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:med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kontaktinfomasjon side 13 • Kalender side 16

Mills oppsummerer
Eirik Rice Mills har vært Fana-kapellan siden 2004, 
og har særlig bidratt mye til ungdomsarbeidet i Fana.
Mange fanabuer kjenner også Eirik som en flittig og
innimellom kontroversiell debattant. Nå forlater Mills
menigheten, for å reise hjem igjen til Oslo. Side 14-15

Det gule huset
Et diakonalt allaktivitetshus med ivrige sjakkspillere, god mat
og byens billigste barnehage: Bli med Torill Hansen Kongsbakk
på en rundtur i «Det Gule Huset» på Nesttun. Side 7-10 

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er

godt i gang med virket

som gateprest i Bergen.

En ganske annen preste-

oppgave enn den han

hadde som kapellan i

Søreide. Side 10-11

Speiderstart
Planane er mange i den

nye speidargruppa for

jenter og gutar som Fana

menighet starta opp i 

januar. Side 14 

Årsmøtets planer
Menighetens årsmøte

søndag 2. mars oppsum-

merte virksomheten i

2007 - og tok for seg 

planene framover. Mye

skjer og mye skal skje i

menigheten. Side 16
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med glede i mot artikler av ulike slag og-

gjerne også tips til reportasjer.
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AV EIRIK MILLS

I skrivende stund har jeg
om lag én måned igjen av
min prestetjeneste i Fana.
Selv om jeg gleder meg til å
flytte tilbake til mer hjemli-
ge trakter, synes jeg det er
vemodig å forlate Fana og
alle menneskene som
knyttes til nærmiljøet her.
En epoke, riktig nok bare
vel fire år, men like fullt en
epoke i livet mitt er i ferd
med å ta slutt. 

Kaster man et blikk over
skulderen og ser tilbake i
tid, består livet av mange
slike kortere og lengre epo-
ker. Hvor godt og bekym-
ringsløst var det ikke å
være barn, og leve under
foreldrenes beskyttende
vinger? Eller den noe i
overkant spennende pu-
bertets- og ungdomstiden,
da man måtte begynne å
”tenke sjæl”, som Trond-
Viggo Torgersen synger. El-
ler studieårene da man lev-
de i en boble, hvor man
oppriktig trodde at univer-
sitetskantina var verdens
sentrum. Og slik kunne
man fortsette å dele livet
inn i ulike epoker. De aller
fleste livsepokene overlap-
per hverandre, man glir ut
av den ene og inn i den nes-

te uten at man tenker over
det. Andre epokeovergang-
er er skarpere og tydeli-
gere, slik som den jeg står
overfor i disse dager. Jeg
velger imidlertid å tro at
Gud lukker aldri en dør
uten å åpne et vindu. Han
har en tanke og en plan for
det som ligger foran.

Kjære fanabuer, jeg vil
med dette takke for min
epoke i Bergen og Fana.
Jeg har hatt en fantastisk
tid. Jeg har gjort meg
mange erfaringer og lært
masse av både kollegaer og
andre medarbeidere i me-
nigheten. Jeg kunne sim-
pelthen ikke funnet et bed-
re sted å begynne min pres-
tegjerning. 

Til slutt vil jeg hilse dere
med de samme versene
som biskop Kvarme hilste
meg med ved min ordina-
sjon: 

17: Må Kristus ved troen bo
i deres hjerter og dere stå
rotfestet og grunnfestet i
kjærlighet.

18: Må dere sammen med
alle de hellige bli i stand til
å fatte bredden og lengden,
høyden og dybden,

19: ja, kjenne Kristi kjærlig-
het, som overgår all kunn-
skap. Må dere bli fylt av
hele Guds fylde! EF 3:17-19

Kulturkveld: Forsma

AV JOSTEIN AARVIK

Konsertene i Birkeland kirke
14. juni og Fana kirke dagen et-
ter vårens musikalske storsta-
sing fra Fana kammerorkester,
Fana kyrkjekor, Birkeland kan-
tori og Slettebakken motettkor.
Men i forkant av konserten in-
viterer Kulturutvalget for Fana
menighet til en spennende in-
troduksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra 1789. 

Her kan interesserte få en
innføring i Haydns inspira-
sjonskilder og tekstlige ut-
gangspunkt og hans samtid,
verk og virksomhet. Foredraget
blir livet opp med både lydek-
sempler og bilder. 

Kulturpersonlighet
Lorentz Reitan er bl.a. kjent
som direktør for Festspillene i
Bergen og direktør for Bergen
Filharmoniske orkester. Han er
utdannet cand.phil. med mu-
sikkvitenskap hovedfag og har
vært ansatt ved Bergen Lærer-
høgskole 1976 - 89 som høg-
skolelektor og førsteamanuen-
sis foruten å ha vært virksom
som skribent, foredragsholder
og gjesteforeleser. 

