norge, vi mangler en politisk våken-
het og vilje. Mens vår regjering lar utslippene

øke og regner med å kjøpe seg fri, klarer Sve-
rige å redusere utslippene betydelig. Statoil
har fått fire komplette anbud på fullskala
CO2-rensing på Mongstad. Problemet er at
dette er svært kostbar teknologi. Klarer vi å
skape en billigere teknologi, vil dette ha stor
betydning internasjonalt – spesielt for fatti-
ge land. Norge er ikke et fattig land. Så jeg
sier ja til teknologien som kan redde verden

-Du skal gjøre mot 
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– hvis de får det til, og hvis avta-
len holder gjennom et regje-
ringsskifte. Men det burde
være rensing fra dag en. 

Fornybar energi
Miljøforkjemper George
Monbiot hevder rike land må
redusere utslippene av CO2
med 90 prosent innen 2030 om
vi skal unngå en større klima-
katastrofe. Han tror dette er

mulig uten store konsekvenser
for levestandarden. 

- Løsningen handler om personlige kli-
makvoter til alle, samt å bruke alle tilgjeng-
elige teknologiske løsninger. Vindkraft er
en viktig bit av det, bioenergi en annen. 

- Men vi må slutte å reise med fly?
- For å nå målet må flytrafikken reduse-

res med 80 prosent. I dag står flytrafikken
for rundt 15 prosent av utslippene, men
andelen øker stadig. I tillegg har CO2 stør-

re miljøpåvirkning når det slippes ut høyt
oppe i atmosfæren. 

Blått valg
Når den globale temperaturen øker, får det
en del effekter som vi ikke vet konsekven-
sen av ennå. Dersom permafrosten i Sibir
tiner, vil det bli frigjort store mengder
metangass. Metan har en innvirkning på
klimaet rundt 21 ganger større enn CO2. 

- Forskere frykter en aksellerende effekt
der det frigjøres metangass, som gir ster-
kere drivhuseffekt, som igjen øker tempe-
raturen, som igjen frigjør mer metan. Det
samme kan skje når grønlandsisen smelter.
Det blir mindre refleksjon av varme ut i
verdensrommet og mer global oppvar-
ming, som igjen forsterker drivhuseffekten.

- Enkelte hevder fortsatt at det vi ser er
naturgitte klimaendringer?

- Tusener av forskere konkluderer med at
klimaendringene er menneskeskapte. Men
så er det den ene som sår tvil om dette, som
får all oppmerksomhet. 

- Herman Friele sier at det kan regne så
mye det vil, så lenge himmelen blir blå
valgdagen ...?

- Ja, jeg så det, hehe. Jeg regner med det
var ment som  humor.

Svart skjerm
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp skal
denne våren ha «glemte kriser» som tema.
Det er viktig å spre kunnskap om hvordan
klimaendringene rammer. 

- Det er vel ikke akkurat en glemt krise –
når det regner sammenhengende i 85 da-
ger, og gradestokken holder seg over null
store deler av vinteren?

- Dette er likevel peanøtter sammenlig-
net med steder som utsettes for tørkekatas-
trofer, oversvømmelser, orkaner og sånne
ting. Det glemmer vi fort, selv om det er et
spørsmål om liv og død der det rammer. 

- Nå fikk jeg et unntak på den bærbare
datamaskinen min – «grunnet fuktighet»
stod det, før skjermen ble helt svart. 

- Det er et bra bilde på det jeg mener. Vi
må handle nå, og det kreves drastiske tiltak.
Når skjermen først blir svart, er det for sent
å forhandle om klimakvoter, understreker
miljøkoordinatorLars Ove Kvalbein. �

Se også: www.kirken.no/miljo

Klimapanelets
langtidsvarsel
Det internasjonale klimapanelet ble
opprettet av FN i 1988. Mandatet er å
evaluere risikoen for, konsekvensene
av og mulighetene for å tilpasse seg
eller begrense skadene fra en men-
neskeskapt klimaendring.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Første del av panelets 4. rapport ble lagt

frem i februar. Den slår fast en gang for alle

at klimaendringene skyldes utslipp av CO2

fra fossilt brensel og ødeleggelsen av ver-

dens grønne lunger – regnskogene. Kon-

sentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt

med rundt 35 prosent de siste 250 årene. 

