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Kultur i en påsketid
Menighetene i prostiet

har også denne påsken et

rikt kulturtilbud, blant 

annet en storstilt konsert

med musikk av Dvorak

(bildet). Side 3,5 og 7

Møteplassen
Det er en stor hjelp for

barn og unge som direkte

eller indirekte blir ram-

met av kreft å treffe an-

dre i samme situasjon.  

Vi har besøkt «Møte-

plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer

først og fremst de som

har lite fra før. Under Kir-

kens Nødhjelps fastak-

sjon kan du være  på å

bøte litt på urettferdighe-

ten. Side 7-8 og 15 Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

God
påske!
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2 mars 2010                      

Det er OL-tider. Vi følger
spent med på det som skjer
på de ulike arenaer i Vancou-
ver disse dagene OL varer,
ikke minst på langrennsare-
naen. Det er mye snakk om
skismøring. Det gjelder å ha
godt feste i motbakkene. Den
som har bakglatte ski i klas-
sisk langrenn, havner nok
ikke på seierspallen. 

Jeg er ingen smøreekspert,
men det er alltid en god fø-
lelse å ha smurt skiene riktig
når jeg er på skitur, kjenne at
de har feste – og samtidig
brukbar gli! Da kommer jeg
fram og bruker ikke unødig
med krefter. 

Vi trenger godt feste i livet
også. Av og til sier vi at «det
glipper». Da er vi i krise. Da
mister vi styring og fremdrift. 

Det går mot påske. Som
skismøring gir oss godt feste
når vi går på ski, gir påske oss
godt feste i våre liv. Det treng-
er nok en nærmere forkla-
ring. Jeg skal prøve! 

Vi trenger å forankre livet
vårt til noe som gir oss kon-
takt med underliggende og
bærende verdier. Uten dem
glipper både vår selvforstå-
else og vår erkjennelse av at li-
vet har mening. En «bakglatt
livsforståelse» tar fra oss
fremdrift og fremtidstro. Da
er det lett å bli værende i en
sytende holdning av at ingen
ting nytter. Vi mister motet. 

Påskens budskap er forank-
ret i livets virkelighet. Den be-
gynner med et ærlig møte
med hat og ondskap. Her er
det ikke snakk om å være livs-
fjern og urealistisk. Det som
skjedde langfredag skjer anta-

gelig hver eneste fredag på
jorden – at uskyldige men-
nesker blir mishandlet og
drept. Og vi kunne bli så for-
ankret og fortvilet i denne vir-
keligheten, at vi satt fast i klis-
teret. Slik er verden, og slik
kommer den alltid til å være. 

Men påskebudskapet leder
oss videre – til det som er
umulig å forestille seg, men
som samtidig skjedde
mellom menneskene på jor-
den: Jesu oppstandelse fra de
døde!

Påsken tar «underlaget» på
alvor. Vi lever i dødens og
urettens verden. Men vi
trenger feste som kan bringe
oss videre, et håp som ikke lar
seg begrense av føreforhol-
dene. Jo mer nød, jo mer håp.
Jo mer hat, jo mer kjærlighet.
Jo mer uro, jo mer fred. 

Det blir kanskje noen
glipptak – men livets utfor-
dringer må aldri få oss til å stå
fast i det uforanderlige. Påske
er å tro på livets og kjærlighe-
tens seier over død og urett-
ferdighet. Det er det sporet vi
skal følge, og det er troen på
ham som seiret over døden
med sin kjærlighet som gir
oss feste og godt fraspark til å
komme videre og en gang nå
målet. 

Kristendom er ikke lettvint
optimisme, men den gir oss
feste og grunnlag for å tro på
en ny fremtid. Vi tror ikke på
noe som kanskje skal skje en
gang, vi tror på noe som har
skjedd og som forandrer livet
og fremtiden. Vi tror vi har et
valg, vi tror vi kan forandre
og forbedre, vi tror det nytter.
Vi tror på påske! 
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Det gjelder å ha
godt feste
REFLEKSJON VED GUNNAR NESSE

AV GUSTAV GUNDERSEN

Audun Johannes Tang  kom til
Fana da han var knapt fem år
gammel, så : 

- Jeg kan vel med god samvittig-
het kalle meg fanabu, sier han
med et smil og forteller at han
ganske tidlig ønsket å bli misjo-
nær. I Blomsterdalsområdet har
misjonsarbeidet alltid stått sterkt.
Hans mor var aktivt med i Kina-
misjonen og Santalmisjonen, og
misjonsarbeid ble derfor  et na-
turlig valg for ham. I det kristne
gymnasiastmiljøet i byen fikk han
dessuten gode kamerater som
også hadde tanke for misjonen. 

