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Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Symbolrik høytid
I påsken tar vi i bruk en
rekke symboler. Hvorfor
er høytiden «gul» - og
hvordan gikk det til at
Moses, et utall egg og
den romeske gudinnen
Aurora ennå preger
nordeuropeisk påske-
feiring?  Side 10-11

Valget nærmer seg
I september skal det
velges nye menighets-
råd for to år. Hva går
rådsvervene ut på? Vi
har spurt tre menighets-
rådledere. Side 8-9

Hva skjer i Mali?
Arbeidet i Mali sto i 
fokus under misjons-
dagen 1. februar. Side 4

Årets frivillige
medarbeidere
Ildsjelene Renate og Christer Olsen ble i februar utnevnt som 
«årets medarbeidere 2008» i Fana menighet.                    Side 2-3

Inviterer unge i Fana til lovsang
29. mars åpner  Fana kirke for lovsang. Simen Søvik (17) og hans
medspillere har latt seg inspirere av Lovsang Bergen, som nylig
arrangerte storkonsert med lovsangslederen Michal W. Smith. Side 15
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Faste og feste

REFLEKSJON AV GUNNAR NESSE

I adventstiden holder vi på

ulike skikker og tradisjoner:

Adventsstake, adventskalen-

der og adventsstjerne i vind-

uene. I fastetiden har vi få eller ingen lig-

nende tradisjoner. Men på samme måte som

vi i adventstiden forbereder oss til julefesten,

er fastetiden en forberedelse til påskefesten. 

I mange år har Kirkens Nødhjelp hatt faste-

aksjon. Til bruk i hjemmene er det laget en

fastebøsse i papp, formet som et lite brød.

Her kan en daglig i fastetiden – gjerne ved fro-

kostbordet – legge penger på bøssen til hjelp

for dem som lider nød. Når fastetiden er

omme, kan en levere bøssen i kirken eller på

prestekontoret. Herfra vil pengene bli sendt

videre til Kirkens Nødhjelp. 

Fastetid er deletid, der vi på en særlig måte de-

ler med dem som trenger vår hjelp. Om hver av

oss gir ti kroner dagen til fasteaksjonen, kos-

ter det ikke oss mye. Men for dem som er aller

fattigst, vil ti kroner dagen gjøre deres dag til

en fest. Vi faster litt – og gir dem en fest. 

Ingen høytid har et sterkere gavemotiv enn

påsken. Påske er festen for Jesus som gav

seg selv for oss. Han sparte ikke på noe for å

gi oss det evige livs gave. Ved sin død og opp-

standelse gir han oss en ny framtid etter dø-

den. Påske er kirkens største fest. 

Vår fastetid er til minne om Jesu fastetid – 40

døgn i ørkenen. Jesus gav avkall på de forde-

lene han hadde som Guds Sønn. Han var hos

Gud, han var og er Gud, men han tok på seg en

tjeners skikkelse. Jesus fastet og delte sitt liv

med oss, for at vårt liv skal være en fest. Å tro

på Jesu seier over døden, er å legge festglans

over sitt eget liv. «Den som tror på meg, skal

leve om han så dør», sa Jesus. 

Det er kanskje ikke så viktig å faste. Men det

er viktig å feste – viktig å oppdage påskens vi-

dunderlig gave og la det preget livet her på

jorden med mening og glede. ●
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Vinterfestival 
Datoene er 13.-15. februar, stedet
er Voss, anledningen er Vinterfes-
tival 

Rundt 600 unge fra Bjørgvin krets er
samlet i idrettshallen på Voss. Vinterfes-
tivalen på Voss er blitt en tradisjon; en

TEKST OG FOTO: GEIR MØLLER

Prisen ble overrakt av leder i Fana me-
nighetsråd Ingvar Henne.  Begrunnelse
for tildelingen fra Fana menighetsråd er
at de begge har vært voksenledere i ten-
singkoret Blessing i mange år. Renate
har vært dirigent, mens Christer blant
annet har vært både orkesterleder og
keybordist. Christer har også gjort en
kjempejobb med teknikergruppen på
Fana. Han bistår med alt fra å rigge ut-
styr til transport av utstyret. 

Kona Renate startet opp med babysang
og har holdt dette i gang fra starten. Hun
er også med som leder i Fana søndags-
skole. Christer er også medlem av Fana
sokneråd og er soknerådet sin represen-
tant i hovedstyret for Fana KFUK-

KFUM. Sammen har de gjort en utrolig
innsats som frivillige i Fana menighet.
Deres entusiasme og glede over å være
med smitter over på oss andre heter det i
begrunnelsen for tildelingen av årets
medarbeiderpris 2008 i Fana menighet.

Flott medarbeiderfest 
Det ble en fin medarbeiderfest for de 60

Det er fastetid. Det gjenspeiles ikke i
vår hverdag. Vi legger verken om
vaner eller kosthold når det er fastetid

19. april kl. 20.00 inviterer vi
igjen til Tomasmesse.
En stille stund i en travel hverdag. Her

er det mulighet for forbønn, salving av

syke eller du kan sitte helt for seg selv

og være stille sammen med Gud.

Når vi sliter og har noe tungt å bære,

kan livet virke vanskelig å leve.

Det kan virke som en umulighet å se

lyset på veien vi bør gå. Da, midt i det

vanskelige, kan det være en god hjelp

og trøst å rekke frem sine hender mot

Gud og be Han om å ta deg inn i sin

gode og trygge favn.

I Tomasmessen ønsker vi å hjelpe

deg til å finne den gode og trygge trøs-

ten og hjelpen fra Gud.

Kom til Fana kirken denne kvelden

og legg alt du bærer på frem for Gud.

Christer og Renate 
På medarbeiderfesten torsdag 19. februar for frivillige
medarbeidere i Fana menighet fikk Renate og Christer Olsen
overrakt gave og plakett som tegn på at de er valgt som årets
medarbeidere i Fana menighet for 2008.

Velkommen til ny Tomas-messe 

Søstrene Trætteberg - ved to av dem.
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SØNDAGSSKOLER
Søndagsskole i Fana kirke

Søndager kl. 11.00.

29.mars, 3. mai, 10.mai,

24.mai, 31.mai og14. juni.

Kontaktperson: Marianne

Haar, tlf. 55 10 21 34 - mob:

993 77 440

Bedehuset Karmel 

søndagsskole

Søndager kl. 11.00. 

Kontaktperson: Rune 

Ludvigsen, tlf. 55 99 15 11

Hjellestad søndagsskole

Søndager kl. 11.00. Kon-

taktperson: Inger Johanne

Holst, tlf. 55 22 65 35 

Kaland søndagsskole

Annenhver søndag kl.11.00 

i Bedehuset Kristborg.

Kontaktperson: Arne Børs-

heim, tlf. 55 11 92 36

BARNEKLUBBER

Barneklubben på Rød

Sted: Krokeidveien 407 B

Annenhver torsdag 

kl. 18:00 – 19:30. Kontakt-

person: Elisabeth 

Jonassen, tlf. 55 91 58 83

S – klubben

Misjonsklubb for barn fra 2.

kl. Tilknyttet Nordmisjon.

Annenhver mandag kl.

17.30 - 19.15. Sted: Nordre

Gommershaugen 1 B.

Kontaktperson: Jorunn Aa.

Dørdal, tlf. 55 22 62 58

Elvis – klubben

Klubb for 11 – 13 åringer på

Ytrebygda skole en torsdag

i mnd. kl. 18:30. Kontakt-

person: Inger Johanne

Holst, tlf: 55 22 65 35

Barneklubben på Karmel

Kontaktperson: Rune Lud-

vigsen, tlf. 55 99 15 11 

Basar for hele 
familien
Fana menighetssenter søn-

dag 29. mars kl 16. Sang og

musikk, utlodning, serve-

ring. Alle hjertelig velkom-

men. FANA DIAKONAT

Utleie i Fana menighetssenter
Vi leier ut lokaler til dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, minne-
samvær, åremålsdager og andre sammenkomster. 