Boreprøver viser variasjoner i CO2-kon-

sentrasjonen de siste 800.000 årene. Men ni-

vået har aldri vært så høyt som nå, og en-

dringene har aldri tidligere skjedd så fort. De

siste hundre årene har temperaturen økt

gjennomsnittlig 0,6°C. De neste hundre år

forventes denne å stige ytterligere, kanskje

med så mye som 6,4 °C. Klimagassene har

lang «levetid», og temperaturen vil fortsette

å stige sakte i et århundre eller mer etter at

utslippene av CO2  eventuelt stabiliseres.

Når temperaturen stiger, utvider vann-

massene i havet seg og is i polarstrøkene

smelter. IPCC regner med at havnivået i snitt

vil stige med inntil 59 cm de neste hundre

årene. Planetens langtidsvarsel  sier at vi kan

vente oss mer ekstremvær; sykloner, over-

svømmelser, mye regn og tørkekatastrofer.

Slutteksten i rapporten blir til gjennom for-

handlinger med forskere og embetsmenn

fra mer enn 100 nasjoner, og fremstår som et

minste felles multiplum av det man kan enes

om. Flere forskere mener derfor at rappor-

ten er utgått på dato allerede før trykking.

Stefan Rahmstorf, professor i fysikk og ose-

anografi ved Universitetet i Potsdam, sier at

rapportens styrke ligger nettopp i det at den

er svært forsiktig i sine anslag. �

Kilder: Climate Change 2007: The Physical Science
Basis (IPCC, 2007), artikler i BT, www.cicero.uio.no . 

CO2: Bruk av fossilt brensel de siste 200

årene er viktigste årsak til global oppvar-

ming.              ILL: GLOBAL WARMING ART / WIKIPEDIA

kloden din...

GRØNT HJEM: Lars Ove 

Kvalbein har gjort en

forurensende oljefyr om til en

miljøvennlig pelletsbrenner. 

HISTORISK: 85 dager med

miljøsaker i Bergens Tidende. 
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- I høst hadde jeg et hjerteinfarkt, og gikk
lenge sykemeldt, forklarer korets dirigent
Maria Gamborg Helbekkmo (65).

- Dette har vært en medvirkende årsak til at
vi nå legger ned koret. 

- Så du gir ikke dirigentpinnen videre?
- Korets medlemmer sier at det blir ikke

Voci Nobili uten meg. 

Hellig konsert
Maria Gamborg Helbekkmo bor i Rådalen,
men kommer opprinnelig fra Moss. Moren
var sanger, faren organist og dirigent.

- Det var musikk hele tiden. Jeg ble tidlig
interessert i jazz, og opptrådte med det lokale
storbandet i gymnastiden. Jeg husker vi spilte
i Son, da var vi halvveis til Oslo og Verden! 

- Hvilke musikere hører du på selv? 

- Duke Ellington var en fremragende kom-
ponist og arrangør, og på 80-tallet satte jeg
opp hans «Second Sacred Concert» i Korskir-
ken. Frank Sinatra var det forrige århundrets
største sanger. Han hadde alt – stemme, ti-
ming, rytme. Det finnes ikke maken til hans
måte å frasere. 

Fingersetting
- Du er en ettertraktet foreleser. Hva er Mari-
as metode?

- Det handler om å gripe sangerne på rette
måten helt fra begynnelsen. Amatørkor har
ikke samme musikkunnskaper som profe-
sjonelle, så jeg prøver å unngå avanserte mu-
sikkuttrykk. De må lekes og lirkes med, nar-
res til å tro at dette er lett. For det er ikke lett.
Akkurat slik en fiolinist må vite hvor på
strengene fingrene skal sitte, må sangerne vite
hvor tonen er. 

Etter gymnaset begynte Maria på musikklin-
jen ved Bergen Lærerhøyskole. Her ble hun kjent
med  mannen hun har vært gift med i 46 år. 

- Senere flyttet vi til Oslo, der jeg tok høyere
eksamener både på Universitetet og Musikk-
onservatoriet. Jeg er utdannet både som
sanger og pianist, noe som gir meg en stor
fordel som kordirigent. 

I 1981 studerte hun klaver ved Juilliard
School of Performing Arts i New York. Her
ble hun kjent med Jeffrey Biegel, i dag en re-
spektert pianist, komponist og arrangør. 

Our song is done
For noen år siden spilte Biegel med Harmo-
nien, og Maria fikk ny kontakt med ham. Han
har komponert sangen som har gitt navn til
korets nye CD, «Our Song is Done». 