I 1946 reiste han til Oslo og Me-
nighetsfakultetet.  Gleden over
frigjøringen og lysten etter å kom-
me i gang med teologistudiet,
samt deltakelse i korsang,  gjorde
studietiden god og rik. Under hele
utdannelsen hadde han kontakt
med Santalmisjonen (nå fusjo-
nert i NOR-misjonen). Han fikk
en dag et brev der det sto at han
var ansatt som misjonærkandidat
i India.  Det var egentlig meningen
å sende ham som erstatning for en
misjonær som skulle reise hjem
for godt. Dette var nord i India
hvor et gammelt stammefolk, kalt
santalerne holdt til. Santalmisjo-
nen har  sitt navn etter disse.

Men han var ikke reiseklar ennå.
Så i 1950 giftet han seg med Rei-
dun, en jente fra en av nabogår-
dene. Hun var utdannet sykeplei-
er og hun var en uvurderlig støtte i
hans arbeide både hjemme og ute.
Hun døde for to og et halvt år si-
den.

- Tiden rundt 1953 var i en peri-
ode da det var vanskelig og nesten

umulig å få visum, sier han og for-
teller at han dette året ble ordinert
til prest av biskop Indrebø, og gikk
inn som sekretær i Bergen krets av
Santalmisjonen i Bjørgvin. I 1958
trodde han  at han kanskje måtte
oppgi tanken om å bli misjonær
og heller søke et embete som prest
her hjemme.  Gjennom det Lut-
herske Verdensforbund fikk han
imidlertid en forspørsel om å  bli
medarbeider på en presteskole i
Nord Sumatra.  Han takket ja og i
1959 dro han med konen Reidun
og to barn til Sumatra. Her jobbet
han blant et gammelt stammefolk
som ble kalt Batakfolket. Han for-
teller at stammefolket holdt til
midt inne på øya, rundt en stor og
fantastisk sjø som het Tobasjøen.
Folket var rikt på mytologiske for-
tellinger, og møtet mellom  gamle
stammekulturer,  kristendom-
men og evangeliet skapte en både
spennende og vanskelig situasjon.
Men det ga en indre spenning
som gjorde  miljøet levende og dy-
namisk.

Hjem i 1970
Familien som nå var øket med to
barn til, dro hjem i 1970. De eldste
barna var kommet i ungdoms-
skolealder.  Tang fikk også fore-
spørsler om å fortsette sitt arbeid
i andre sammenhenger, men for
barnas del valgte familien å reise
tilbake til Norge.

Han var på vei til bispekontoret
for å snakke med en kjenning om
ledige embeter. Her møtte han
domprosten Hans Høivik, som
spurte hvor han skulle. Han for-
talte dette og domprosten sa: «Du
trenger ikke gå lenger, jeg har stil-
ling til deg som sykehusprest på

Audun Tang - m
Selv en prest slipper ikke unna pensjonisttilværelsen,
men det betyr på ingen måte lediggang.
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Haraldsplass.» Stillingen var
for Tangs vedkommende
ment å være midlertidig. Det
hadde også  vært meningen
med oppholdet i Asia. Men det
varte i mange år utover den
egentlige  kontraktstiden. På
Haraldsplass ble han værende i
nitten år. Etter ti år på sykehu-
set fikk han forespørsel om
nytt engasjement på Sumatra.
Siden barna var blitt store, var
det ingen umulighet, men også
nå strandet det på visum. For-
standeren på Haraldsplass
sluttet i 1976, og Tang fikk
spørsmålet om å overta. Han

takket ja. Etter at han pensjo-
nerte seg er det blitt endel vika-
riater rundt omkring. Blant
annet vikarierte han i Fana kir-
ke  på slutten av Steinar Ihles
tid før Barsnes tok over. 