Han er nå pensjonert fra Ber-
gen Filharmoniske Orkester,
men er prosjektleder for en ny
bok om orkesteret, som skal
komme til 250-års jubileet i
2015. 

Ellers er han forfatter av bo-
ken Harald Sæverud: «Man-
nen, musikken, mytene»
(1997) og hans musikalske me-
ritter omfatter bl.a. en periode
som dirigent for Fana Kam-
merorkester. ●

Gratis adgang. 
Kollekt ved utgangen.

Om konserten:
«Skapelsen» 
av Joseph Haydn

- Birkeland kirke 
lørdag 14.juni kl 18.00 

- Fana kirke søndag 
15.juni kl 19.00

Det blir kulturkveld i Fana menighetssenter
med Lorentz Reitan torsdag 8.mai kl 19.30, i
forbindelse med oppføringen av Joseph
Haydns oratorium«Skapelsen» 

«Alt som skjer under 
himmelen har sin tid»

Slik formuleres det i Det gamle
testamentet. De siste tre – fire ukene har
jeg minnet meg selv og til dels trøstet
meg med nettopp dette bibelverset. 

Lorentz Reitan holder fordrag om

Haydn og «Skapelsen». FOTO: BER-

GEN FILHARMONISKE ORKESTER
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Medvirkende:
Fana kyrkjekor
Birkeland kantori
Slettebakken motettkor
Fana kammerorkester
Solister: Hilde Veslemøy
Hagen – sopran

Harald Bjørkøy – tenor
Øystein Skre – bass
Dirigent:
Jostein Aarvik

Billetter:
kr 180,- forhåndssalg 
på tlf 55 59 71 83 
(Fana prostikontor)

KM–
kalender
16. april: Ledersamling i Fana 

menighetssenter kl 19:00
19. april: Gospelnight i Søreide 

kirke kl 19:00
4. mai: «Vårslepp», familieguds-

tjeneste og uteaktiviteter, 
Ytrebygda skole

Ord til ettertanke:
«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi
Far, han som i sin rike miskunn har født
oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde.» PETERS FØRSTE

BREV 1, 3 (LESES SOM DEL AV LITURGIEN VED DÅP OG

GRAVFERD).

■ Vi trenger flere distributører til God
Helg! Fana KM har i mange år hatt avtale
med Fana menighet om å ta distribusjons-
jobben med menighetsbladet. Nå trenger
vi flere hjelpere til denne viktige jobben.
Som bladombærer hjelper du til å distri-
buere menighetsbladet samtidig som du
er med og støtter barne- og ungdomsar-
beidet i menigheten. Ruter i nærheten av
kirken er ledige. Ta kontakt med Jostein
Tang, e-post: jostein.tang@broadpark.no /
tlf.: 55 13 77 20 eller foreningssekretæren
på menighetshuset tlf.: 55 59 32 60/ e-
post: svante.havaag@bkf.no 

■ Åpen barnehage er godt i gang i Fana
menighetssenter, og antallet brukere øker
stadig. Trude Kyrkjebø avslutter nå sin tre-
måneders oppstartsperiode som styrer,
og Marianne Hjort begynner som fast sty-
rer 1. april. www.openbarnehage.no
e-post: post@openbarnehage.no 

■ Fana KFUK-KFUM speidergruppe har
også etablert seg nå, etter oppstarten i ja-
nuar. Det er en liten gruppe 4. og 5. klas-
singer som holder til i menighetssenteret,
men som også har begynt å prøve seg på
speiderlivet utendørs i kulturparken.
Speidertur er på trappene. Velkommen til
nye medlemmer!

■ Onsdag 5. mars avholdt Fana KFUK-
KFUM sitt årsmøte, og valgte nytt hoved-
styre for 2008-2009. Disse ble valgt: Styre-
leder; Rune Andreas Kroken. Medlemmer;
Dordi Høivik, Hege Standal, Stein Eike-
seth, Arne B. Andersen, Ingunn Tang, Tor
Magne Birkeli, Christer Olsen. 

SVANTE HAVÅG

mak på «Skapelsen»

Den østerrikske komponisten
(Franz) Joseph Haydn (1732-
1809) regnes som en av leder-
skikkelsene innen wiener-
klassisismen, sammen med
Mozart og Beethoven.

Hagen Bjørkøy Skre

Resultater fra fasteaksjonen 2008
Under årets fasteaksjon deltok 137 bøssebærere som dekket 58 ro-
der fordelt på hele menigheten. Nesten alle bøssebærerne var fra
årets konfirmantkull. De fikk inn 98 283,- kr og sammen med kir-
keofferet søndag 9. mars, der det kom inn 3 057,- kr, så sender Fana
menighet inn 101 340,- kroner til Kirkens Nødhjelp dette året. Et

flott resultat! Tusen takk til både bøssebærere og givere! ●
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AV MARIANNE HAARR

Slik lyder begynnelsen på en søndagsskole-
sang, og slik tenker vi. Søndagsskolen i Fana
menighet er nemlig for alle barn i alle aldre.
Som dere kanskje har fått med dere, så
startet vi opp med søndagsskole nå i januar,
etter noen år uten dette viktige arbeidet.