- Sangen heter «Hey, Ho, the Wind and the
Rain», en tonesetting av den avsluttende

Vår sang er over

Søndag 22. april inviterer
Voci Nobili og dirigent Maria
Gamborg Helbekkmo til
avskjedskonsert i Grieghallen.
Bergen blir en viktig
kulturambassadør fattigere
når de nå legger årene inn.

KULTURAMBASSADØR:
Kordirigent Maria Gam-

borg Helbekkmo er kjent

for sin store musikalitet,

kunnskaper og jernvilje.  
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Kirkegårdene
i Fana
Kirkevergen i Bergen OG

BKF minner om at alle

graver hvor fredningsti-

den / festetiden er gått ut må fornyes mot

avgift dersom en ønsker å beholde gra-

ven. Fredningstiden er nå 2+ år for urner

og 25 år for kister. For urner og kister

gravlagt før 1997 er festetiden 25 år.

Vi kan også tilby stell av grav (legat, el-

ler årlig betaling) og oppretting /vask av

monument. �

Foor ytterligere informasjon,

kontakt Fana kirkegårdskontor:

Tlf:  55308145. Mandag – fredag

kl. 09.00 og kl. 12.00.

Foredrag om 
Midt-Østen
Torsdag 19. april inviterer kapellan Eirik

Mills til foredrag om sine erfaringer fra et

tre måneder langt opphold som KN-ut-

sending til Palestina og Israel. �

Tid/sted kl. 19.30 i kapellsalen, 

Fana menighetshus. 

Egil Hovlands «Opp-
standelsesmesse» i
Slettebakken kirke
Også i år vil Slettebakken Motettkor, 6

blåsere og orgel, sammen med menig-

heten, framføre Egil Hovlands «Oppstan-

delsesmesse» på andre påskedag i Slet-

tebakken kirke kl. 19.30.  Dette er en fel-

lesgudstjeneste for Fana prosti.

Oppstandelsesmessen var i fjor desi-

dert det best besøkte arrangementet i

påsken i Slettebakken. Det forteller oss

at folk setter pris på å oppleve den jube-

len messen formidler.  Vi håper at enda

flere vil finne veien til kirken og delta i

lovsangen! 

Prester: 

Jorunn M.

Johnsen og

Inge Høy-

land. 

Orgel: Hall-

geir Øgaard

Dirigent:

Olav Øgaard

Velkommen

til festguds-

tjeneste! �

OLAV ØGAARD

sangen fra Shakespeares «Helligtrekong-
ersaften». Vi urfremførte sangen på vår
konsert i Merkin Hall (New York) i 2005. 

Til Sør-Korea
Korets femte innspilling er en spennende
blanding av klassisk, jazz, folkemusikk og
mer moderne uttrykk. Som tittelen anty-
der blir dette korets siste CD.  

- Vi reiser nå på turné til Sør-Korea. Re-
pertoaret vil være det samme som på vår

siste plate, samt to stykker vi nylig innstu-
derte sammen med den svenske kompo-
nisten Karin Rehnqvist. 

- Deretter blir det avskjedskonsert i
Grieghallen?

- Vi er valgt ut til å delta på det åttende
Verdenssymposiet for kormusikk i Kø-
benhavn til neste år. Dette var en uventet
ære det er vanskelig å si nei til. Men kon-
serten 22. april blir vår siste opptreden i
Bergen. �

Voci Nobili består
av vel 25 kvinnelige
sangere. Norges
beste damekor ble
etablert i 1989 av
Maria Gamborg
Helbekkmo.

Etter å ha undervist i

musikkfag på Bergen

Lærerhøyskole siden

1970, overtok hun på

80-tallet ansvaret for

skolens barnekor. 

- Barna ble større,

og vi startet et ung-

domskor. Dette koret

vant NRK sin nasjo-

nale korkonkurranse i

1991, 1992 og 1994. Etter

det fikk vi ikke lenger lov å

være med. Internasjonalt

har vi vunnet 11 prestisje-

tunge førstepriser. 

Opptaksprøve
Sangerne blir tatt inn etter

en opptaksprøve. Ingen  er

profesjonelle, likevel bru-

ker hver av dem gjennom-

snittlig 500 timer i året på

korprøver, konserter og

konkurranser. Repertoa-

ret spenner fra klassiske

komponister som Bach,

Mozart og Grieg til spen-

nende nåtidskomponister

som Busto og Nystedt.