Kjent på flere vis
Men også som en ihuga lodd-
selger er Tang godt kjent i om-
rådet.  Ikke minst i bedehuset
Karmel der den velkjente og
tradisjonsrike julemessen fant
sted.  Hans store fordel var at
han hørte til i bygden, og had-
de tid til å prate med folk når
han gikk omkring med lodd-

boken. Etter hvert fikk han en
fast kundekrets og det var få
som avviste ham.  I en ti-års
periode var han formann i sty-
ret for den nye påtenkte kirken
i Ytrebygda, og han har i
mange år vært med i diakona-
tet og eldretreffene  i Fana. Pri-
vat har han drevet besøkstje-
neste hos eldre. Som far og be-
stefar har han også mange
interessante og givende
stunder. Lesing har alltid vært i
høysetet og han har vært og er
stadig ivrig opptatt med å hol-
de den faglige teologien ved
like. ●

3                    mars 2010

KM-
kalender
16.mars: MILK på Ynglingen

18.mars: Årsmøte Fana KM

20.mars: Lederlørdag

23.mars: Liv på Ynglingen

24.mars: Årsmøte i Bjørgvin krets

25.april: Lovsang Fana

23.mai: Blessing Årskonsert! 

25.mai: Liv på Ynglingen

2010 har så langt vært et superår! Vi
har bak oss en fantastisk vinterfestival
der 96 ungdommer fra Fana deltok.
Gospelnighten 21.februar var også en
høydare med god stemning og super
deltagelse fra kor, band og forsangere.
Sett av 18.mars og kom på årsmøtet
vårt! Der kan du være med å stemme
på hva du synes det er viktig at Fana
KM jobber med. Nå ser vi frem mot
våren og sommeren. Hold av datoene
12-15 august. Da blir det sommerleir
til Bømlo Folkehøyskole. Følg med på
ungfana.no og i enhetene. Mer infor-
masjon om sommerleir kommer! 

Spørsmål? Bare ta kontakt: 
maren.flotve.tischendorf@bkf.no
Guds velsignelse og god vår! 

misjonær og prest

Audun Tang, en ressursperson i Fana menighet.

DVORAK-KONSERT I SKJOLD KIRKE 
Søndag 11. april blir det en stor konsert i Skjold kirke kl 19.00 med ca 100 sangere

pluss solister og orgel. Det er Fana kyrkjekor og Kor é Vi som samarbeider
om framførelsen Dvoraks Messe i D-dur. Musikken er både storslått, vakker og 

stemningsfull. Billetter kan kjøpes via kormedlemmene eller ved inngangen. 

Hjertelig velkommen til en fulltonende kveld i vakre omgivelser! 
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Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

   

AV GJERMUND MILDESTVEIT

Braut er i dag tilsett som
førsteamanuensis ved
Griegakademiet og lektor
ved Kongshaug Musikk-
gymnas. Ho har også bak
seg ein lang periode som
klaverlærar ved Musikk-
onservatoriet i Trond-
heim. 

Etter debuten i 1976 har
ho vore solist med dei
fleste symfoniorkestra i
Noreg og har delteke
under Festspela i Bergen, i
tillegg til ei rekkje konser-
tar i inn- og utland. 

Turid Bakke Braut er
også bevandra i songver-
da, og på konserten 9. mai
bruker ho denne sida av
seg sjølv gjennom salmar,
viser og andre deler av
den norske songskatten,

med og utan eige toneføl-
gje. 

Av klavermusikk får vi
m.a. høyra stykke av Gri-
eg, Bach, Rachmaninov
og ein av årets 200-årsju-
bilantar, Robert Schu-
mann. 

For Turid Bakke Braut
speglar denne musikken
store livstema som barn-
dom, ungdom kjærleik,
natur, fellesskap, tru, un-
dring og vaksenliv. 

Konsert med Turid Bakke
Braut, song og klaver, i
Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900.

Billettar ved inngangen: 
kr 100,-. Arr: Fana kyrkje-
lyd med støtte frå Bergen
kommune - Kultur-
kontoret i Fana bydel. ●

Trenger du 
hjelp til tak og
ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69 

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

Utleie i Fana
menighetssenter
Vi leier ut lokaler til dåpsselskap,

konfirmasjonsselskap, minnesamvær, 
åremålsdager og andre sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,

tlf. 55 59 32 51 for bestilling og pris.
FANA MENIGHET

Livet og 
musikken
Songar, dikt og klaverstykke som har betydd
mykje i ulike fasar i hennar eige liv er temaet for
konserten med pianisten og songaren Turid
Bakke Braut, framført i ei uformell ramme med
det nye flygelet i Fanakyrkja som sentrum. 