Ta kontakt med menighetskontoret, tlf. 55 59 32 51 for bestilling og pris.
FANA MENIGHET

helg i februar hvert år tar Bjørg-
vin KFUK-KFUM over Voss.  Hel-
gen skulle fylles med sang, ski
og Jesus. Tradisjonen tro så
startet fredagen med et heidun-
drende åpningsshow før kvel-
den fortsatte med volleyballtur-
nering. Ingen nådde til toppen i
år, men Blessings heiagjeng ble
kåret til årets beste .

På lørdagen valgte de fleste
løypene. De som var igjen deltok
på seminarer som  dans, band,
direksjon, ludus, media, lyd og
lys. På kvelden var det opptre-
den for alle korene og både YTS
og Blessing leverte knallsterkt. 

I år var diskoteket byttet ut
med marked, der alle kunne be-
tale for aktiviteter som sumo-

bryting, bruskasseklatring - og
bryllup der man kunne «gifte
seg». Inntektene gikk til årets
solidaritetsprosjekt. 

Etter et fakkeltog rundt i Voss
sentrum var det konsert med
årets Tensing Norway. På søn-
dagen var det gudstjeneste og
avslutningsshow for nok en vel-
lykket vinterfestival. ●

frivillige som hadde møtt frem til festen. Det var
tale ved sokneprest Kåre Jakobsen fra Arna som
talte over emnet «en levende menighet». Jakobsen

er engasjert i menighetsut-
vikling og opptatt av hvor-
dan menighetene vokser.
Han var inne på viktighe-
ten av å skape gode vekst-
vilkår for menigheten. 

Det var god servering
med et fyldig koldtbord og
etter pausen var det under-
holdning ved Søstrene
Trætteberg - ved to av dem.
Flere små sketsjer og inn-
slag skapte en god stem-
ning, og vi lot oss rive med i
flere av innslagene. De had-
de for eksempel laget for-
slag til en ny kirkelig akti-
vitet før hver gudstjeneste.
En aktivitet som alle i salen

fikk være med på å prøvekjøre. Det kulturelle inn-
slaget fikk vi ved fløyte og pianospill. En fin kveld
med en god blanding av alvor og humor. ●

La han få komme deg nær og gi sin trøst. Kom til

kirken og vær stille, lytt til hva Gud har å si til

deg, snakk med Gud og ta imot Hans gode vel-

signelse.

Tenn et lys og lytt til fin musikk. Opplev stillhe-

ten og Guds nærhet.

Vi ønsker at flest mulig i Fana skal få oppleve

en god stund i kirken denne kvelden. Derfor øn-

sker vi alle hjertelig velkommen til Tomasmesse

i kirken. ●

Når vi ikke finner ordet som kan

trøste den som gråter 

der hvor striden ble for svær, 

når vi ikke kan gi hjelp til å løse vonde gåter, 

kan vi rekke frem en hånd og være nær.

Alle trenger vi hverandre, vi er alle små og svake, 

alle møter sorg og savn. 

Vi vil gi hverandre hånden 

slik at ingen blir tilbake, 

men får følge veien frem i Jesu navn.

LIV NORDHAUG

ble årets medarbeidere

i Fana kirke

Christer og Renate Olsen

med Benedicte og Jacob.
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Først var det gudstjeneste i
kirken kl. 11, der Eystein
Wiig prekte. Han er regi-
onarbeider for Normisjon
i Hordaland. Berit Bakke,
som tidligere var direktør
for arbeidet med bibelo-
versettelse til kasonke-
språket i Mali, orienterte
litt om prosjektet. 

Etter gudstjenesten in-
viterte misjonsutvalget i
Fana menighet til mi-
sjonsfest i menighetssen-
teret, der det ble servert
herlig betasuppe med på-
følgende kaffe og kringle.
Her fikk vi utfyllende in-
formasjon og orientering
om arbeidet med bibelo-
versettelsen og annet mi-
sjonsarbeid i Mali. 

Knapt 60 møtte fram på
festen, og de fleste mi-
sjonsforeninger i menig-
heten var representert.
Det er fortsatt mange akti-
ve misjonsforeninger i
Fana menighet. De fleste
av disse er kvinnefor-

eninger, men vi har også
en mannsforening og to
barnemisjonsforeninger.
Mange sliter med å holde
det gående. Deltakerne
blir stadig færre, og de
som er igjen, blir stadig el-
dre. Det er vanskelig med
rekruttering. Men de som
er med, gjør en flott og
viktig innsats. 

Karl Henrik Fosse, som
var med på team fra Gå Ut
Senteret i fjor, fortalte om
sine opplevelser fra frem
måneder i Mali. Som te-
amdeltakere skulle de føl-
ge unge kristne i deres
hverdag. De bodde store
deler av tiden hos vertsfa-
milier. Til tider kunne det
være ensidig og enkel mat,
med ris og hirse som de
viktigste ingrediensene til
alle måltider. Men han
angret ikke, og kunne godt
tenke seg å dra tilbake til
Mali og besøke dem han
ble kjent med. 

Kjekke ungdommer fra
bedehuset i Blomsterda-
len stod for serveringen. ●
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Berit Bakke ori-
enterer om bibel-

oversettelsen.
FOTO. DAG VAULA 

KM-kalender
28.mars: Lederlørdag

29.mars: Lovsang Fana

4-8.april: SportYpåske

1-3.mai: Unge voksne 

weekend

10.mai: Vårslepp

Full rulle 
Året er skikkelig i gang og

Fana KM sparer ikke på

kruttet.  Spesielt moro er det

med to nye arran-

gementer, nemlig

lovsang Fana (se

side 14-15) og unge voksne

weekend, et arrangement

for deg mellom 18 og 35 som

har lyst til å treffe venner og

få nye bekjente. Vi gleder oss

til å se deg! 

Spørsmål? Kontakt ung-

domspresten: maren.flotve.

tischendorf @bkf.no.

Misjonsdag i Fana menighet
Søndag 1. februar hadde vi
misjonsdag i Fana menighet. 
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Kultur
• Storetveit søn. 29.mars kl.17: Bartimeus-
konsert. Bill. Voksne: kr 100.-, barn: gratis.

• Storetveit søn. 29. mars kl. 20. Konsert - «Ye
shall have a song». Bergen Kammerkor.  Bill.
kr. 130,-. Barn under 14 år gratis.

• Bønes tirsdag 31.mars kl.1830-ca.20.00.
Museumsbesøk. Påmelding innen 27.mars på
55 30 81 02/bones.menighet@bkf.no. Billett.

• Søreide fredag 3. april kl.21: Musikk-kafe
med snev av salmekveld. Servering, kollekt.

• Søreide lørdag 4.april kl.17: «Credo». Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Kollekt. 

• Storetveit lørdag 4.april kl.20. «Credo«. Pa-
sjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Resitasjon.

• Slettebakken. Akvareller v/Marit Isaksen
Espedalen. Åpning palmesøndag 5.april kl 11,
åpent til pinse når det er arr.  i kirken.

• Storetveit tirsdag 7. april kl 20: Pasjonsmu-
sikk. Folketoner og jazz Bill. kr 100.-/kr 60.- 

• Søreide skjærtorsdag 9.april kl.18.30: Pa-
sjonskonsert i forkant av gudst. Medv. er Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv. Kollekt.

• Fana skjærtorsdag 9.april kl 19.00. Pa-
sjonskonsert. Gratis adgang, kollekt.

• Storetveit søndag 12. april kl 19. Klassisk
konsert. Bill. kr 150.- kr 100.- stud/honnør.

• Slettebakken 2. påskedag, 13. april
kl.19.30: Fellesgudstjeneste for prostiet. Opp-
standelsesmesse. Slettebakken motettkor. 

• Søreide Sundag 19.april kl.19. Konsert,
musikk av Felix Mendelssohns. Bill. kr. 50,-. 

• Fana torsdag 23. april kl. 20. Konsert. Sand-
viken kantori, dir. Bjørn Lien. Bill kr. 100/50.

• Skjold søndag 26. april. Kl.11. Gladjazz-
gudstjeneste. Med Louisiana Washboard Five.

• Fana søndag 26.april kl 19. Konsert. S.B. Hel-
dal,  S.E. Rotvoll, R. Ludvigsen og Fana kyrkjekor.
Utd. stipend, Sigm. Skages minnefond. Kollekt.

• Birkeland: Søndag 24.mai kl 11: Frilufts-
gudstjeneste på Totland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/KN

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av
mange som roper SOS, og ber oss ta klima-
trusselen på alvor: – Blir naturkatastrofene
flere og sterkere, vil det ramme hardt.

