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Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2011 går av stabelen

10.-12. april. I år setter aksjonen fokus på økonomisk
rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid

uten fattigdom. Side 8-9

Menighetsblad for Fana menighet nr. 2/11 – årgang 48 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Påskefest 2011
Årets store Påskefest va-
rer fra 10. april til 1. mai.
Under denne «paraplyen»
samles mylderet av høy-
tidsrelaterte kirkelige og
kulturelle arrangementer
i Bergen. Side 6-7

Medarbeiderfest
Alle de frivillige i Fana me-
nighet var invitert til med-
arbeiderfest 17. februar. 

Side 4

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2011 går av stabelen

10.-12. april. I år setter aksjonen fokus på økonomisk
rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en fremtid

uten fattigdom. Side 8-9

Grønnere kirke
Fana menighet er nå
blitt en Grønn menig-
het. Side 4
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Alt avhenger av påsken 

REFLEKSJON AV GUNNAR NESSE

Og påsken finner sted etter

følgende regel: Første søndag

etter første fullmåne etter 21

mars. I år er påskedag 24 april

– altså veldig seint. Det sei-

nest mulige er en dag seinere

– altså 25 april.

Datoen for påskedag bestem-

mer når det er pinse – og hvor

mange søndager det er etter

pinse før adventstiden begyn-

ner – og den bestemmer hvor

mange søndager det er etter

Kristi åpenbaring – i år 5 søn-

dager. 

Selv om påsken har betydning

for kalenderen i sin alminne-

lighet – og for kirkeåret i sær-

deleshet, har påsken først og

fremst betydning for hele livet.

Påske setter en ny dagsorden,

en ny tidsregning. Vår tidstre-

ning baserer seg på Kristi fød-

sel – det hadde kanskje vært

enda mer sakssvarende å ba-

sere den på Jesu oppstan-

delse – at vi sa at nå er det

1978 etter påske. 

Mens vi lever på jorden, er vi

underlagt rammebetingelser

vi ikke kan komme unna. Jor-

dens beskaffenhet med jord-

skjelv og naturkatastrofer er

naturgitte ram-

mebetingelser

vi ikke kan flyk-

te fra. Det

samme gjelder

sykdom, død og

ulykker. Til en viss grad kan vi

skjerme og sikre oss, men

rammevilkårene kan vi ikke

gjøre noe med. 

Påskedag forandret Gud ram-

mevilkårene på jorden. Ikke

bare er døden ett av ramme-

vilkårene – oppstandelsen er

det også. Etter Jesu påske er

det et helt grunnleggende

rammevilkår at døden er be-

seiret og at menneskene skal

stå opp igjen. Det endrer

egentlig på alt – på hva det er å

være menneske, hva det er å

leve på jorden, hva det er å dø

og hva det er å sørge. 

Hele vår livsforståelse og selv-

forståelse er blitt endret. Etter

påske må vi tenke helt nytt om

det å være menneske. Vi må

tenke nytt om det som har

vært – og vi må tenke nytt om

det som ligger foran oss. 

De fleste er ikke opptatt av

hvor mange søndager vi har

etter Kristi åpenbaring – eller

hvor mange søndager det er

etter pinse. Vi burde være

svært opptatt av hvordan på-

sken forandrer våre liv. Å være

mennesker er både å være i ti-

den – og samtidig tilhøre opp-

standelsen og evigheten. Å

feire påske er å la påskens

forandring fylle og forandre

våre liv hver dag hele året. Je-

sus overvant døden for å en-

dre tilværelsen vår. Når vi

tar i mot påskens glade

budskap i tro, plasserer vi

oss i oppstandelsens ver-

den og er i ferd med å over-

vinne døden. Vi skal leve

om vi enn dør. 

God påske!

Kirkeåret – og dermed også kalenderåret er påvirket av
påsken. Alt innretter seg etter når påsken finner sted. 
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God Helg nr 2, 2011 utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sen-
des til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot ar-
tikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: gyriskre@broadpark.no

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Gyri Skre, gyriskre@broadpark.no,
55 91 51 53 • Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 16. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 31. mai

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

AV MARIT OFFERDAL, 

DAGLIG LEDER, FANA MENIGHET

Ved å bli en grønn menighet
ønsker Fana å sende ut et signal
om at vi nekter å reagere med
håpløshet og avmakt i møte
med de globale utfordringene
verden står overfor når det gjel-
der rettferd og miljø. Vi er en
kirke som lever midt i dagens
realiteter og vi ønsker å ta vår
egen samtid på alvor.