FOTO: HJ. BRUN
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Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●

                    mars 2010 7

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.
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ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.

felles 2-10.qxp:felles.qxp  09-03-10  16:35  Side 9



10 mars 2010                      

– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.
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Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

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

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 økonomikonsulent 
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

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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12 mars 2010                      

Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

felles 2-10.qxp:felles.qxp  09-03-10  16:35  Side 12



13                    mars 2010

Prost Per Barsnes
telefo 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

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

Seniorprest Per-Arne Mehren
telefon 55 18 14 44/977 04 716
e-post pampam@online.no

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

Menighetspedagog
Synøve Weld Haakonseth   
Telefon 55 59 32 53 
Mobil 40 07 09 84

Kapellan (vakant) 55 59 32 53 

Kateket Jagana Olsen
telefon 55 59  32 63
e-post jagana.olsen@bkf.no
mobil 92016692

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

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

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

Gudstjenesteutvalget
Olaf Heggdal    958 24 222

Trosopplæringsutvalget
Jagana Olsen    55 59 32 53

Informasjonsutvalget 
Ingvar Henne    55 10 58 37

Bygningsutvalget
Aud Guro Bjånesø 55 91 75 14

Kulturutvalget
Oddvar Skre   55 59 51 53

Misjon og økumenikkutvalget
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Grethe Aalerud 55917561
mobil 480 86 303
e-post gaalerud@csc.com

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

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

tlf.  55 22 00 20

Ica Nær Fana 
Din nærbutikk i Fana

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

HØGSETEVEGEN ELDRESENTER, FANA
Lokaler til leie for møter og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48
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Informasjonskanaler 
i Fana menighet
Fana menighet har ulike informasjons-
kanaler som vi prøver å bruke for å
sende ut informasjon:

1. God Helg er et menighetsblad som går
til alle i Fana menighet. Det kommer ut
med 6 nummer i året. Dere som ikke bor
i Fana sokn kan lese bladet i pdf utgave på
vår hjemmeside www.fana-menighet.no 

2. Nyhetsbrev: Nesten hver uke sender vi
ut et nyhetsbrev på e-post. Om du har
lyst til å få vite mer om hva som skjer og
rører seg i Fana menighet kan du abon-
nere på nyhetsbrevet ved å sende en 
e- post til fana.menighet@bkf.no

3. På www.fana-menighet.no legger vi ut
nyhetsstoff og saker om gudstjenester,  ar-
rangementer og det som skjer i menighe-
ten mellom utgivelsene av God helg.
Ungdomsarbeidets egen hjemmeside,
www.ungfana.no er under oppbygging
og her vil det bli lagt ut informasjon om
det flotte ungdomsarbeidet som drives i
samarbeid med Fana KFUK-KFUM

4. Det siste informasjonstiltaket er vår
egen side på Facebook. Dersom du er på
Facebook kan du søke oss frem ved å søke
på Fana menighet. Her kan du bli en til-
henger av oss og motta informasjon fra
Fana menighet. ●

Vi henvender oss med dette til de som
måtte har anledning til å bruke noen få ti-
mer en dag eller flere hver eller annenhver
uke på dagtid. Det har i den siste tiden vært
en gledelig økning i aktiviteten på menig-
hetssenteret, og det er nødvendig med
flere frivillige medarbeidere.

Vi trenger medarbeidere i Åpen Barne-
hage til Fana KFUK-KFUM. Barnehagen er
et treffsted for foreldre og andre som er
hjemme på dagtid med små barn, og den

er åpen mandag, tirsdag og torsdag. Sær-
lig er det ønskelig med en person som kan
hjelpe til med praktiske ting rundt måltid-
samlingen i tiden 1100-1300. Se gjerne
mer  informasjon om barnehagen på
www.openbarnehage.no. 

Hvis dette høres kjekt ut, så ta kontakt
med styrer Marianne Hjorth, tlf 41328003
eller e-post: post@openbarnehage.no, 
eller med styreleder Rune A. Kroken på  tlf
92095205. ●

Søndag 24. januar var det flott
misjonsfest i Fana menighet.
Representanter fra misjons-
foreningene var til stede og det ble
servert nydelig betasuppe som
Oddvar Aadland hadde laget.