Pengene fra aksjonen går derfor til å gjø-
re fattige i flomutsatte områder som Bang-
ladesh i stand til å møte mer ekstremt vær.
Dette innebærer blant annet treplanting,
flomsikting, og at det opprettes lokale kri-

segrupper som har ansvar for flomvars-
ling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget sta-
dig høyere opp på dagsorden i
den vestlige del av verden, og
KN ønsker å markere at klimaen-
dringer er et rettferdighetsspørs-
mål. Den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet, og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Om du
ønsker mer informasjon, eller vil melde
deg som bøssebærer, kan du kontakte: 

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)

• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon W. Dahl (Storetveit)

• Marit Hauge Solheim
(Skjold)

• Sveinung Hordvik 
(Slettebakken) 

• Tove Sandgrind (Bønes)

Du kan også støtte aksjonen gjennom gi-
vertelefonen 82044088 (175 kroner) eller
via kontonummer 1594.22.87493. ●

Mer informasjon: kirkensnodhjelp.no

Fasteaksjon 2009:

SOS
fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 09
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene. 

BØSSEBÆRERE: Hold deg klar  31. mars. Kanskje er det en av vårens konfirmanter

fra Skjold menighet som smiler mot deg når du åpner? FOTO: BJØRN MOE.

Applausen var langvarig etter den prakt-

fulle flygelkonserten i Fana kirke 15. fe-

bruar. Håpet er at et slikt instrument

snart kan bli fast inventar i den vakre

middelalderkirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Konserten var en hyllest til pianist Jan Hen-
rik Kayser, og en rekke tidligere elever
spilte musikk av Beethoven, Chopin,
Haydn, Rachmaninov, Tanaka og Tveitt.

Kayser spilte selv «Kristi blodsdråper» av
Sæverud og  Laviks «Blåelven» - før han av-
sluttet med datteren Anne Regina Kaysers
«Poesi».  Bergen pianoforretning sørget for
gratis utlån og transport av flygelet. 

– Vi mangler fortsatt kr. 160.000,- for å
kunne realisere drømmen, sier kantor Jo-
stein Aarvik. Konserten innbrakte over
12.000, i tillegg har menighetsrådet satt av
kr. 50.000,- til instrumentkjøp. 

Om du ønsker å hjelpe til med å finansi-
ere nytt klaver til Fana kirke, kan du sette
inn ditt bidrag på konto 3411 33 28136 i
Fana sparebank. ●

Musikk for en Kayser LÆRER OG ELEVER:  Fra venstre: Turid
Bakke Braut, Signe Bakke, Nils Henrik
Jansen (Bergen pianoforretning), Eldfrid
Liland, Rune Alver, Øyvind Aase, Ingunn
Ådland og Jan Henrik Kayser. 
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– Det skjedde en stor feil i 1969, da
departementet avgjorde at skolens
og kirkens kristendomsopplæring
ikke lenger skulle være den samme,
sier prost Per Barsnes.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Den norske folkeskolen ble opprinnelig eta-
blert av kirken, og hadde i utgangspunktet
kun undervisning i fagene lesing, regning og
kristendom.

Skolefag
– Det å kunne lese var en forutsetning for å
tilegne seg kristendomskunnskap, sier Bars-
nes, og forteller at kristendomsundervis-
ningen i den norske skolen helt frem til 1969
var både formelt og reelt definert som tilhø-
rende Den norske kirken.

– Kristendomskunnskap var et skolefag,
men som folkekirke var dette folkekirkens
trosopplæring. Skolen var da en del av folke-
kirken. Så avskaffet man med et pennestrøk
det som hadde vært med og skapt skolen. 

Barsnes mener at det den gang ble gjort en
stor feil, siden det ikke samtidig ble stilt krav
om annen dåpsopplæring som var like god
og like dekkende. 

Ny trosopplæringsplan
– Helt siden 1969 og frem til nå har dåpsopp-
læringen i kirken vært vilkårlig. Dette erkjen-
ner Stortinget, som nå gjør et forsøk på å bøte
på skaden. Det er vi glade for, men det er et

stort etterslep. Vi kommer nok aldri tilbake
dit vi var.

Ny plan for trosopplæring sendes i disse
dager ut på høring til 121 inviterte  instanser.
I tillegg er forslaget lagt ut på kirken.no med
åpen invitasjon til å avgi høringssvar.

– Vi er spent på responsen og håper på kon-
struktive innspill gjennom høringen sier
Kristine Aksøy, fungerende seksjonsleder for
trosopplæring i Kirkerådet til kirken.no. Hø-
ringsfristen er satt til 20.april.  

Innføres nå
Planen forutsetter at det utarbeides lokale
planer for trosopplæring i den enkelte me-
nighet, og bygger på erfaringer fra trosopp-
læringsreformens femårige forsøksfase. 

– Her har man vunnet en del kunnskap
som vil bli brukt i det videre arbeidet. 

Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget i kirkens
regi, som nå skal innføres i alle menigheter.

– Det koster mye penger, så planen er at det

Mange av oss som har levd en
stund, husker en skoletid da
dagen begynte med salmesang
og Fadervår.

KOMMENTAR VED KAREN ROSSEBØ

Kristendomstimene var kristendomstimer,
og Bibelen var boken med stor B. Det var ikke
noe tema hvorvidt man var enig i at det skulle
være slik eller ikke – det bare var sånn.

Kristendom eller Livssyn?
Men nye generasjoner vokste til og stilte
spørsmål: Hvorfor er det slik? Må det være

slik? Er det riktig at det er slik? Debatten gikk
friskt, og det ble konkludert med at det behø-
ver ikke å være slik, hvis vi ikke vil. Dersom
foreldrene ikke ønsker at barna skal ta del i
skolens kristendomsopplæring, må de få et
alternativ. Dermed var et nytt skolefag et fak-
tum. Vi fikk faget Livssyn. 

KRL
Samfunnet var i stadig endring, og debatten
om religionsundervisning fortsatte. Vi fikk
flere nye landsmenn og kvinner med andre
religioner. Det ble ønskelig å skape et fag der
alle elevene kunne delta. Dette skulle være et
kunnskapsfag, og ikke utøvelse av religion.
Men kristendommen skulle likevel være den
dominerende del av innholdet. I tillegg til

undervisning i etikk, skulle man ha undervis-
ning i andre religioner og om deres fortel-
linger og høytider. Tilbudet om alternativ livs-
synsopplæring ble tatt bort.

RLE
Det å ikke ha valgfrihet i religionsopplæring-
en ble av mange oppfattet som frihetshem-
mende. Saken kom opp for Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen, hvor det ble
slått fast at KRL-faget krenket artikkel nr. 2 i
Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble
faget endret til RLE (Religion, livssyn og
etikk) fra august 2008. Det er nå et skolefag
som skal samle alle elevene. Alle religioner,
filosofier og livssyn skal presenteres saklig,
upartisk og med respekt. Kristendommens

Prost Per Barsnes om trosopplæring : 

- Barnet ble skylt ut med ba

KRISTENDOM, KRL, RLE,  LIVSSYN: En naturlig utvikling?
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– Men jeg skulle gjerne fått med

meg påskeaften her før jeg reiser

hjem. Det skal være ganske magisk,

sier hun til menighetsbladet.

Den hellige uken
For påskeaften er de kristne ung-

dommenes kveld på Madagaskar.

Midt på natten går de fra hus til hus i

menigheten og synger om at Jesus

lever. 

– Det høres helt fantastisk ut, og

jeg synes det er trist at jeg ikke får

være her lenge nok til å oppleve det,

sier hun.

Kristendommen kom til Mada-

gaskar med misjonærene, og har

derfor hentet mye av påskefeiringen

sin fra andre land. Påskeuken kalles

for «den hellige uken», og da er det

gudstjeneste og bønnestund i kir-

ken hver eneste kveld. 

Far, tilgi dem
– Alle avdelingene i kirken har an-

svaret for hver sin kveld denne uken,

forteller Titland.

– Barna, ungdommen, kvinnene,

mennene, speiderne, hyrdene og

Blå kors. Alle i menigheten pleier å

komme på disse gudstjenestene.