Etter snart tre måneder med søndags-
skole er vi godt fornøyd så langt. Det har
variert fra 7 til 22 barn hver gang på søn-
dagsskolen. Vi har valgt å kalle søndags-
skolen for «Fana Sprell Levende». Du lurer
kanskje på hva vi gjør på søndagsskolen?

Vi har søndagsskole så å si hver søndag i
underetasjen i Fana menighetshus, i for-
bindelse med gudstjenesten. Vi starter kl.
11.00 sammen med de andre på selve guds-
tjenesten, og etter en liten stund går vi så
ned i underetasjen, til søndagsskolen. Det
er også muligheter for å komme direkte til
søndagsskolen kl. 11.15. 

På søndagsskolen synger vi sammen, hø-
rer fortellinger fra bibelen, leker sammen,

og lager forskjellige ting. Som regel spiser
vi også litt på slutten.

De barna som går på søndagsskolen sier
at det er veldig kjekt, og tilbakemeldingen
fra dem viser at søndagsskolen har vært
svært vellykket så langt.

Vi er nå 6 voksne ledere, fordelt på 1 – 2
ledere hver gang. Fra høsten har vi imidler-
tid behov for et par nye ledere. Så hvis du

tror at kanskje denne oppgaven kunne
være noe for nettopp deg, så ta gjerne kon-
takt med menighetskontoret.

Ellers er vi også veldig glad for nye barn på
søndagsskolen. Det kan kanskje være en
oppgave for deg å følge et fadderbarn, et na-
bobarn eller egne barn til søndagsskolen?

Velkommen skal dere være! 
Så sees vi på søndagsskolen! ●

april 20084 april 2008

Vi inviterer til menighetsweekend på Fjelly Misjonssenter i Fjell dagene 25-27 april. Tema for weekenden: Hva er kristent fellesskap?
Her vil være bibeltimer, gruppesamlinger, gudstjeneste, fysisk aktivitet og mye sosialt fellesskap. Bibeltimeholdere: Per Barsnes, Gun-
nar Nesse og Bjarne Andersen. Kostnad: Pris pr. deltaker er Kr. 500,- for hele helgen. Avreise fra Fana fredag 25. april kl. 17:30. 
De som trenger skyss, må oppgi dette ved påmelding. Påmelding til menighetskontoret: tlf. 55 59 32 51/ fana.menighet@bkf.no 
Tilretteleggere: Bibelgruppeutvalget, Fana Diakonat. Nærmere opplysninger ved henvendelse til sokneprest Gunnar Nesse.

Hilsen fra Søndagsskolen
«Søndagsskolen er et sted hvor alle kan få være. Men noen barn er ganske små, og andre er litt svære.»

fana 2-08.qxp:fana.qxp  10-04-08  14:28  Side 4



5                   april 2007

Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Hauke-
landsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst? 

AV ARNE BREKKE 

Her var alt en trengte - ja til og med det dag-
lige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutik-
ker hvor personalet var på navn med kun-
dene – og kreditt kunne innvilges om porte-
moné var gjenglemt hjemme.

Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.

Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg der-
med var en sau – tenkte jeg ikke

På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvi-
lende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.

Da jeg ble tenåring var det klubb i menig-
hetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel. 

Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?

Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg min-
dre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og him-
melsk brød. Derfor er menighet og gudstje-
neste viktig. ●

God pinse.

Kultur-
Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighets-
salen. Arr. Lokalhistorisk 
forum i Søreide

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytu-
nets Antikvariske Jazzensem-
ble er gjester når Sjømanns-
kirken og Skjold menighet in-
viterer til FEST PÅ KJERKA.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzen-
semble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke 
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hog-
stad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Tirsdag 29.april kl.1930: 
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selv-
valgt tema i menighetshuset.

Torsdag 8.mai kl 19.30: 
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz 
Reitan. «Forsmak på Ska-
pelsen»: En spennende intro-
duksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkir-
ke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 18. mai kl 12.00: 
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smø-
råsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kom-
met opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00: 
Søreide kirke: 
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, da-
gen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mu-
lighet for kollekt v/utgangen.

Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Over-
natting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.

Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista del-
tar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluett-
klipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.

Lørdag 7. juni kl 20.00: 
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske har-
pister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.

Lørdag 14.juni kl 18.00: 
Birkeland kirke 
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

Søndag 15.juni kl.1100: 
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.

Søndag 15.juni kl 19.00: 
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

God pinse
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TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforel-
dre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklub-
ben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).