TEKST OG FOTO. GEIR MØLLER 

Det ble glimt fra misjonsforeningene og det
rike arbeidet som er i Fana sokn. Tor Dag
Kjosavik fra NMS var og til stede og fortalte
fra misjonsprosjektet som Fana menighet er
med på i Mali. 

Dette er et bibeloversettelsesprosjekt der
en bidrar til at bibelen blir oversatt til maa-
cina-fulani. 

På gudstjenesten kom det inn kr 5800 kr
til prosjektet. ●

Vi trenger flere frivillige
Kan du tenke deg å jobbe frivillig i Åpen Barnehage i Fana Menighetssenter?

Flott misjonsfest i Fana

Oddvar er klar med suppe til misjonsfesten.

GOD GAMMELDAGS BASAR
for små og store, unge og eldre

i Fana Menighetssenter 
søndag 21. mars kl. 16.

Åre- og bongboksalg med fine 
gevinster! Sang og musikk og 

selvsagt kaffe og kaker!

BLI MED PÅ TUR FOR ELDRE 
TIL NORDHORDLAND

søndag 9. mai 2010.

Flott busstur i Nordhordland med 
gudstjeneste i Meland kirke,

besøk i Tjorehagen på Radøy og 
middag på Lune Huler Hotell på 

Vågseidet. Nærmere opplysninger 
og påmelding innen 29. april til 

frivillighetskoordinator 
Liv Marit K. Evjen, 

tlf. 55 59 32 54 - mobil 920 91 187

HJERTELIG VELKOMMEN! 
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AV RENATE OLSEN

Med litt nervøse skritt nærmer vi
oss Fana kirke for å møte masko-
ten til «Sprell Levende», som er
søndagsskolen i Fana menighet.

Det har gått en del rykter om
denne Løven og vi har fått vite at
han holder seg for det meste i kir-
ken, når han ikke en gang i blant
er ute og tar seg en tur i menighe-
ten.

Vi banker forsiktig på kirkedø-
ren, men det er ingen som åpner.
Da oppdager vi at den er ulåst og
vi sniker oss inn og går forsiktig
oppover kirkegulvet. Plutselig
hører vi knirking bak oss, og der
titter Løven frem mellom kike-
benkene. Han ser forskrekket på
oss, og vi stirrer overrasket tilba-
ke på ham.

Det blir helt stille en liten
stund, men så begynner Løven å
svinse og svanse mot oss. Vi be-
gynner å smile og snart er vi alle
blitt gode venner! Han forteller
at han kom hit fra Afrika fordi
han ble så nysgjerrig da han hør-
te at det var blitt startet en ny
søndagsskole i Fana. Og da han
fikk hilse på alle sammen, ble han
så glad i barna og de koselige fol-
kene i menigheten at han ikke
klarte å dra tilbake.

Siden har han bodd i kirken og
blitt ekstra god venn med alle
barna i «Sprell Levende», og hå-
per at det vil komme enda flere
barn til søndagsskolen vår!

Løven pleier
også å delta på
alle familieguds-
tjenestene i Fana
kirke, og elsker å
sitte på putene
helt foran i kirken
sammen med
barna og høre på
historier fra bar-
nebibelen eller
synge gøye sanger
med bevegelser
til!

Han avslutter
intervjuet med å
oppfordre alle
voksne til å ta med
barna på gudstje-
neste! ●

Søndag 30. mai arrangerer
Fana Historielag kyrkje-
vandring i samband med
den årlege blomster-
gudstenesta i Fana Amfi. 
På grunn av dette blir
gudstenesta flytta frå 
kl 11.00 til kl 13.00.

Program
- Frammøte ved Fana kyrkje 

kl. 10.30.
- Transport med veteranbuss til 

Kirkebirkeland.
- Kulturvandring over Smørås-

fjellet tilbake til Fana langs den
gamle kyrkjevegen, også kalla 
«Pilgrimsvegen», med avreise 
kl. 11.00 frå Kirkebirkeland.

- Frammøte i Fana Amfi til 
«blomstergudsteneste» kl 13.