Temaet er Jesu lidelse, hva han

gjorde for oss og hans siste ord på

korset (Luk. 23:34). På skjærtorsdag

er det påskemåltid i kirken, etter-

fulgt av gudstjeneste. Langfredag

holdes det et lengre møte som hand-

ler om Jesu lidelser, fristelser og

hvordan han tok på seg våre synder. 

Påskepiknik
Første påskedag er en av de viktigste

dagene i den gassiske kirken. Da

kommer alle, både de faste og de

ikke fullt så faste medlemmene. På-

sken avsluttes andre påskedag med

piknik i stedet for gudstjeneste, for å

feire at Jesus vant over døden. Det

holdes en liten preken, men ellers

nytes denne dagen med lek og moro.

For de unge varer påsken litt lenger,

siden den etterfølges av en ukes leir

innenfor hver kirkelige «synode».

– Her i Antananarivo møtes rundt

1000 ungdommer hvert år, og i An-

stirabe litt lenger sør er det vanlig

med så mange som 4000, avslutter

Titlestad. ●

Mer informasjon: nms.no  > shalom
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adevannet
Gassisk 
påske
Ingrid Hetland (19) fra Titlestad
har de siste seks månedene
vært på Madagaskar på oppdrag
for Det norske misjonsselskap.
Nå gleder hun seg til å feire
påske hjemme i Fana.

MADAGASKAR: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur

med Shalom-båten, forteller Ingrid Hetland. Bildet er fra turens første stoppested,

landsbyen Ampasipitily, der hun underviste barna i engelsk. FOTO: PRIVAT
kulturelle betydning i
Norge er begrunnelsen
for at denne religionen fort-
satt skal utgjøre den kvantitativt største delen.

Kirken overtar
Nøytraliteten og objektiviteten i skolens opplæring
har skapt et behov for en annen arena, en arena
hvor våre døpte barn kan få opplæring i å utøve vår
tro. Kirken og våre kristne organisasjoner har all-
tid drevet med opplæring av barn, men kun en liten
del av kirkens medlemmer har tatt del i dette. Det
er derfor blitt nødvendig å gjøre noe for å nå ut til
flere av de døpte. Som en konsekvens av dette har
Kirkens dåpsopplæring nå gått inn i en reformfa-
se, og mange nye metoder prøves ut i menigheter
over hele landet. ●

skal innføres gradvis. Alle kan ikke få på en gang,
sier Barsnes.

Fana prosti
– Når vil det bli innført i Fana prosti?

– Det vet vi ikke ennå, men prostiet var kandidat
både i fjor og i år. 

– Hva gjør dere mens dere venter på å bli med?
– Alt det som vi allerede gjør av barne- og ung-

domsarbeid i menighetene er definert som dåps-
opplæring, sier han, og nevner både familieguds-
tjenester, søndagsskoler, ungdomsklubber, spei-
der, tensing og barnekor. 

Lærer gjennom gjerning
Viktigst av alt er det som går på miljøintegrering,
som gir den pedagogiske effekten «learning by
doing». Slik tilegner vi oss både språk og andre vik-
tige ferdigheter, og et personlig livssyn er noe man
utvikler i samspill med andre.  

– Problemet er at alt dette i dag er veldig vilkårlig,
sier Barsnes, som husker en tid da kristendoms-
undervisningen var den samme i de største byene
som i små bygdesamfunn. 

– Vi hadde en breddekontakt i
formidlingen som grad-
vis har gått tapt, sier
han.

– Den blir det
vanskelig å gjen-
vinne. ●

KRISTENDOMSKUNNSKAP: – Skolefaget kristen-

domskunnskap var folkekirkens trosopplæring. Så

avskaffet man med et pennestrøk det som hadde

vært med og skapt skolen, sier Per Barsnes. 
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– Menigheten skal ikke være en kamparena,
sier Nora Johanne Engeline Lindén (67), leder
av menighetsrådet i Slettebakken. 

– Vi er ikke interessert i hvem som er ster-
kest eller hvem som har rett. Det skal være
raushet og plass for ulike syn.

– Menigheten styrkes når vi tydelig viser at vi
har rom for forskjellige standpunkt, mener
Mette Lawlor (56), leder av Storetveit menig-
hetsråd.

– Her på Bønes sier vi at vi forventer at me-
ningsmotstanderne viser hverandre respekt,
sier Kirkebø.

– Hvis vi ser på hvordan Jesus møtte sine
samtidige, så var møtene ikke fordømmende,
men rause, hevder Lindén.

«Jeg legger mer vekt på det Jesus gjorde enn
det Paulus sa», uttalte biskop i Tunsberg Laila
Riksaasen Dahl da hun skiftet syn i homofili-
debatten.

– Det var klokt sagt, synes Kirkebø.
– Paulus var også et produkt av sin tid.

Moro i menighetsrådet
Menighetsbladet møter de tre menighetsråd-
slederne en kveldsstund hjemme på Bønes hos
Karl Johan Kirkebø. Han serverer kaffe og ny-
bakte boller, og forteller at vervet først og
fremst innebærer mye moro. Etter 12 år i me-
nighetsrådet er Lawlor helt enig.

– Jeg tror at mange ser for seg kjedelige mø-
ter med en grå gjeng, sier hun.

– Slik er det ikke. Vi får mange spennende og
lærerike oppgaver, og jeg er blitt kjent med
mange hyggelige mennesker.

– Hva gir det deg personlig?

– Vennskapet i gruppen er godt, så det har
vært positivt. Ellers har jeg lært mye om me-
nigheten jeg bor i, og det er fint å ha mulighe-
ten til å påvirke.

Trenger flere unge
Lawlor ble med i menighetsrådet etter at et an-
net medlem kom på døren og spurte henne di-
rekte.

– Jeg ble overrasket, men sa først nei. Men
ved neste korsvei var jeg klar. 

Storetveit menighetsråd består av 12 med-
lemmer, inkludert vara. De fleste er rundt 50
år eller eldre, og Lawlor håper at flere unge vil
melde seg som kandidater foran årets valg.

Småbarnsforeldre er vanskelige å rekruttere,
noe hun har full forståelse for.

– Mange av dem er svært aktive i det nyopp-
ussede menighetshuset, og det hadde vært vel-
dig verdifullt å få dem med. 

Lærer fra de unge
– Aldersspredningen i Slettebakken menig-
hetsråd er fra 26-70 år, sier Lindén.

– Sakene våre blir da belyst fra veldig ulike
ståsted. Det er en styrke.

– Hva har du lært fra de unge?
– Veldig mye. Vi har mye musikk og korvirk-

somhet i menigheten, der jeg har fått sett og
lære hvordan de unge forholder seg til det å en-
gasjere andre. Der er de veldig flinke. Jeg har
også lært mye om frimodighet. Min genera-
sjon snakker ikke så mye med andre om troen
vår slik som de unge gjør.

– Du er blitt mer åpen?
– Ja. Jeg kan godt ta en diskusjon om min tro

med kollegaer på jobb nå. Det kunne jeg ikke
gjort for tolv år siden.

Leders rolle
Lindén kom med i menighetsrådet etter at
hun fikk telefon fra et av medlemmene. Leder-
vervet har hun hatt kun den siste perioden.

– Hva innebærer det å være leder av menig-
hetsrådet?

– Lederen skal være en oppmuntrende støtte
for alt det arbeidet som foregår i menigheten.
Å kunne se medarbeiderne, gi dem noen opp-
muntrende ord, det er tegn på godt lederskap.
Jeg ser på samarbeidet mellom stab, frivillige
og ansatte som viktige oppgaver. 

Slettebakken menighetsråd behandler et
stort mangfold av saker. I det siste har de vært
opptatt av oppussingen av kirken.

To gudshus, en tro
– 40 år med daglig bruk har satt sine spor, for-
teller Lindén.

– Vi har allerede fått installert et nydelig
kjøkkenrom, og nå står toalettene for tur. Først
og fremst et «universelt utformet toalett», som
et handikaptoalett heter nå. Det tenkte man
ikke på for 40 år siden.
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Menighetsrådene trenger kandidater:

– Vi lever godt 
med ulikheter

LEDERTRIO: – Vårt ønske er å ha en åpen, raus           

stre) Mette Lawlor, Karl Johan Kirkebø og Nora 

– Det finnes mange ulike meninger både i menigheten og i
menighetsrådet. Det lever vi godt med, sier leder av Bønes
menighetsråd Karl Johan Kirkebø (58).