Vinteren 2005 reiste koret

til USA for å delta på et

nasjonalt korsympo-

sium i Los Angeles. 

Deltagerne på sym-

posiet var de hundre

beste collegekorene

fra USA, samt uten-

landske gjestekor. 

Vuggesang
Voci Nobili benyttet

anledningen til å leg-

ge ut på en større tur-

né. Åpningskonser-

ten var på Broadway,

og koret fikk enorm

respons da de sang

«Lullaby of Broad-

way». 

Hjemme i Bergen møter

koret ofte en mer kjølig

mottagelse. 

- Ingen kommer for å

lære noe av meg her, sier

Maria resignert.

- Det er to årsaker til

dette: Folk tror at jeg er

veldig streng, og at jeg er

gammeldags. �

Edle stemmer

- Det handler

om å gripe

sangerne på 

rette måten

helt fra 

begynnelsen.
MARIA G.  HELBEKKMO

ROMANTIKER: - Klaveret  var min

første kjærlighet, sier Maria.  

KORET: Voci Nobili anno 2004.
FOTO: TRYGVE SCHØNFELDER.

SOLSÅNGEN: Den svenske komponisten Karin Rehnqvist 

(f.1957) sier at lyset og mørket alltid er bærende elementer.

«Her er en musikk som er radikalt ny og svært gammel på

samme tid», skrev Gramophone i en anmeldelse av CD-pla-

ten «Solsången» (Bis Records, 1999). Til tross for at «sang-

erne hvisker, skriker, gråter og grynter», fikk platen høyeste

karakter: «Musikken kan virke avvikende og fremmed, men

den er også svært oppslukende. Du kan elske den eller hate

den - glemme den blir uansett vanskelig». 

Komponist Egil Hovland
FOTO: WWW.KIRKESANG.NO
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

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

John Rutter (bildet) er en
av Englands mest kjente
komponister i det 20.
århundre, men også en
meget anerkjent
kordirigent. 

AV OLAV ØGAARD

Han er mest kjent for sine verk
skrevet for kor, men har også
skrevet musikk for instrumen-
ter, f.eks. en pianokonsert, en
suite for fløyte, harpe og stry-
kere. Han har til og med skre-
vet to operaer for barn.

Gloria (1974) 
... representerte en milepæl, et-
tersom det var det første store
verk på bestilling fra USA. 

Psalm 150 (2002)
... er komponert for St. Paul’s
katedral til feiring av Dronning
Elisabeths 50-års jubileum
som regent.

John Rutter ble født i Lon-
don i 1945. Han begynte å
synge i kor allerede som liten
skolegutt. Senere begynte han
å studere orgel for deretter å
begynne ved Clare College i
Cambridge. Han skrev sine
første publiserte komposisjo-
ner og dirigerte sin første inn-
spillinger mens han fremdeles
studerte. 

The Cambridge Singers
I 1975 kom han tilbake til Clare
College som «Director of mu-
sic», og han opprettet «the
Cambridge Singers» i 1981 - et
profesjonelt kor som skulle
brukes ved innspillinger. På
80/90-tallet komponerer Rut-

ter flere av de mest kjente ver-
kene: «Requiem» (1985),
«Magnificat» (1990) og
«Psalmfest» (1993).

I tillegg til dette har han skre-
vet utallige små og store verk og
motetter for kor, også mye jule-
musikk, musikk for tv, spesial-
komponerte stykker for grup-
per bl.a. for «the King's Sing-
ers». For sitt arbeid har Rutter
mottatt flere priser.

For korene i Birkeland og
Slettebakken er dette et stort
musikalsk løft – det er kompli-
sert, men fascinerende flott
musikk!  Så derfor: Dette er en
begivenhet dere MÅ få med
dere! �

Dobbelkonsert viet John Rutters musikk

Konsert søndag 13. mai
kl. 17.00 i Birkeland kirke
og kl. 19.30 i Slettebak-
ken kirke.

John Rutters «Gloria» og

«Salme 150» framføres av

Birkeland Kantori og 

Slettebakken Motettkor. 

Dir. Harald Holtet. Begge

verk er skrevet for sju blå-

sere, orgel og slagverk

(pauker, cymbaler m.m.)

Trompet: Per Lennart

Knudsen,  Anne Lill Gull-

smedmoen, Erik Hande-

land, og Arild Rasmussen.