Vegvisar blir Oddvar Skre (Fana
Historielag) og ein frå Smøråsfjel-
lets Venner. Ta med godt fottøy,
klær, mat og termos. ●

Vel møtt! Venleg helsing
Oddvar Skre, Fana Historielag

17.01. 
Benjamin Torsvik
Andreas Nese Rydland
Leah Alexandra Ødegård Bru
Frida Halnes Dahle
Mathias Gjøstein Gudmundsen
Daniella Søreide Solbakken
Robin Drange Ytrøy
Linnea Pedersen Årdalsbakke

24.01.
Herman Villanger Tangen
Caroline Stavenes Nordvik
Mathias Herfindal Ellingsen
Helene Elvenes
Lykke - Maj Damhagen Elvsaas

31.01.
Ida Gunnes Olsen
Frida Berge
Oliver Vågenes
Noah Leander Vågenes

07.02.
Tilde Helene Skadal Tylden
Madelen Tonheim Liland
Nora Bjorøy
William Skage Tollaksen
Morten Eriksson

14.02.
Tiril Kringstad Lillevik
Benjamin Lien Olsen
Vilde Kringstad Lillevik
Hanne Sofie Olafsen
Jørgen Pettersen-Velsvik
Maximilian Fauske Weseloh
Lars Thorstenson Faaberg
Sverre Leirgulen
Johan Gjerde Svabø
Solveig Nordbø Amundsen
Fredrik Egge Hoffmann-Dahl

21.02.
Linnea Jørgensen Koldal
Ariel Rosenlund Elde 

30.01. Monica Håland og 
Olvar Hekland Ellingsen

Harry Adrian Eriksen f. 1926
Gunnar Skar f. 1936
Arvid Birkeland f.1929
Memund Daltveit f.1957
Anna Milde Botnevik f.1918
Kjell Louis Aagotnes f. 1941
Ingrid Kronhei f. 1945
Christian Allers f. 1963
Berta Oddlaug Vindenes f. 1926
Gunnar Andreas Kleppe f.1925
Kristian Raa Stangeland f. 1974
Marta Katrine Bakka f.1931
Alf Egeland f. 1921
Inga Kårbø Erichsen f.1917
Lisbeth Maria Lian f. 1968
Lars Leirvåg f.1926
Ella Aastvedt f. 1923
Solveig Julianne Haugen f.1913
Kristine Tørresen f.1919
Ingegerd Løken f. 1920
Einar Nilsen f. 1932

døde

 vigde

døpteLøven i Fana kirke
Dere som har vært innom Fana kirke det siste året, har nok merket at vi har
hatt besøk av en litt hårete og merkelig fyr under gudstjenestene våre.
Vi fant derfor ut at det var på tide å stifte litt nærmere bekjentskap med ham!

Kulturvandring med blomstergudsteneste

Fana menighet og Fana KFUK-KFUM har lang 

erfaring med ulike aktiviteter for barn og unge, 

og startet i høst med barnegospel! 

Fana Barnegospel har som mål å ta barna på alvor 

ved å gi rom for utfoldelse i trygge rammer. 

Her møter barna Jesus og vennene hans gjennom 

et bredt spekter av sanger, lek og hobbyaktiviteter, 

og kanskje blir det drama og dans!? 

Vi ønsker alle barn fra ca 4-12 år velkommen! 

Ettersom vi er helt nystartet håper vi det er noen 

engasjerte foreldre eller andre voksne som 

ønsker å delta i arbeidet, så bare gi en lyd! 

Vi starter opp mandag 04. januar 2010 

Øvelsen er fra kl. 1700-1745 

i menighetssalen (nede) på Fana menighetssenter

Påmelding på øvelsen eller ved å sende en e-post. 

Spørsmål? Ta kontakt med Renate Olsen 

Mobil: 90127068 

E-post: renate@kfuk-kfum.no
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21. mars - Maria budskapsdag, 

*Sal 113 Ef 1,3-6; Luk 1,46-55 
11.00: Fana. Festgudstjeneste.
ved Gunnar Nesse. Nattverd.
Fana kyrkjekor. . Takkeoffer til
Kirkens Nødhjelp. Kirkekaffe.
16.00: Fana menighetshus. Dia-
konibasar. 
19.00: Blomsterdalen. G 19 guds-
tjeneste ved Maren Flotve Tis-
chendorf. Takkoffer til Fana
KFUK-KFUM.

24. mars – onsdag 

09.00: Fana. Morgenmesse
m/nattverd ved Per- Arne Meh-
ren. 