• Menighetsrådet er menighetens
strategi- og styringsorgan, og utø-
ver dette ansvaret i samvirke og
samarbeid med kirkelig fellesråd
og prestetjenesten. 

• Kirkeloven § 9 sier at rådet skal
«ha sin oppmerksomhet henvendt

på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet (...)».

• Menighetsrådets styringsoppga-
ver består i å formulere visjoner og
mål for menigheten, fordele ressur-
ser, ha en tydelig og hensiktsmes-
sig organisering, tilføre kompetan-

se og samarbeid med organisasjo-
ner og grupper i lokalsamfunnet.

• Menighetsrådets viktigste oppga-
ver er knyttet til gudstjenesteliv,
bruk av kirken, trosopplæring/ 
barne- og ungdomsarbeid, frivillige
medarbeidere, kirkemusikk og

kultur i kirken, diakoni, miljø og
rettferdighet, menighet og misjon,
økumenikk, informasjon og kom-
munikasjon.

• For å ivareta oppgavene opprettes
det egne (under) utvalg med ulike
ansvarsområder.



Spesielt for menigheten er samarbeidet
med baptistkirken, som ligger like ved Slet-
tebakken kirke.

– Vi ser mer på det som forener enn det
som skiller, sier hun.

– Det hadde vært kunstig å ha to gudshus
så nær hverandre uten at vi samarbeidet.
Før gikk de som skulle til baptistkirken på
venstre side av veien, vi på høyre. Slik er det
ikke lenger.

Ungdomsklubb
Bønes menighet samarbeider også tett med
et annet gudshus, men der er den fysiske av-
standen større enn trosforskjellene.

– Menigheten vår har sitt utspring i Store-
tveit kirke, så det er naturlig at vi føler den
som vårt annet hjem, sier Kirkebø, som sær-
lig trekker frem samarbeidet rundt ung-
domsklubben.

– Menighetsrådets viktigste jobb er å ten-
ke strategi og å se til at ting drives sunt. Vi må
tenke over hvor vi er, og hvor vi vil.

Kirkebø er svært fornøyd med at bygge-

trinn to av Bønes kirke ferdigstilles allerede
til høsten, med innvielse av hele kirken til
advent.

Frivillighet på Bønes
– Hvorfor har dette vært viktig?

– Vi mangler plass. Kirken har kun ett
rom, og det blir for lite i en menighet med
over 200 registrerte frivillige. 

Frivillighetskulturen er viktig i en menig-
het som startet uten ansatte, og der kirken er
bygget av bydelen for bydelen. 

– Folk føler stort eierskap til kirken. Sist vi
arrangerte Bønesdagen, stilte det rundt
2000 mennesker i og utenfor kirken. 

Bønesdagen er et årlig arrangement der
alt som er av kulturliv og idrettslag blir invi-
tert. Halvparten av overskuddet går til et
fond der alle gode formål i bydelen kan søke,
uavhengig av kirkelig tilhørighet. 

– Bydelen har vært med og hjelpe oss, nå
hjelper vi bydelen tilbake, sier Kirkebø.

– På Bønes er vi ja-mennesker, med kultur
for å takke. ●
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Sommerleir på 
Wallemtunet
Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei.
Men da kan du begynne
å planlegge allerede nå.
Herved er du invitert til årets sommerlei-
rer på Wallemtunet på Kvamskogen. Vi
samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fyl-
ket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper
og bibeltimer er bare noen av aktivitetene

Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye moro
og opplever mye sosialt og åndelig
gjennom ulike samvær og bibeltimer.  Vi
vet at sommerleirene på Wallemtunet for
mange er et av årets store høydepunkter.

I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1: 26. - 30.juni, 12-15 år
Leir 2: 30.juni – 3.juli. 9-12   år
Leir 3: 3.–5.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig til
Bergens Søndagsskolekrets tlf. 55 53 01 20,
e-post bergen@sondagsskole.no ●

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

Tverrsambandet i Fana er dårleg på dei
fleste strekningar. Oftast er privatbil einas-
te aktuelle framkomstmiddel. Det fører til:

• At sjuke og gamle som ikkje disponerer bil 

eller lenger køyrer sjølv blir sette utanfor.
• At folk som før regelmessig valde å gå på 

gudsteneste, ikkje kjem seg dit.
• At mange lengtar sårt etter å få koma til si 

kyrkje  utan at dei set ord på det til eigen 
familie, i frykt for  å gi dei dårleg samvit. 
For å vere andre til bry, er det siste dei kan 
tenke seg. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande for-
eldre og besteforeldre utan bil! Ja kjære
naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp
til dykkar kjære gamle og/eller sjuke til
kyrkje, t.d. ein gong i månaden, om ikkje
meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken
er fint. Men skyss til gudsteneste blir også
sett pris på! ● PER BARSNES, PROST 

          og inkluderende menighet der terskelen for å komme inn i kirken skal være lav, sier (fra ven-

Johanne Engeline Lindén.

• Valg skal nå koordineres
mot kommunevalg. Derfor
blir neste valgperiode på kun
to år.  I år blir valget koordi-
nert med stortingsvalget 14.
september. Det nye menig-
hetsrådet trer  i funksjon 1.
november.

• Rådet må sende inn valglis-
te innen 15. mai. Nomina-
sjonskomiteen er ansvarlig
for å utarbeide valglisten.

• Mer informasjon:
www.kirken.no. Aktuelle do-
kumenter og foldere om kir-

kevalget finner du under
«tema» til høyre på siden.

• Valgveiledningen  foreligger
innen 1. mai og kan lastes
ned eller bestilles fra Den
norske kirke, Kirkerådet, Pb.
799 Sentrum, 0106 Oslo  
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Tradisjonen begynte kanskje i det gamle
kulturlandet Iran, der det i uminnelige tider
har vært vanlig å dekorere egg til nyttårsfes-
ten «nowruz».

Vårjevndøgn
«Nowruz» feires på vårjevndøgnet 21. mars,
som i de fleste kulturer regnes som den før-
ste vårdagen. Forklaringen på hvorfor dato-
en for påsken varierer, henger også sammen
med vårjevndøgnet. Påskedag skal nemlig
feires første søndag etter første fullmåne et-
ter vårjevndøgn. Dette betyr at 1. påskedag
kan falle mellom 22. mars og 25. april. I år
feirer vi påskedag på 12. april, og da er det en
fin skikk å begynne feiringen med å deko-
rere frokosteggene.

Morgenrødens gudinne 
Det norske  ordet «påske» er «arvet» fra den
jødiske høytiden «pesach», som feires til

minne om da Moses førte israelittene fra
Egypt. På engelsk heter påske «easter»,
mens høytiden kalles «oster» på tysk. Dette
er begge ord som viser tilbake til den gamle
nordeuropeiske vårjevndøgnfesten, som
var viet til morgenrødens og fruktbarhe-
tens gudinne Eostre eller Ostara (tilsvarer
den greske Eos, den romerske Aurora og
den gammelindiske Ushas). Det vites ikke
om egg var en del av denne feiringen, men
tradisjonen med påskeegg går langt tilbake
også i Europa. Egget gir opphav til nytt liv, og
er slik et vakkert symbol for årstiden når na-
turen igjen våkner opp etter vinterens lange
søvn. 

Påskekyllinger
Den kristne symbolikken har også med
gjenfødelse å gjøre. Først og fremst Kristi
oppstandelse, der det at Jesus stiger ut av
graven sammenlignes med kyllingen som
kryper ut av skallet. Men også i en mer over-
ført betydning, der det å ta imot Jesus ofte

beskrives som å bli født på ny. De nyklekkede
kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker i vårt forhold til Gud. Kyl-
lingenes gule farge er påskens farge fremfor
noen, og symboliserer tradisjonelt solens
livgivende kraft.

Gult, lilla og hvitt
Samtidig er gult også feigheten og forræderi-
ets farge, og renessansens italienske mestere
fremstilte ofte apostelen Judas i gul kappe.
Fargen lilla eller fiolett assosieres også med
påsken, og brukes av kirken i påsken til og

Påskens symboler:

Død og opp-
standelse
Snart er det tid for å male påskeegg igjen. Men hvor i all
verden kommer denne litt underlige skikken fra?