Trombone: Frank B Klebo,

Jan Valter Aamodt, Arne

Fossberg. Orgel: Olav

Øgaard. Billetter ved inn-

gangen kr. 100,-
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
Telefon, privat 55 91 56 56
Mobil 41 55 25 70

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
Telefon, privat 55 22 67 36

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

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

Ungdomsprest Svante Havåg
telefon 55 59 32 60
e-post svante.havaag@bkf.no
Mobil 92 24 76 39

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

Kantor (vikar 50%)
Eli-Johanne Rønnekleiv
mobil 90 65 35 62
e-post eli.ronnekleiv@bkf.no

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

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

Kirketjener Silje Brækken
Mobil 91 69 22 24
e-post silje.brækken@bkf.no

Kirkegårdsleder 
Paul Martinussen
kontortid hverdager 09-12
telefon 55 30 81 45

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

UTVALGENE

Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82

Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutvalget
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Jørn H. Theis 55 22 02 77

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage 55 91 56 96

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

God Helg søker medarbeidere
Har du en redaktør i magen? 

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

bli satt stor pris på! Kontakt Ingvar Henne: 
ihenne@broadpark.no eller 55 10 58 37. 
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� Kulturkveld på
Fana menighets-
senter torsdag
22.mars kl 19.30 
Med forfatter Edvard Hoem, som

har skrevet seg inn i mange hjer-

ter med romanen «Mors og fars

historie». Han skildrer med in-

derlighet og respekt forholdet

mellom sine foreldre, emissær

Knut Hoem og Kristine Nylund fra

Gudbrandsdalen, som var blitt

gravid med en tysk soldat. Hoem

leser og forteller, i tillegg deltar

Sola Fide. 

Bill kr. 80,- ved inngangen. Arr: 

Kulturutvalget for Fana menighet. �

� Konsert i Fana kirke
lørdag 24. mars kl 17.00
Med Ingunn Skage – sopran, Eli-

sabeth Rosendal Andersen – fio-

lin, Jostein Aarvik – orgel og diri-

gent Fana kyrkjekor. Blandet

program med mange kjente verk

og kjære toner og melodier. 

Gratis adgang. �

� Pasjonskonsert i Fana kirke.
Skjærtorsdag, 5. april kl 19.00
Med Tone Kvam Thorsen, alt og

Jostein Aarvik, orgel.

Gjennom en impone-

rende rekke operarol-

ler, konserter og ora-

toriefremføringer har alt Tone

Kvam Thorsen (bildet) etablert

seg som en av Bergens aller

mest profilerte sangere. I Fana

er hun også kjent som dirigenten

for Kor é Vi. Ved denne konserten

vil hun blant annet fremføre Vi-

valdis tonesetting av hymnen

Stabat Mater Dolorosa.

Umiddelbart etter konserten blir

det feiret nattverdsgudstjeneste i

kirken. Kvelden avsluttes med et

felles kveldsmåltid i menighets-

salen. 

Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.

Konserten er støttet av Bergen

kommune. �

� Konsert i Håkonshallen, 
Bergen, søndag 22. april 
Med Fana kammerorkester og

Fana kyrkjekor. På programmet

står et variert og vårlig program

med mange klassiske perler.

For tidspunkt og billettpris: 

Se dagspressen. �

� Konsert i Birkeland kirke
søndag 29. april kl 17.00 
Utdeling av stipend fra Sigmund

Skages Minnefond. Medvir-

kende: Fana kyrkjekor, Jostein

Aarvik,  Joachim Carr, piano, og

flere unge musikere. 

Gratis adg. Kollekt ved utgangen.�

Kulturkalender for våren og forsommeren

Helgen 24. - 26. februar ble det
arrangert dataparty i Fana
kirke - nærmere bestemt
kapellsalen i menighetshuset.

AV AKSEL OLSEN

Og det var ikke uten dramatikk. Natt til søn-
dag tok gjeng på cirka et dusin ungdommer i
alderen 16 – 19 seg inn på menighetshuset,
og nektet å forlate lokalet. Enkelte av de
ubudne gjestene opptrådte direkte truende,
og kom med trusler til crew da de ble forsøkt
vist ut. 