SYNSPUNKT

AV GYRI SKRE 

Konklusjonen hans er svært vik-
tig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svek-
ka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisnings-
opplegg for dåpsopplæringa. 

Det er altså over ein mannsal-
der sidan ansvaret for dåpsopp-
læringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter ga-
malt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stil-
te dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervis-
ninga.

Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekst-
miljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal un-
dervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!

I 2003 blei det vedteke ein «Re-
form for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år si-
dan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.

Eg meiner altså at kyrkja akku-
rat no bør «kjenne sin besøkel-
sestid». Alle døypte må få dåps-
opplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både øko-
nomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane? 

Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt. 
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.

Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravut-
styr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?

Dåpsklubben «T

Populær fa
POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,

trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
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– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker.  >> Les mer på side 8-9

Bli med 
til Det gule 
huset

kyrkja ta ansvar og sjå at trus-
opplæring er noko meir og ve-
sensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvik-
ling i vårt land. Korleis vil kyr-
kja løyse dette? ●

Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlem-
skapet er en populær fadder-
gave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pak-
ke til barnet – med alt fra tøy-
leker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, CD-plater og fil-
mer. 

– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø. 

Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selv-
stendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●

Mer informasjon:
www.iko.no

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menig-
hetsbladet for Fana menighet. 

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted 

eller struktur som forgriper seg på menneskets 

verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder rei-
ser til et annet sted fordi den ikke finner fø-
den sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk. 

– Vi har alle behov for hovednæringsstof-
fene, som vi får gjennom kjærlighetsbud-
skapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på meny-
en ikke stemte overens med det de serverte. 

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS. 

– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun. 

– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tan-
ken vår den gangen var å etablere et samar-
beid der kirken kunne være med sin om-
sorgstenkning der folket var. Kristusper-
spektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.

Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?

Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hån-

den frem og tilbake noen gang-
er. Det ser faktisk ut som om

hun blar i noen gamle bil-
der. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skam-
full da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne. 

– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun. 

– Det er den Kristus de tror på. Jesus møt-
te hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv. 

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?

– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.

– Det er ikke noe poeng for meg å rette kri-
tikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet. 

Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirke-
lige.

– Fordi menneskene er forskjellige og be-
hovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun. 

– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens di-
akonale oppdrag i Fana bydel ved å gi om-
sorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte. 

Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjo-
ner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen. 

– Fana helsestasjon henviser mange små-

-En stasjon for «tre

SYMBOL: På 
kontoret har Torill
en skulptur av en

engel med røde
boksehansker, la-

get av Elisabeth Hel-
vin. – Den kan gjerne stå

som et symbol for vårt ar-
beid, sier hun.

«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt 
her, men skulle ønske det var flere sjakk-

spillere blant de besøkende, sier Terje 
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø

(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for

medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny

Flaten (78), miljøarbei-
der/kokk Svanhild Ol-

sen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete

Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionom-

student Trude Thunes
(35), daglig leder Torill

Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassis-

tent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medar-
beider Siren Jannicke

Lyngtu (57).
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barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og ska-
pe et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter. 

– Det er en todelt dimensjon, der ev-
nen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes peda-
gogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Me-
rete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth. 

Ukentlige tilbud 
til 1000 fanabuer 
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i til-
legg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.

Stiftelsen driver også åpen familiebarneha-
ge, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med bar-
net. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner da-
gen må det også være byens billigste barne-
hagealternativ, og utkonkurreres bare i popu-
laritet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens før-
ste torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat. 

«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Et-
ter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stif-
telsen har gjennomført en omfattende dug-
nadsinnsats etter overtagelsen, og bygget hu-
ser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barne-
hage – i tillegg til å være åsted for en rekke ak-
tiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bake-
gruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe. 

– I slutten av april starter vi opp et spen-
nende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.

Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Det ble dermed et litt annerledes avskjedsin-
tervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdale-
na, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirke-
kaffen i Søreide, sier Kolbjørn. 

– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.

Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om

det som er gått galt. Og jeg synes det er befri-
ende å jobbe med mennesker som ikke fore-
stiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til van-
lig menighetsliv.

– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å

tro at man kan skape fellesskap i menighe-
tene der det er like stor plass til alle. Bymisjo-
nen og menighetene har forskjellige oppga-
ver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til en-
hver tid. Systemet eller kulturen i menighe-
tene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell. 

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig ut-
fordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.

– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.

Vi har mye goodwill, får mange og store ga-
ver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett mid-
ler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nær-
mest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.

Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?

– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstje-
nestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle de-
sember med skolegudstjenester og masse ar-
beid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyg-
gende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke vi-
sjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Sørei-
de. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●

GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fort-
sette med så mye ubundet arbeidstid. 

april 200810

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

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

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

Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

«Vi» vil si noen av årets diakonikonfir-
manter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymi-
sjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ven-
tet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler. 

– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss. 

Han gir oss en god innføring i det vikti-
ge arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, famili-
earbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av ar-
beidet.

– Nå jobbes det med utvidelse til hel-
dagsdrift av kaféen, forteller han.

Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken. 

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysglo-
ben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærlighe-
ten.

Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spon-
tane reaksjoner. 

«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kom-
mer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille. 

Ingen av oss går uberørt fra fredags-
messen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer. 
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no

BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra ven-
stre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredags-
messe i
Korskirken. 

Møte med en kirke uten fasade
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 
Fanaveien 320, 
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsu-
lent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-
bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Prost Per Barsnes

telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
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 Gjermund Mildestveit 

telefon/e-post 55 59 71 16
gjermund.mildestveit@bkf.no

mobil 913 83 430

Menighetskonsulent

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

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

Frivillighetskoordinator 

Anne Brit Lauvsnes

Telefon 55 59 32 54- 909 75 449
anne.brit.lauvsnes@bkf.no.

Spørsmål vedr. kirkegård/
gravstell, kontakt Bergen kir-
kelige Fellesråd, tlf. 55 59 32 00
man -fre kl. 8 - 15.

Men.rådsleder 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

Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet

Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor

Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM

Elin Andvik 55 22 68 90

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

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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Eirik Mills f

AV INGVAR HENNE

Eirik har vært flere turer til Midtøsten,
og sist høst reiste han sammen med
noen konfirmanter og ungdomsledere
som alle fikk med seg sterke og unike
opplevelser fra en verden vi stort sett
bare kjenner gjennom media. Gjennom
Eirik og hans reisefølge har vi fått pre-
sentert konflikten og dagliglivet fra en
annen synsvinkel, og det har vært både
spennende og lærerikt.

Selv om Eirik har trivdes i regnbyen
disse årene, har han nå valgt å dra tilba-
ke til Oslo. Hans nye kapellanstilling er i
Uranienborg kirke midt i Oslo sen-
trum. I tillegg skal han ha en mindre
stilling som konsernprest for Store-
brand. 

- Hvilke oppgaver har du trivdes best
med her i Fana?

- Det er variasjonen av mange ulike
oppgaver som gjør presteyrket så spen-
nende. Hvis jeg likevel skal trekke frem
noen oppgaver som jeg har trivdes aller
best med, kommer nok gudstjenestear-
beid øverst på listen. Jeg liker å forbere-
de og lede gudstjenester. Jeg skulle øn-
ske flere fikk oppleve hvordan det er å
stå foran i en fullsatt kirke – med alle
slags mennesker – som er kommet
sammen for å feire gudstjeneste. Det er
intet mindre en enn trosopplevelse. 

Jeg har trivdes godt med både barne-
og ungdomsarbeid. Det siste året har
Hans-Petter og jeg hatt ukentlige sang-
stunder med ungene i SFO på Kaland
og Kirkevoll. Det har vært veldig kjekt.
Jeg håper det vil fortsette også etter at
jeg har sluttet i Fana. 

Konfirmantarbeidet
- Hva har vært de største utfordring-
ene?

- Konfirmantarbeidet har definitivt
vært den største utfordringen. Med
nærmere 200 konfirmanter er det van-

skelig å skape et tilbud som passer for
alle. Dessutten er det et nokså krevende
logistikkarbeid knyttet til så mange
konfirmanter. Heldigvis har Hans-Pet-
ter tatt over mesteparten av den jobben. 

Fana menighet er veldig heldige. De
har mange fantastisk flotte og tjeneste-
villige mennesker. Samtidig byr det på
visse utfordringer. Naturlig nok har
man litt ulike tanker om hva og hvor-
dan ting skal gjøres. Det har til tider
vært nokså utfordrende å finne en felles
visjon/strategi for ungdomsarbeidet i
menigheten. 

Vi har også strevd med å få til et at-
traktivt tilbud til barn og barnefamilier
i menigheten. Dette ser heldigvis ut til å
løsne nå som vi har fått åpen barneha-
ge, søndagsskole og SFO-kor. 

- Er det noen spesielle opplevelser du
vil framheve?

- Jeg vil trekke frem alle ungdoms-
samlingene vi har hatt i presteboligen i
Formannsvei. Der har vi grillet, sett idol
på storskjerm, sunget Sing Star og hatt
juleverksted. 

Jeg vil trekke frem de årlige turene til
Vinterfestivalen på Voss og alle de hek-
tiske, men morsomme konfirmantlei-
rene vi har hatt på Kvamsseter. 

- Er det noe du spesielt vil savne når
du slutter i Fana?