28. mars – Palmesøndag 

Joh 12,12-24 2 Mos 12,21-28;
Hebr 2,14-18
11.00: Fana. Gudstjeneste ved Per
Barsnes. Nattverd. Dåp. Takkeof-
fer til de fire diakoniinstitusjoner.

1. april - Skjærtorsdag

Joh 13,1-15 Jes 53,1-5; 1 Kor
11,23-26 [27-29]
11.00: Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per- Arne Mehren.
Nattverd. 
19.00: Fana Pasjonskonsert i
Fana kirke Hilde Veslemøy Ha-
gen, sang Hege Sellevåg, obo Jo-
stein Aarvik, orgel Musikk av J.S.
Bach, T. Albinoni, G. Pergolesi
m.fl. (Se omtale i bladet)
19.45: Fana. Skjærtorsdagsguds-
tjeneste ved Maren Flotve Tis-
chendorf. Nattverd. Takkoffer til
musikkarbeidet i menigheten.
Kveldsmåltid i menighetsalen
etterpå.

2. april- Langfredag 

Mark 14,26-15,37
11.00: Fana. Pasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
Fana diakonat.

4. april – 1. påskedag 

Joh 20,1-10 Jes 25,8-9; Rom 6,9-11
11.00: Fana. Høgtidsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Nattverd. Tak-
koffer til Sjømannskirken. Norsk
kirke i utlandet. 

11. april - 1. s. e. påske, 

Joh 21,1-14 Sal 116,1-9; 1 Kor
15,12-21
11.00: Fana. Familiens påske-
gudstjeneste. Ved Maren Tishen-
dorf og Synnøve Weld Haakonset.
Avslutning for dåpsskolen. Dåp og
nattverd. Takkoffer til barne og

ungdomsarbeidet i menigheten.
Innsamling av fastebøsser. Kirke-
kaffe

18. april - 2. s. e. påske 

Joh 21,15-19 Sal 23; Hebr 13,20-21
11.00: Fana Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Nattverd, Takkof-
fer til Normisjonen Kirkekaffe.
Årsmøte i Fana menighet. 
13.00: Fana.Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
trosopplæringen.

25. april - 3. s. e. påske 

Joh 14,1-11 Sal 126; 2 Kor 4,14-18
11.00: Fana. Gudstjeneste ved Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Takkof-
fer til Fana diakonat. Kirkekaffe.
11.00: Blomsterdalen. Familie-
gudstjeneste ved Maren Flotve
Tischendorf.
19.00: Fana. Lovsang/Gospel-
night ved Maren Tischendorf. Tak-
koffer til Fana KFUK-KFUM. 

28.april - onsdag 

09.00: Fana. Morgenmesse m
nattverd. ved Maren Flotve Tis-
hendorf.

2. mai - 4. s. e. påske 

*Jes 1,18-20 1 Joh 4,10-16; Joh
15,10-17
11.00: Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Nattverd. Takkof-
fer til menighetsarbeidet. 
13.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.

9. mai - 5. s. e. påske 

Matt 6,6-13 Dan 6,4-12; Rom
8,24-28
11.00: Fana. Gudstjeneste ved
Per- Arne Mehren. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til Fana diakonat.
Kirkekaffe.
11.00: Blomsterdalen. Gudstje-
neste ved Per Barsnes. Høymes-
se. Nattverd.
19.00:  Fana. Livet og musikken.
Konsert med Turid Bakke Braut,
song og klaver,(se omtale i bla-
det)

13. mai - Kristi himmelfartsdag, 

Apg 1,1-11 Sal 110,1-4; Ef 1,17-23 
11.00:  Fana. Gudstjeneste ved
Per- Arne Mehren. Dåp. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

16. mai - 6. s. e. påske 

*Joh 17,18-26 Sak 14,7-9; Ef 4,1-6
11.00:  Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Dåp og Nattverd.
Takkoffer til det teologiske me-
nighetsfakultetet. 

17. mai - grunnlovsdag

Joh 12,35-36 5 Mos 30,19-20a; Fil
3,12-16
10.00: Fana. Gudstjeneste ved
Gunnar Nesse. Takkoffer til Kir-
kens Nødhjelp

23. mai - Pinsedag 

Joh 14,15-21 Joel 3,1-2; Ef 2,17-22
11.00: Fana, Høgtidsgudstjeneste
ved Per Barsnes. Dåp. Nattverd.
Takkoffer til menighetens mi-
sjonsprosjekt.