Dataparty-helg i F

Mathias (15) blir introdusert for dataspillet

CounterStrike.
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� Orgelkonsert i Fana kirke
søndag 13. mai kl 19.30
Med Jostein Aarvik. Musikk av

Petr Eben, Liv-Benedicte Bjørne-

boe, Max Reger m.fl. Takket være

moderne teknikk blir konserten

vist på lerret i kirken slik at publi-

kum kan få et innblikk i det orga-

nisten foretar seg under spil-

leprosessen på galleriet. �

� Konsert i Fana kirke 
søndag 27.mai kl 19.00
Med HM Kongens Gardes

Musikkorps (bildet). Kon-

serten er et samarbeid

mellom Garden, Norges 

Musikkorpsforbund, Hordaland

og Fana Kirke. �

� Konsert i Fana kirke 
onsdag 31. mai kl 20.30 
Med Fana kyrkjekor med solis-

ter og Jostein Aarvik. Tradisjo-

nen tro legger koret ut på turné, i

år til Hardanger. Konsertpro-

grammet blir presentert

denne kvelden. Gratis ad-

gang. Kollekt ved utgangen. �

� Konsert i Fana kirke 
lørdag 9. juni med
Fana mannskor og Åle-

sund Mannssangerforening.

Fana mannskor har besøk av

sangervenner fra Ålesund. Ved

denne konserten vil det bl.a. blir

fremført musikk fra Fana mann-

skor sitt flotte program for

Russlandsturen til sommeren. 

Tidspunkt og billettpriser: 

Se dagspressen. �

� Orgelkonsert i Fana kirke
torsdag 14. juni kl 19.30
Med Henk van Putten. (bildet)

Kveldens gjesteorganist er en

fargerik musiker fra byen Ka-

pelle i Holland. Henk van Putten

har vært kirkeorganist fra han

var liten gutt og har med årene

etablert seg som en glimrende

konsertorganist i sitt hjemland

så vel som internasjonalt.  På

sin norgesturne gjester van Put-

ten  denne gangen Karmøy og

Bergen.

Billetter kr 75,- ved inngangen.

Konserten er støttet av 

Bergen kommune.  �

... få med deg aktuelle konserter og foredrag!

Familiesamling og basar
Søndag 25. mars kl. 16 inviterer Fana

diakonat til familiesamling med basar i

Fana menighetssenter.

Det blir sang og musikk, servering og

godt gammelt åresalg med mange fine

gevinster. Alle er hjertelig velkommen.

Fana diakonat er i samarbeid med

Fana sokneråd ansvarlig for menighe-

tens diakonale arbeid. Vi prøver å nå ut

til mennesker som trenger en utstrakt

hånd, noen å snakke med og være et

medmenneske i hverdagen. Vi ønsker å

nå ut til flere med det glade budskapet

som Jesus har gitt oss.  Og for Diakona-

tet er nestekjærligheten drivkraften.

Vi trenger flere medarbeidere i denne

viktige tjenesten. Har du lyst til å gi litt av

din tid for andre mennesker? Ta kontakt

med oss og så kan vi fortelle litt mer om

hva vi står for! Vær med oss og gjør en

innsats for de som trenger en venn. �

ana kirke

Til slutt så vi ikke annen råd enn å
tilkalle hjelp. Vi ringte vaktene,
som kom opp en time tidligere enn
de egentlig skulle komme. 

Så: strømbrudd
Vi fikk også beskjed om å ringe po-
litiet.  Men de gikk da de skjønte at
det ikke var snakk om tomme trus-
ler.  Etter dette tårnet problemene
seg videre opp. Strømmen gikk
flere ganger i løpet av de neste ti-
mene, men med god hjelp fra vak-
tene løste vi også dette problemet.

Karaoke og kortspill
På tross av at arragementet bar
sterkt preg av det primært var en
turnering innen diverse e-sportgre-
ner, ble det også avholdt karaoke-

konkurranse og
spilt kort, noe
som ble satt stor
pris på av delta-
kerne. For som
en av LAN-delta-
kerne sa: 

-Jeg synes det
er deilig å kunne
gjøre noe litt an-
net når man har
sittet på stolen
foran PC-skjer-
men.

På vegne av
hele crew'et til

GigaLAN vil jeg takke hovedspon-
sorene våres; Ibas, Stabburet, Se-
sam, NetCom, Sun Microsystems,
MPX og Peppes Pizza – uten deres
støtte ville ikke dette vært mulig!
Dernest vil jeg takke Fana Menig-
het for god samarbeidsvilje; Eirik
Mills, Hans Petter Dahl og Christer
Olsen – tusen takk! 