- Det er mye jeg vil savne når jeg slut-
ter i Fana. Jeg vil savne byen Bergen. Jeg
vil savne kirkerommet i Fana. Jeg vil
savne det nye og flotte kontoret jeg har
fått. Men først og fremst er det alle
menneskene jeg vil savne. Jeg har tenkt
en del på det i det siste… mine nærmes-
te venner her i Bergen vil jeg alltids hol-
de kontakt med selv om jeg flytter til
Oslo. Jeg kommer til å savne alle de som
naturlig faller ut av det nettverket jeg
har i dag. De jeg har truffet regelmessig
til gudstjeneste, på TenSing, på eldre-
treff, på skolebesøk, på butikken osv. 

Jeg vil savne de gode kollegaene og an-
dre støttespillere som har vært viktige

Speidargruppa
er starta opp!
I januar vart det starta opp ei ny
speidargruppe for jenter og
gutar i regi av Fana menighet. 

AV ANNE BRIT LAUVSNES

Sidan oppstart har vi vore innom mange
tema som det er viktig å kunne noko om
når ein driv med friluftsliv, slik som fyr-
stehjelp, kart, stjernehimmelen, og vår-
teikn. Høgdepunktet så langt er utan tvil
bålbrenning og grilling, og dette skal det
sjølvsagt bli mykje meir av. Vi har òg
funne oss ein fast uteplass ikkje langt frå
kyrkjelydshuset, og her kjem vi til å ha
møtene utover våren. Det er kanskje
ikke alle som stortrivst ute i regnvèr og
blest, men denne energiske gjengen blir
rett og slett skuffa om me flyttar møtene
inn! Med aktivitetar og bål som varmar,
kjem jo vind og regn i andre rekke. 

Lokalhistorie
Speidarar skal kunne litt om lokalhisto-
rie, og den 27.mars fekk vi omvising av
Oddvar Skre på Stend Stasjon. Dette var
ein viktig stoppestad på Osbanen, både
for menneske som skulle til by’n, og for
«møkkatoget» som frakta viktig gjødsel
ut til bygda. I stasjonsbygningen har ein
samla ulike ting som er bevart frå Osba-
nen, slik som gamle fotografi, verktøy,
postluka, og ein sykkeldresin. Stend sta-
sjon har ei toglinje på 75 meter, og spei-
darane vart lova at dei kan komme og ta
toget den fyrste laurdagen i juni.

Overnattingstur
Men før den tid har vi mange speidar-
møter og ein overnattingstur i vente. Sti-
finnar-gruppa i Nordås har invitert oss
med til Rødlien, der vi skal lage mat på
bål, overnatte i telt og prøve ut kunnska-
pane våre. Det er framleis plass til fleire
4.- og 5.-klassingar i gruppa vår, så der-
som du har lyst å bli med, er det berre å
møte opp! 
Vi møtest utanfor kyrkjelydshuset (rett
bak kyrkja) på torsdagar kl. 18.00. 

Eirik Rice Mills har vært kapellan i menigheten vår siden
2004, og har spesielt bidratt mye i ungdomsarbeidet i Fana.
Konfirmantundervisningen har fått bedre struktur og nye
tilbud, og det er startet SFO-kor både på Kirkevoll og Kaland
skole. Mange fanabuer kjenner også Eirik gjennom
Fanaposten, hvor han har hatt mange spennende innlegg. 

fana 2-08.qxp:fana.qxp  10-04-08  14:28  Side 14



15                   april 2007

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

startet opp igjen 
torsdag 17. januar

 Sted: Krokeidevegen 407 B
Samling hver 14.  dag kl. 17.30

Program: 
Sang, bibelfortelling, 

baking, utlodning m. m. 

Info: Elisabeth Jonassen, 
tlf 55 91 58 83

for meg helt i begynnelsen av min prestetje-
neste. 

Hjem til venner, familie
-Hva ser du mest fram til i din nye jobb i
Oslo?

- Jeg ser frem til å komme hjem, til min
nærmere familie og gamle venner. Jeg tror
det kan være sunt for meg å bytte litt omgi-
velser - nye mennesker og nye arbeidsopp-
gaver. Ettersom Uranienborg ligger midt i
«storbyen» får nok også menigheten og
mine arbeidsoppgaver et mer urbant preg.
De legger mye arbeid i gudstjenestene, med
en nokså høykirkelig profil. Det blir nytt og
spennende. 

- Det blir noe helt nytt å jobbe som kon-
sernprest i Storebrand. Det er såpass frem-
med for meg enda, at jeg må innrømme at
jeg både gleder og gruer meg til det. 