26. mai 

11.00: Fana. Morgenmesse
m/nattverd. ved Gunnar Nesse. 
30. mai: Treenighetssøndag
Matt 28,16-20 Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
11.00: Fana Dåpsgudstjeneste
ved Gunnar Nesse. Takkoffer til
dåpsopplæringen.
10.30. Frammøte ved Fana kyrkje.
Kulturvandring/kyrkje-
vandring til blomstergudstjenes-
ten Transport med veteranbuss til
Kirkebirkeland. Kulturvandring
over Smøråsfjellet tilbake til Fana
langs den gamle kyrkjevegen,
også kalla «Pilgrimsvegen», med
avreise kl. 11.00 frå Kirkebirke-
land. Arr. Fana historielag. (Se
omtale i bladet).
13.00 Fana Amfi. Blomsterguds-
tjeneste ved Gunnar Nesse. Tak-
koffer til menighetsarbei-
det/venneforeningen.

6. juni - 2. s. e. pinse,: 

Luk 12,13-21 Fork 12,1-7; 1 Tim
6,6-12
11.00: Blomsterdalen. Gudstje-
neste på kirketomten eller Ytre-
bygda skole (avhengig av om det
startet opp anleggsarbeid på kir-
ketomten).ved Maren Tischen-
dorf, Per Barsnes. Per.- Arne
Mehren og Gunnar Nesse.( Følg
med på vår hjemmeside
www.fana-menighet.no)

Pasjonskonsert i Fana kirke

Skjærtorsdag 1.april kl 19.00
Hilde Veslemøy Hagen, sang
Hege Sellevåg, obo, Jostein 
Aarvik, orgel. Musikk av J.S.
Bach, T.Albinoni, G. Pergolesi
m.fl.
Gratis adgang - kollekt ved 
utgangen. Arr: Fana menighet
med støtte fra Bergen kommune
Det blir nattverdgudstjeneste
umiddelbart etter konserten og
kveldsmåltid i menighetssalen
etter gudstjenesten.

Dvorak-konsert i Skjold kirke 

søndag 11.april kl 19.00.
Kor é Vi og Fana kyrkjekor frem-
fører Antonin Dvoraks Messe i D-
dur 100 korsangere og solistkvar-
tett. Tone Kvam Thorsen - dirigent
Jostein Aarvik - orgel
Billetter 125,- kr ved inngangen 
Arr: Kana kyrkjekor og Kor é Vi
Med støtte fra Folkeakademiet i
Fana og  Kulturkontoret for Fana
og Ytrebygda. 

Kulturkveld i Fana menighetshus
torsdag 29.april kl 19.30

«Jeg velger meg april»

Bjørnstjerne Bjørnson 200 år
Et jubileumsprogram ved lokale
kulturkrefter.  Allsang, opples-
ning, kåseri og lett servering.
Billetter kr 50,- ved inngangen
Arr: Kulturutvalget for Fana me-
nighet i samarbeid med Fana Fol-
keakademi.

Konsert i Fana kirke

søndag 9.mai kl 19.00
«Livet og musikken».
Diktlesing, sang og klaverspill 
ved pianisten Turid Bakke 
Braut Musikk av J.S.Bach,
E.Grieg, S.Rachmaninov,
R.Schumann m.fl. Billetter 
kr 100,- ved inngangen 
Arr: Fana menighet med støtte
fra Bergen kommune, Kultur-
kontoret for Fana bydel.

             kalender

gudstjenester

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B

FU
LLD

IS
TR
IB
U
S
JO
N

KIRKEBUSS
Nå går det «kirkebuss» fra
Krokeide kl. 10.20 på søndager.
Det går buss tilbake til 
Krokeide fra kirken kl. 12.49

BARNEKLUBBEN 
PÅ RØD

Starter opp igjen torsdag 
21. januar kl 1730-1900

 Sted. Krokeiedeveien 407 B. 

 Forskjellige aktiviteter, sang 
og bibelfortelling.  Det blir møte 

annenhver  i ulike uker. 

Alle fra fire år og oppover er 
hjertelig velkommen. En voksen 

kan gjerne være med første gang.
Info:  Elisabeth M. Jonassen, 

tlf. 55 91 58 83 - mob. 901 59 126

Arr. Fana menighet
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