Jeg vil også rette en stor takk til
vaktene som stilte opp om natten!
Tusen takk! Og sist, men ikke
minst, en stor takk til alle deltaker-
ne som kom å gjorde dette LANet
til en opplevelse! 

Vi ser alle fremover mot neste
dataparty og håper det vil komme
internett-tilgang i menighetshuset
innen den tid! �

DATAPARTY.  De fleste

går hjem for å sove om 

natten og kun noen 

ytterst få «døgner».

ALLE FOTO: INGVAR HENNE

UNDER. Dataparty er et fint sted for å lære nye ting. Her 

viser Stian (16) noen kule knep til Mathias (15) og Henrik (17).



Marcus Steindal Botnedal 
Rasmus Møgster Grindheim
Eugen Fylling Berntsen 
Amalie Angelskår-Nordgreen
Christina Torsvik Tofte
Leah Emilie Stensaker Nilsen 
Johannes Handeland 
Andreas Einang Fleten 
Mathias Myrmehl Gudbrandsen 
Julie Skage 
Sebastian Soltvedt Størdal 
Magnus Sletten Hansen 
Michael Birkelund Øyjordsbakken 
Håkon Schmidt Larsen 
Leah Schumann-Olsen Furebotten

Mikal Kronenberg Husebø 
Tiril Joline Revheim Haugland 
Kim Alfheim 
Haakon Hope Fedje 
Sean Alexander Alfheim Tarberg 
Jakob Thorstenson Kvåle 
Scott Leonard Johnsen Goode 
Rakel Sandvik Svendsen 
Nikolai Gudbrandsen-Stavland 
Malena Valde Haugetun 
Bernhard Andreas Grieg 
Johannes Husebø Berge 
Celine Hovland Tøssebro
Sverre Horn 
Magnus Bergesen 
Kaisa Røtne Sjøstrand 
Jimmy Heimark Vargas 
Olivia Lervik 
Thor-William Birkeland Temre 
Anna Brandt 
Isabella Hagen Zeil 
Harald Selås Sølvberg 
Leah Agathe Karlsen 
Adrian Hovland 
Iselin Linløkken Steiner 

Stina Håvardstun Stalheim 
og Fredrik Rasmussen Ulvik 

Jakob Sletteland f. 1917 
Marie Tveit f. 1931 
Olav Skibenes f. 1925 
Cornelia Alma Rasmussen f. 1906 

Gunvor Huseklepp f. 1925
Karen Kaland f. 1915 
Ellinor Louise Helgeland f. 1928 
Janne Merete O. Kartveit f.1963 
Klara Pauline Røed f. 1915 
Bjørg Hansen f. 1954 
Per Botnevik f. 1922 
Svein Inge Nyebak f. 1947 
Sverre Borge f. 1928 
Olaug Titlestad f. 1915 

25. mars – Maria Budskapsdag 
11.00 Fana. Familiegudstjenes-
te v/sokneprest  Gunnar Nesse.
Dåp. Avslutning av dåpsskolen.
Takkoffer til barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten. Luk 1,39-
45, Jes 7,10-14, Rom 8,1-4.
16.00  Kristborg. Familiesam-
ling v/sokneprest Gunnar Nesse

28. mars – onsdag
09.00 Fana. Morgenmesse v/
prost Per Barsnes. Nattverd. 

1. april – palmesøndag 
11.00  Fana. Høymesse v/ ka-
pellan Eirik Mills. Nattverd. Dåp.
Offer: Kirkens Bymisjon.  Joh
12,12-24; 2 Mos 12,21-28; Hebr
2,14-18

5. april – skjærtorsdag
11.00 Blomsterdalen. Høymes-
se v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Nattverd.  - Joh 13,1-15; Jes 53,1-
5; 1 Kor 11,23-26
19.45  Fana v/ Gunnar Nesse.
Nattverd. Kollekt til Musikkarbei-
det i menigheten (pasjonskonsert
før gudstjenesten kl. 19.00)
Kveldsmat etter gudstjenesten. 