- Noe å tilføye?
- Det høres kanskje litt klisjéaktig ut, men

det er faktisk sant. Jeg slutter i Fana og be-
gynner i Uranienborg med en sterk følelse av
ydmykhet og takknemlighet til mennesker
så vel som Vårherre. Jeg kunne ikke fått et
bedre tjenestested å starte som ung og uer-
faren prest, enn Fana. Jeg har fått god støtte
og lært masse av kollegaer og andre medar-
beidere i menigheten. Takk er vel i grunnen
alt hva jeg har å tilføye, slutter Eirik Rice
Mills. ●

forlater oss
HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Fana menighet takker Eirik for ny inspirasjon og stor innsats i en viktig stilling, og ønsker lykke til i

ny stilling med nye utfordringer og muligheter! Avslutningsgudstjenesten vil være i en nyåpnet

Fana kirke 25. mai. 
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Filip-Andrè Glesnes Smørås
Lykke Magnusson
Sofie Suarèz-Birkeland
Noah Skare Robertsen
Sebastian Tungodden Vikøren
Maja Cecilie Hatlestad
Maria Skage
Isabelle Nygård Svendsen
Alice Hansen-Garvik
Ida Meidell Revheim
Thorstein Steinsland Lade Raa
Marte Gunnes Olsen
Mia Stensrud
Amalie Anuglen Fredriksen
Mia Stensrud
Marius Håland
Isabell Birkeland Solbakken
Lucas Drange Ytrøy 
Brict Dominic Aadland Samdal
Amira Bergstø
Julian Jacobsen
Leander Voster Ådland
Harald August Gullaksen
Elina Nybø
Storm Aleksander Steinsvik
Mina Havsgård Skoge
Ulrik Kårstad Berge
Nicholas Hope

Torgeir Eidsvik f. 1918
Andrea Øijordsbakken f. 1920
Synnøve Palm Fauske f. 1942
Svein Inge Stangnes f. 1933
Målfrid Austgulen f. 1924
Aud Solveig Knudtsen f. 1923
Dagveig Agnes Berntsen f. 1927
Dagmar J. Skibenes f. 1926

Viggo Magnar Fosse f. 1951
Arthur E. Garmannslund f. 1923
Anders Bjørn Bjørnsen f. 1930
Ida Oleana Aadland f. 1916
Rosalinn H. Birkeland f. 2008

19. april – lørdag
19.00: Søreide. Gospelnight v/
menighetsprest Lars Martin
Hol. Blessing, Ytrebygda ten-
sing, Søreide tensing og Bønes
tensing deltar. 

20. april – 4.søn. etter påske
11.00: Fana. Høymesse v/ 
kapellan Eirik Mills. Dåp og
nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole. 
19.00: Blomsterdalen. 
Kveldsgudstj. v/ kapellan Eirik
Mills. Nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Joh 15,10-
17; Jes 1,18-20; 1 Joh 4,10-16.

27. april – 5. søn. etter påske.
11.00: Fana. Familiegudstjenes-
te v/ prost Per Barsnes. Dåp.
Takkoffer til barne- og ung-
doms-arbeidet. Søndagsskolen
deltar. Matt 6, 6-13; Dan 6, 4-12;
Rom 8, 24-28. 

30. april – onsdag.
09.00: Fana. Morgenmesse. 

1. mai – Kristi Himmelfartsdag
11.00 Fana. Høymesse v/ vi-
karprest. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til menighetsarb.Hebr 2,
5-9; Sal 110, 1-4; Apg 1, 1-11. 

4. mai – 6. søndag etter påske.
11.00: Fana. Høymesse v/ sok-
neprest G. Nesse. Dåp og natt-
verd. Takkoffer: Menighetsarb. 
11.00: Ytrebygda sk. Vårslepp
v/KFUK/KFUM-sekr. S. Havåg.
Takkoffer: Fana KFUK/ KFUM.
Joh 17, 9-17; Sak 14, 7-9; Ef 4, 1-6. 

11. mai – Pinsedag. 
11.00: Fana. Høytidsgudstj. v/
vikar. Dåp og nattverd. Takkoffer
til menighetens misjonspro-
sjekt. Joh 14,15-21; Joel 3, 1-2;
Ef 2, 17-22. 

17. mai – Grunnlovsdagen.
10.00: Fana. Festgudstj. v/
prost Per Barsnes. Takkoffer til
Kirkens Nødhjelp. Joh 12,35-36;
5 Mos 30,19-20a; Fil 3,12-16. 

18. mai – Treenighetssøndag.
11.00: Fana. Høymesse v/ sok-
neprest Gunnar Nesse. Natt-
verd. Takkoffer til menighetsar-
beidet. Søndagsskole. 
13.00: Fana. Dåpsgudstjenes-
te v/ sokneprest Gunnar Nesse.
Takkoffer til trosoppl. Matt
28,16-20; Jes 6,1-8; Tit 3,4-7. 

25. mai – 2. søndag etter pinse
11.00: Fana. Høymesse v/ ka-
pellan E. Mills. Dåp og nattverd.
Takkoffer til Norges Kristelige
Student og Skole-ungdomslag.
Søndagssk. Luk 12,13-21; Fork
12,1-7; 1 Tim 6,6-12. 