NATTVERDEN: «Mens de holdt måltid, tok Jesus 

kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:

så syndene blir tilgitt.» (Matt. 26: 26-28).

PÅSKEEGG: Tradisjonen med dekorerte påskeegg står sterkt i Øst-Europa. Her fra en utstil-

ling i Tsjekkia i 2006. FOTO: JAN KAMENÍ EK



med påskeaften. Fargen oppstår ved
å blande rødt og blått, og symbolise-
rer både Jesu røde offerblod og det
åndelige gjennom den blå himmelen
over oss. Kongefargen purpur ligger
nær lilla, og er også en del av dette bil-
det. Men på første påskedag er det
gledens farge hvitt som gjelder, kir-
kens festfarge og symbol for glede,
renhet og det hellige.

Guds lam
Det hvite lammet er det eldste påske-

symbolet. Tradisjonelt ofret
jødene lam i påsken, og spiste
påskemåltid med lam. Påske-
lammet var for jødene opp-
rinnelig en offergave, og ofte
tok man det første lammet
som ble født om våren. I kris-
tendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin
sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam, Guds påskeoffer, of-
feret Gud gjorde for å frelse
menneskene. Den hendelsen
som er bakgrunnen for vår
kristne påske, foregikk i Israel

nettopp under jødenes påskehøytid.

I innledningen til dramaet skriver
evangelisten Matteus: «– Hvor vil du
vi skal gjøre i stand til påskemåltidet
for deg? Jesus svarte: – Gå inn i byen, til
den mannen dere vet, og si til ham:
«Mesteren sier: Min time er nær; hos
deg vil jeg holde påskemåltid med disi-
plene mine». Disiplene gjorde som Je-
sus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet.» ●
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«Faren til de berømte komponistene
Bach døde i går», stod det i en tysk avis 
da komponisten Johann Sebastian Bach
(1685-1750) døde. 
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I dag er det komponistsønnene hans glemt,

mens Bachs egen musikk regnes som noe av

det ypperste som er festet til notepapir. 

Sions datter
Siden det i år er 200 år siden Felix Mendels-

sohn (1809-1847) ble født, kan det passe å

minne om at dette er fullt og helt hans fortje-

neste. Bare 20 år gammel sørget Mendels-

sohn for at Bachs glemte korverk Matteuspa-

sjonen (1727) ble satt opp på nytt. Da var det

gått nesten hundre år siden noen hadde hørt

denne praktfulle musikken. Korverket gjen-

forteller i ord og toner kapitlene 26 og 27 fra

Matteusevangeliet, og er formet som en me-

ditativ dialog mellom «Sions datter» og «de

trofaste». 

Offeret
Allerede i åpningskoret aner vi den store tra-

gedien som ligger forut, og det kan være en

ganske utmattende opplevelse å leve seg inn

i det nesten tre timer lange korverket. Den

gripende arien «Erbarme dich mein Gott»

(«Ha miskunn, min Gud») er kanskje verkets

mest kjente stykke, og kan blant annet høres

i åpningsscenen fra den russiske regissøren

Andrei Tarkovskys aller siste film, «Offeret»

(1986).  ●

GUDS LAM: Dirigenten Nikolaus Harnoncourts
innspilling sammen med Concentus musicus
Wien og Wiener Sängerknaben ble tildelt både
Grammy og magasinet Gramophone sin pris for
beste innspilling av barokkens vokalmusikk i
2001. Utgivelsen inkluderer også en datafil der
du både kan lese Bachs originalmanuskript og
høre musikken samtidig. 

Påskens musikk

Matteuspasjonen

et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: – Ta imot og spis! Dette er min

– Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange

ILLUSTRASJON: «NATTVERDEN» AV LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

JUDASKYSSET: «Han gikk

straks bort til Jesus og sa: –

Vær hilset, rabbi! og kysset

ham. Men Jesus sa til ham:

– Venn, nå har du gjort ditt!

Da kom også de andre til,

og de la hånd på Jesus og

tok ham til fange.» (Matt.

26: 49-51). Illustrasjon:

«Judaskysset» av Giotto di

Bondone (1267-1337).
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

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 

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.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber

i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner

og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-

tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

Sokneprest Gunnar Nesse
telefon 55 59 32 56
e-post gunnar.nesse@bkf.no
telefon, privat 901 70 380

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

Kapellan Monika Olsen
Telefon 55 59 32 53
e-post monika.olsen@bkf.no 
mobil 975 21 457

Kat. vikar Synnøve W. Haakonseth
telefon 55 59 32 63
mobil 400 70 984
synnove.haakonseth@bkf.no

Ungdomsprest/KM-sekretær
Maren Flotve Tischendorf
telefon 55 59 32 60
maren.flotve.tischendorf@bkf.no

Kirketjener Kalaregy Drange 
mobil 95 17 42 60
e-post kalaregy.drange@bkf.no

Frivilighetskoordinator 
Liv Marit Kvåle Evjen 
Telefon 55 59 32 54
e-post liv.marit.k.evjen@bkf.no 
mobil 920 91 187 

Kantor Gjermund Mildestveit 
telefon/e-post 55 59 32 58

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon 55 59 32 51
Epost geir.moller@bkf.no
Mobil 454 76 996 

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

Spørsmål vedrørende kirke-
gård og gravstell . Bergen kirke-
lige Fellesråd, man-fre 8-15
telefon 55 59 32 01
e-post kirkegard@bkf.no 

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

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82

Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutv.
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Elin Andvik 55 22 68 90

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

Blomsterdalen Matsenter AS
man-fre: 8-22 •  lørdag:  9-20

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en 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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Bli med på giverlaget! Menig-

heten har mange store utfor-

dringer fremover:

• Vi må skaffe nok frivillige mid-

ler til å lønne en halv stilling

som ungdomsprest i samarbei-

ded med Fana KFUK/M. Hun

skal være med å styrke kirkens

stab, og støtte og oppmuntre le-

derne i alt det frivillige arbeidet

som er i gang – og som skal

startes opp. 

• I tillegg ønsker vi å styrke ar-

beidet i Blomsterdalen, der vi nå

om noen år får nærkirke. Vi øn-

sker å forberede et godt kirkelig

tilbud i Ytrebygda når nærkir-

ken er på plass. 

• Vi ønsker å styrke og utvikle

det diakonale fellesskapet.

• Vi ønsker å gi et godt tilbud til

barn, unge og eldre

Derfor setter vi i gang Aksjon

Givertjeneste. Vi har allerede et

giverlag med faste og trofaste

givere som et fundament å byg-

ge på. Men vi trenger mange

flere på om vi skal få dekket det

vi trenger til denne satsingen.

Og som kristen menighet våger

vi å satse i tro på at Guds rikes

arbeid skal få vekstgrunnlag

nettopp her i Fana.

Vi vet og at mange trenger et lite

puff til å komme i gang med en

fast givertjeneste. Og vi ønsker

å utfordre til nettopp dette! Bli

med oss på laget! Og tips gjerne

en annen også! 

Våre givere som har gitt beskjed

om det, får skattefradrag for

gaver mellom kr 500 og 12 000.

Det krever skattemyndighe-

tene. Informasjon om givere be-

handles ellers konfidensielt, og

avtalen løper til den blir sagt

opp av giver. Det er en forutset-

ning at giver gir oss sitt person-

nummer, slik at vi kan få lagt

det inn i systemet.

Ta en titt på kupongen under, og

se hvilken mulighet du vil be-

nytte deg av. Fyll ut og send inn,

eller lever i kirken neste gang

du kommer. Vi vil informere

jevnlig via God Helg utover i året

og aksjonere i alle grupper og

enheter i menigheten. Egen

brosjyre skal trykkes, så ingen

skal unngå å vite om Aksjon Gi-

vertjeneste.

Du kan gi på følgende måter:

Ved konvolutt i kirken, på giroer

du får tilsendt eller ved å opp-

rette avtale i nettbanken. Siste

nytt er at du kan opprette avta-

legiro. Vi har ferdig avtaleutkast

på kontoret og for nedlasting på

nettsiden. 