6. april – langfredag 
11.00  Fana. Pasjonsgudstje-
neste v/ sokneprest Gunnar Nes-
se. Fana Kyrkjekor. Takkoffer til
Fana Diakonat. Joh 18,1-19,30

7. april – påskeaften 
Vi viser til påskenattsgudstjenes-
te i Birkeland kl. 23.30. Luk 24,1-
12; 2 Mos 14,1-22; Rom 6,3-8

8. april – påskedag
11.00  Fana. Høytidsgudstj.  v/
prost Per Barsnes. Nattverd. Fana
kyrkjekor og blåsere fra Fana Mu-
sikklag deltar. Offer: Sjømanns-
kirken, Norsk kirke i utlandet.  Joh
20,1-10; Jes 25,8-9; Rom 6,9-11

9 april – andre påskedag
Vi viser til Oppstandelsesmesse i
Slettebakken kl. 19:00.  Joh 20,11-
18; Sal 16,8-11; 2 Kor 5,14-21

15 april – søndag etter påske
11.00  Fana. Familiens påske-
gudstj. v/ sokneprest G.Nesse.
Søreide kirkes familiekor deltar.
Utd. av kirkebok til 4-åringene. Of-
fer: «Liv og Røre».  Joh 21,1-14;
Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
13.00  Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ sokneprest Gunnar Nesse. Of-
fer til Menighetens dåpsoppl.
20.00  Fana. Tomasmesse v/ sok-
neprest Gunnar Nesse, diakon
Ronny Søvik og forbønnsteam. 

22 april – 2 søndag etter påske 
11.00  Fana. Høymesse v/ kap.
Eirik Mills. Dåp og nattverd. Offer:
Menighetsarb. Menighetens års-
møte etter gudstj. * Sal 23; Hebr
13,20-21; Joh 21,15-19
19.00  Fana. Gospelnight v/
Fana KFUK-KFUM. 

25 april – onsdag
09.00  Fana. Morgenmesse v/
sokneprest G. Nesse. Nattverd. 

29 april – 3 søndag etter påske 
11.00 Fana. Høymesse v/ ka-
pellan Eirik Mills. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til Den norske is-
raelsmisjon. Joh 14,1-11; Sal 126;
2 Kor 4,14-18

6 mai – 4 søndag etter påske - 
11.00  Ytrebygda skole. Familie-
gudstj. v/ ungdomssekretær
Svante Havåg. «Vårslepp» etter
gudstj. Grilling og leker på skole-
plassen. Offer: Fana KFUK-KFUM 
11.00  Fana. Høymesse v/ sokne-
prest Gunnar Nesse. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til Kristent arbeid

blant blinde (KABB). Joh 15,10-
17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,10-16

13 mai – 5 søndag etter påske -
11.00  Fana. Høymesse v/ sok-
neprest Gunnar Nesse. Takkoffer
til Kirkens SOS.  Matt 6,6-13; Dan
6,4-12; Rom 8,24-28

17 mai – grunnlovsdag/ Kristi
himmelfartsdag - 
10.00  Fana. Gudstjeneste v/
Gunnar Nesse. Takkoffer til Kir-
kens Nødhjelp. * Hebr 2,5-9; Sal
110,1-4; Apg 1,1-11.

20 mai – 6 søndag etter påske 
11.00  Fana. Høymesse v/ prost
Per Barsnes. Nattverd. Takkoffer
til Menighetsarbeidet. 
13.00  Fana. Dåpsgudstj. v/prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd. Of-
fer: Menighetens dåpsoppl.  Joh
17,9-17; Sak 14,7-9; Ef 4,1-6

27 mai – pinsedag 
11.00  Fana. Høytidsgudstjenes-
te v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Dåp og nattverd. Takkoffer til Mi-
sjonshøyskolen.   Joh 14,15-21;
Joel 3,1-2; Ef 2,17-22

30 mai – onsdag
09.00  Fana. Morgenmesse v/
kapellan Erik Mills. Nattverd. 

28 mai – 2 pinsedag 
Vi viser til prostigudstjeneste i
Søreide kirke kl. 11.00.   Joh 6,44-
47; Esek 11,19-20; Apg 2,42-47

3. juni – søndag etter pinse 
treenighetssøndag 
11.00  Blomsterdalen. Frilufts-
gudstjeneste på Kirketomten v/
sokneprest Gunnar Nesse. Salg
av middag etter gudstjenesten.
Hvis været blir dårlig, blir guds-
tjenesten i Bedehuset.  Takkoffer
til kirke i Blomsterdalen. Matt
28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
13.00  Fana. G-13-gudstj. v/ kap
Eirik Mills og kat. Hans Petter
Dahl. Avsl. av konfirmantsemes-
teret våren 2007. Offer; Menighe-
tens barne- og ungdomsarbeid. 

 vigde

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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