28. mai – onsdag. 
09.00: Fana. Morgenmesse. 

1 juni – 3. søndag etter pinse. 
11.00: Ytrebygda kirketomt.
Gudstj. v/ prost P. Barsnes og
s.p. G. Nesse. Takkoffer: Ytre-
bygda kyrkjelag. 1. Kor 1,26-31;
5 Mos 7,6-8; Luk 19,1-10.

8. juni – 4. søndag etter pinse.
11.00: Fana Amfi. Blomster-
gudstj. v/prost P. Barsnes og vi-
karprest. Offer: Menighetsarb./
Vennefor. for Fana kulturpark.
13.00: Fana. Dåpsgudstj. v/vikar-
prest. Offer: Trosoppl. Luk 15,11-
32; Jes 65,1-2; 1.Pet 5,5b-11. 

17. april: Torsdagskvelden
Harald Grønnevik: Keltisk kris-
tendom og salmer. Bli med og
syng! Menighetssalen kl. 19.30
Programmet begynner kl.20.00.

24. april: Per Fimreite: Hver-
andres lemmer: Arr: Voksenla-
get. Kvelden starter med kort li-
turgi i kapellsalen kl.19.30

8.mai kl. 19.30: Kulturkveld, se
side 2-3

15. mai: Sosial samling med
kveldsmat.

29. mai: Torsdagskvelden
Jens Aas Hansen, Kirkens Nød-
hjelp: Vår rolle i den globale ver-
den. Menighetssalen kl. 19.30
Programmet begynner kl.20.00.

Gratis adgang på alle arr.

kalender

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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Søndag 2. mars var det tid for
menigheten å samles for å
oppsummere virksomheten i
2007, og se på planene for 
2008 og videre framover.

AV ELISABETH ANDERSEN OG INGVAR HENNE

Vi startet med gudstjeneste i Fana kapell,
som gjør nytte som «arbeidskirke» mens
middelalderkirken får en kjærkommen res-
taurering. Dette har gitt oss en del nye erfa-
ringer i forhold til gudstjenestene og akti-
vitetene i tilknytning til disse: Søndagsskolen
og kirkekaffen. Selv om kapellsalen ved noen
anledninger har vist seg å være i minste laget,
gir det likevel en del fordeler å ha søndags-
skole og kirkekaffe i samme bygning som
gudstjenesten. Oppholdet på kirkebakken
kan være en sur fornøyelse i tradisjonelt vest-

landsvær, mens romslige ganger i menig-
hetshuset innbyr mer til en uformell prat før
og etter selve høymessen. Når en slipper å gå
ut i ruskeværet, og kaffeduften siver ut fra
kjøkkenet, frister det nok mer å få med seg
kirkekaffen før hjemturen starter.

Vi er utrolig glade for at søndagsskolen er
kommet i gang igjen, og denne dagen dro en
flott gruppe barn med seg menigheten i sang
før de gikk ned i ungdomsavdelingen og
fortsatte sitt «Sprell Levende» opplegg.

Etter gudstjenesten var det kort vei ned
trappen til årsmøtet, og gledelig mange del-
tok. Soknerådsleder Ingvar Henne ga en
kortfattet, men grundig orientering om virk-
somheten i i 2007. Noe av det som gleder
mest er alt som spirer og gror i barne- og
ungdomsarbeidet. Vi har i øyeblikket 4 bar-
nekor, 3 av disse i samarbeid med SFO. Søn-
dagsskolen er allerede nevnt, og det er også
etablert en ny speidergruppe på Fana. Og
ikke minst har Fana KFUK/KFUM startet

opp Åpen barnehage i menighetssenteret 3
dager i uken. Her er det stor oppslutning, og
vi ser at dette blir et sted hvor unge familier
kan knytte kontakt både med hverandre og
med menigheten.

Det aller mest synlige er likevel restaure-
ringen av Fana kirke. Det innvendige arbei-
det skal være klart til 1. mai, mens arbeidet på
taket vil vare over sommeren. Ikke mindre
gledelig er det at BKF har tatt på seg ansvaret
for å få bygget Ytrebygda nærkirke, og at det
foreligger en konkret tidsplan for prosjektet.

Den store utfordringen i årene som kom-
mer blir ansvaret for trosopplæringen. Der-
som en skal sikre at barna som blir døpt får
den kunnskapen de trenger for å få en le-
vende tro, vil kirken trenge tilførsel av både
personell, penger og lokaler. Kirken legger
press på myndighetene for å få dem til å se sitt
ansvar. Samtidig må vi som menighet bruke
våre ressurser og vår oppfinnsomhet for å se
hva vi kan gjøre mens vi venter. ●

Årsmøte for Fana menighet i «arbeidskirken» vår
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