Er det noe du lurer på, ikke nøl

med å kontakte menighetskon-

sulent Geir Møller på tlf. 55 59

32 51 eller geir.moller@bkf.no 

Han kan svare på det meste.

Velkommen med på laget – her

er vi alle på banen og ingen på

sidelinjen!

Hvordan bli fast giver?

- Fyll ut skjemaet under eller

avtalegiroskjema og send til

menigheten

- Ring menighetskontoret (55

59 32 51) og avtal per telefon.

- Kom på menighetskontoret og

få hjelp til å fylle ut skjemaet

der! Vi setter alltid pris på be-

søk! 

Seksåringene

i fokus
Tirsdag 24. februar var det
oppstart for vårens dåps-
skole her i Fana kirke. 

Åtte flotte seksåringer, noen
søsken og foreldre møtte opp i

Åpen barnehage sine lokaler i
Fana menighetshus. Dette var
den første av sju samlinger som
vi skal ha utover våren, og det
hele avsluttes med en familie-
gudstjeneste den 19. april hvor
seksåringene skal feires og del-
ta aktivt med det de har lært på
dåpsskolen. 

Dåpsskolen sine samlinger
har ulike tema der målet er å bli
bedre kjent med kristentroen og

Avtale om givertjeneste i Fana menighet

Navn .......................................................Adresse ..................................................

Poststed ………… postnummer .............. Pers. nr. 11 siffer ...................................

Betalingsmåte (sett kryss)

❑ Automatisk trekk på konto ..… ganger i året 

❑ Giro tilsendt ..… ganger i året 

❑ Giro for engangsbeløp ❑ Giverkonvolutt til bruk i for offer i kirken. 

Beløp, kr ……… Dato for trekk: ………. Kontonummer.……………………….…………..

❑ Jeg vil at gaven skal rapporteres som fradragsberettiget

Avtalen løper til giver selv endrer eller avslutter den. 

Kontonummer for givertjenesten: 0532 1168541

Kontonummer for avtalegiro: 1644.21.60019.

Send slippen til Fana menighet, Fanaveien 320, 5244 Fana 

✁

Fana menighet setter i gang:

AKSJON GIVERTJENESTE 

BERIT HOLT
slik hennes korvenner
minnes henne

Berit var glad i å synge og spille,

og likte å dele sin sangglede

med andre. Hun ble tidlig med i

Fana Kyrkjekor, og har hatt sin

plass blant sopranene i over 40

år. Med pianobakgrunn og sang-

lærereksamen har hun vært en

god støtte for de som stod rundt,

selv om hun alltid var veldig be-

skjeden på egne vegne.

Men gjennom kirkekoret ble

hun også trukket med i flere kor.

Først var det Dobbeltkvartetten

(med medlemmer fra kirkeko-

ret og Fana mannskor) som

trengte en ny alt, og da var Berit

et naturlig valg. Stø og notekyn-

dig, med god stemme, og ikke

minst med en solid porsjon hu-

mor, passet hun ypperlig inn.

For 11 år siden fikk kirkekoret

en avlegger; Formiddagskoret.

Simen vil samle u
Simen Søvik i samarbeid

med Fana KFUK-KFUM 

inviterer til Lovsang Fana

søndag 29. mars kl 18.30  

i Fana kirke.
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BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Barneklubben på Rød 
 Sted. Krokeiedeveien 407 B, 

Forskjellige aktiviteter. 
Utlodning, baking,  bibel-

fortelling m.m
Samling hver 14. dag.

Alle små og store barn 
er velkommen.

Info: tlf.  55 91 58 83
Elisabeth Jonassen

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

Og da stilte Berit selvsagt

opp der også. Når hun en og

annen gang ikke kunne være

med på grunn av andre for-

pliktelser hun hadde, var hun

alltid fryktelig lei seg. Etter at

hun ble syk og ikke klarte å

være med i kirkekoret leng-

er, fortsatte hun likevel i For-

middagskoret så lenge det

var mulig for henne.

I tillegg til dette ledet Berit

også et lite damekor som

hadde utspring i Røde Kors

sine hyggemøter for eldre på

60-tallet. Koret ble da også

hetende Hyggekoret. Berit

fant noter og akkompagner-

te, og her fikk hun bruke noe

som stod hennes lærerhjerte

nær; nemlig gamle skole-

sanger, ikke minst fra Søraas

Sangbok.

I alle disse korene føler vi

nå sterkt savnet etter Berit.

Det var alltid så godt å være

sammen med henne. Hun

var så positiv og varm, og vel-

dig flink til å oppmuntre både

medsangere og dirigenter.

Hun var perfeksjonist, men

hadde en herlig befriende

latter, ikke minst når hun

kunne le av seg selv. 

Berits unike evne til å se

menneskene rundt seg gjor-

de at mange følte de fikk en

god venn i henne. Hennes en-

gasjement var ekte, og det ga

henne nok en del bekymring-

er i blant, fordi hun brydde

seg. Men den evige optimis-

men og troen på det gode i

alle mennesker var utrolig

smittsom, og mange er de

som har følt seg bedre etter

en prat med henne.

Det er vanskelig å forstå at

Berit ikke er blant oss mer,

men vi vet at hun har satt dype

og varige spor etter seg – spor

av tro og godhet i mennesker

hun fikk bety noe for. ●

PÅ VEGNE AV FANA KYRKJEKOR, 

DOBBELKVARTETTEN, FORMIDDAGS-

KORET OG HYGGEKORET

29. mars inviterer Simen Søvik
(17) med venner til lovsang i Fana
kirke kl 18.30. 

TEKST OG FOTO: GEIR MØLLER

Simen Søvik har fått inspirasjon fra Lovsang
Bergen som nylig arrangerte storkonsert med
lovsangslederen Michal W. Smith for en full-
satt Grieghall. Nå vil han i sammen med Fana
KFUK-KFUM arrangere noe liknende i Fana. 

- Men vi satser på eget band, sier Simen og
viser frem arrangementplakaten han har laget. 

Fana menighet har hatt tradisjon for Go-
spelnights på søndagskveldene, men vil nå
prøve noe nytt. Simen lover en kveld der lov-
sang og musikk står i fokus. Ingen kor skal
være med. Bare publikum, lovsangsgruppe og
et husorkester som ønsker å opphøye Jesus. 

- Hva andre mål har du for en slik kveld?
- Vi ønsker å vise at vi tror på Jesus gjennom

musikken og tekstene, sier Simen, som synes
det det store arrangementet i Bergen var en
kjempeopplevelse og stor inspirasjon.

Smith er en kjent lovsangsleder fra USA.
Han har gitt ut flere CD-er og fremførte sang-

ene sine selv på flygel. Simen fikk hilse på lov-
sangslederen. 

– Det var en fin opplevelse.

Lovsangskafe i menighetsenteret
- Etter kvelden i kirken blir det lovsangskafe i
menighetssenteret i Fana, forteller Simen og
både kvelden i kirken og på lovsangskafeen er
alle hjertelig velkommen. Han håper å samle
kristne ungdommer fra forskjellige menighe-
ter og forsamlinger i Fana og i byen.

– Lovsangen til Gud forener oss, sier 17 åri-
ge Simen Søvik. 

Arrangøren har lagt opp arrangementet slik
at det passer med bussforbindelsen nr 560 til
Krokeide og nr 20 til Fana kirke fra byen.  ●

med hverandre. Barna skal
høre ulike historier fra Bibe-
len, lære fortellinger om Je-
sus og så skal de bli kjent
med kirkerommet. De skal
også møte mange av oss som
jobber i kirken, og derfor vil
det alltid være to ansatte som
er med på dåpsskolens sam-
linger. På denne måten øn-
sker vi å bygge opp en tilhø-
righetsfølelse hos barna slik

at de kan kjenne at dette er
deres egen kirke. I tillegg til
dette skal vi på hver av sam-
lingene synge sammen, lage
eller tegne noe, leke litt og
spise noe godt sammen. 

Fana kirke startet opp med
dåpsskole for seksåringer i år
2000, og etter dette har
mange barn deltatt i denne
viktige delen av menighetens
dåpsopplæring. ●

ngdom i Fana til lovsang

Deler av bandet som skal være med på Lovsang.



25.01. Mathias Bjerga
Jonas Helleseth 
Humborstad
Oliver Krog Larm

01.02. Torje Lussand
08.02. Johanna Bergtun

Robin Kleppe Reksten
Shaun P. Johnsen Goode

15.02. Emil Skåthun-Valsø
Josefine Thomassen Hope
Isak Haneferd

22.02. Emre Ø. Henriksen
Marte Ø. Grindheim
Matheo Wilhelmsen-
Stople
Erik Øvrehus Valland
Henrik Dømbe Larsen
Aurora Sverre
Tobias Apelthun Vargas
Sina M. S. Abrahamsen
Marie Samsonsen
Emma Eline I. Sætevik
Berge Skage Sandstå

08.03. Las Swara Hassan

23.01. Bodil Høyvik og
Ole Lindal

28.02. Anita Spissøy og 
Endre Damm

Wally Svendsen f. 1916
Ask Hisdal Kjerstad f. 2001
Kari Fanavoll f. 1924
Else Marie Bartnes f.1932
Haldis Tysse f.1926
Randi Pettersen f.1928
Alice Ankjær-Jensen f.1931
Berit Harriet Skeide f.1938
Inger Dahl f.1924

29. mars, 5. søndag i faste  
Husk sommertid! 
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Monika Olsen. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til Hald internasjonale
senter. Søndagsskole.
18.30 Fana. Lovsang Fana. Hus-
bandet med gjester inviterer i
samarbeide med Fana K/M til lov-
sangkveld. Det blir og andakt og
nattverd. Kollekt til Fana KFUK-
KFUM. Lovsangskafe etterpå i
Fana menighetshus. 

5. april, palmesøndag 
11.00 Fana. Gudstj. ved Monika

Olsen. Dåp, nattverd. Takkeoffer
til De fire diakoniinstitusjonene.

09. april, skjærtorsdag 
11.00 Blomsterdalen. Skjærtors-
dagsgudstjeneste ved Gunnar
Nesse. Nattverd.
19.00 Fana. Pasjonskonsert.
Se egen omtale.
19.45 Fana. Skjærtorsdagsguds-
tjeneste ved Gunnar Nesse. Natt-
verd. Kollekt til musikkarbeidet i
menigheten. Kveldsmåltid etter-
på i menighetsalen.

10. april, langfredag 
11.00 Fana. Pasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Fana kyrkje-
kor deltar. Takkoffer til Fana dia-
konat

11. april, påskenatt
23.30 Birkeland. Påskenatts-
messe ved Ivar Braut. 

12. april, påskedag 
11.00 Fana. Høytidsgudstjeneste
ved Per Barsnes og Biskop Halvor
Nordhaug Fana kyrkjekor og
messingblåsere fra Fana mu-
sikklag deltar. Offer: Sjømanns-
kirken.

13. april, 2. påskedag 
19.30 Slettebakken kirke Opp-
standelsesmesse ved J M John-
sen, I Høyland og Slettebakken
motettkor. Felles for hele prostiet.

19. april, 1. søndag etter påske 
11.00 Fana. Familiens påske-
gudstjeneste ved Monika Olsen.
Avslutning for dåpssskolen. Sang
av Jordbærhagen barnegospel.
Dåp. Takkoffer til Dåpsskolen Inn-
samling av fastebøsser.
20.00 Fana. Tomasmesse ved
Gunnar Nesse og Ronny Søvik,
Takkeoffer til Fana diakonat

23. april, torsdag 
20.00 Fana, Konsert med Sandvi-
ken kantori ved dirigent Bjørn
Lien. Se omtale i bladet.

26. april  2. søndag etter påske 
11.00. Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
trosopplæringen.
13.00 Fana. G 13. Gudstj.
v/Monika Olsen og Maren Tis-
chendorf. Offer: Barne og ung-
domsarb. Nattverd.
11.00 Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste ved Monika Olsen.
19.00 Fana. Konsert. Sigmund
Skages minnefond. Utdeling av
stipend. Se omtale i bladet.

29. april,  onsdag
09.00 Fana kirke. Morgenmesse.

3.  mai, 3. søndag etter påske 
11.00 Fana Gudstjeneste ved Per
Barsnes. Dåp og Nattverd. Takke-
offer til Israelmisjonen.

10. mai, 4. søndag etter påske 
11.00 Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Takkoffer til me-
nighetsarbeidet. Dåp og Nattverd.
11.00 Blomsterdalen/Ytrebygda
skole: Vårslepp ved Maren
Tishendorf.

17. mai, 17. mai-gudstjeneste
10.00 Fana Gudstjeneste ved Mo-
nika Olsen. Takkeoffer til Kirkens
Nødhjelp

21. mai, Kristi Himmelfartsdag 
11.00 Fana Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

24. mai, 6. søndag etter påske 
11.00 Fana Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Nattverd. Takkof-
fer til Kirkens SOS.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse.Takkoffer til
trosopplæringen.
11.00 Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes, Nattverd.
16.00 Kristborg. Familiesamling
ved Per Barsnes.

27. mai , onsdag 
09.00 Fana. Morgenmesse.

Velkommen til formiddags 
og eldretreff:

Karmel, Blomstedalen - siste
tirsdag i hver måned kl 15.30. 
• 31. mars: Magnus Leirgulen: 

Englene i Bibelen- Våre 
hjelpere og medtjenere.

• 28. april : Per Barsnes:  Andakt
Harald Jonassen : Opplesning

• 26. mai : Blåtur ...?

Høgseteveien eldresenter 
Andre tirs. i hver måned kl 11.30
• 14.04. Geir Møller
• 12.05. Gunnar Nesse
• 09.06. Geir Møller

Helgatun bedehus 
Første tirsdag  i hver måned 
kl 11.30
• April – Ingen formiddagstreff
p.g.a påske
• 05.05.: Monika Olsen
• 02.06.: Gunnar Nesse

Pasjonskonsert i Fana kirke 
Skjærtorsdag
9.april kl 19.00 ved 
Åsne Kvamme (bil-
det) – mezzosopran,
Ingvild Mjeldheim
Holter – sopran og

Jostein Aarvik - orgel. Program:
Kjell Mørk Karlsens «Jesu ord på
korset» og annen nyere pasjons-
musikk, duetter fra det klassiske
repertoaret og ulike orgelverk.
Gratis adgang. Kollekt.

ARR: FANA MENIGHET MED

STØTTE FRA BERGEN KOMMUNE

Konsert i Fana kyrkje
Søndag 26.april kl 19.00 med
kunngjering av vinnarar av sti-
pend for 2009 frå Sigmund Ska-
ges Minnefond. Medvirkande er
fjorårets vinnarar, Susanne B.
Heldal (song) og Sebastian E. Rot-
voll (klarinett). Rune Ludvigsen
spelar piano og Fana kyrkjekor
deltek med song. Konferansier:
Vemund Ytre-Arne. Gratis ad-
gang.  Kollekt ved utgangen til
inntekt for minnefondet.

ARR: FANA KYRKJEKOR MED STØTTE

FRÅ FANA SPAREBANK (SPONSOR FOR

SIGMUND SKAGES MINNEFOND)

Korkonsert i Fana kirke
Sandviken kantori  (bildet) besø-
ker Fana kirke torsdag 23. april
kl. 20 00. På programmet står kir-
kemusikk fra romantikken, og ho-
vedverket er Messe i f-moll av Jo-
seph Rheinberger. Kantor Jostein
Aarvik medvirker på orgel. Ellers
inneholder programmet motetter
av norsk og europeisk opphav, i
tillegg til folketoner.
Sandviken kantori består av 16
sangere, og har et vidt stilistisk
spekter. Fra Vivaldis Gloria og
messer av Mozart til jazzkvelder
med Dag Arnesen trio. Koret
synger jevnlig konserter i byens
kirker, men har også vært på
utenlandsreiser og sunget bl.a. i
Southwark Cathedral i London. 
For øyeblikket planlegges en tur
til Danmark med flere konserter i
Jylland. Korets dirigent, Bjørn
Lien, er utdannet ved Norges Mu-
sikkhøgskole og har en master i
korledelse fra samme sted.

Velkommen til en fin konsertopp-
levelse på denne vårkvelden! 
Bill: kr. 100/50.

døpte

             kalender

gudstjenester

døde

 vigde

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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