Hva er en Grønn menighet?
En grønn menighet ønsker å
omsette de globale utfordring-
ene til lokale tiltak. Disse tilta-
kene skal bidra til et bedre mil-
jø og en mer rettferdig fordelig.
Dette ligger allerede i vårt ve-
sen som menighet, og nå skal
arbeidet konkretiseres ytterli-
gere. Her kan alle bidra, både i
Fana menighet og i vårt lokal-
samfunn. 

Ønsket om å bli en grønn
menighet kom i første omgang
fra alle oss som til daglig arbei-
der i Fana menighet. Soknerå-
det delte ønsket og et av de før-
ste vedtakene Fana sokneråd
gjorde i 2011, var nettopp at
Fana menighet skulle bli en
grønn menighet.

Forpliktelser
For å få lov til å kalle oss grønn
menighet, må Fana menighet

forplikte seg på 25 av 48 tiltak
innen områder som avfall, inn-
kjøp, transport, lokalsamfun-
net, informasjon, gudstjenes-
teliv og energi. Vi er i ferd med
å danne en arbeidsgruppe som
skal vurdere og velge ut hvilke
av disse tiltakene vi skal satse
på. Dette skjer i samarbeid med
menighetens prester og den
øvrige stab. Arbeidsgruppen
skal så lage en handlingsplan
for arbeidet. Dette skal så regis-
treres på www.grønnkirke.no.
Dermed blir også Fana menig-
het med i det store nettverket
av grønne menigheter over
hele landet. 

Mye er på plass
Mange av tiltakene oppfylles
allerede og de som er i kontakt
med Fana menighet skal få se at
vi tar saken med grønn menig-
het på alvor. Prestene er enige i
at miljø- og rettferdsbudskapet

Verden står overfor
enorme utfordringer når
det gjelder fordeling av
ressurser og miljøvern.
For oss er det en selvfølge
at også kirken tar ansvar
på dette området.

Grønn meni
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kan bli et tydeligere tema innen
deler av gudstjenestelivet. Starts-
skuddet går i den årlige blomster-
gudstjenesten: 29.mai blir det
utendørsgudstjeneste i Fana amfi-
teater i kulturparken der alle me-
nighetens prester og hele den øvri-
ge staben skal medvirke (se guds-
tjenestekalender). Videre deltar
årlig alle menighetens konfirman-
ter i fasteaksjonen til Kirkens
Nødhjelp (se side 4 og 8-9).

For å forenkle fremvisninger og
redusere mengden papiravfall ble
det i menighetshuset nylig instal-
lert flere projektorer med lerret.
Videre er håndtering av avfall noe
vi har begynt å arbeide aktivt med;
Vi kildesorterer papir, plast og
glass/metall på kontorer og kjøk-
ken, og det blir ikke lenger brukt
engangsprodukter ved bevert-
ning/kirkekaffe. 

Dessuten samarbeider Fana me-
nighet med en vennskapsmenig-
het i Mali, noe som berører temaet
Nord/Sør og global rettferdighet.

Alle tiltakene som nå er oppe
og går er en god begynnelse,

men vi har enda et langt stykke å
gå. En grønn menighet vil oppfor-
dre til gjenbruk og ettertanke ved
innkjøp.

Lokal mat
Kortreist og økologisk mat kan
falle naturlig for oss i Fana som
både har Stend gårdsbutikk og
Krokeide ostegård i nærheten.
Fairtrade mat og kaffe er konkrete
eksempel på global rettferdighet
ved varehandel.

Et viktig tiltak når vi nå slår inn
på den grønne veien, er å oppfor-
dre andre til å slå følge med oss. Vi

håper å være til inspirasjon
til etterfølgelse slik at de

andre menighetene i pro-
stiet også vil bli grønne

menigheter. Samtidig
vil vi driste oss til å
oppfordre nærings-
livet i Fana prosti til å
gjøre det samme. 

Alle kan vi bidra
hver med vårt. 

nighet i Fana
Tanzania er et av stedene
Fasteaksjonen 2011 setter
fokus på, og økonomisk
rettferdighet er målet. Det
er fortsatt slik at de rike
landene blir rikere ved å
utnytte ressursene i de fat-
tige landene. 

Kirkens nødhjelp bruker
midlene der de til enhver
tid trengs mest, og peng-
ene som blir samlet inn er
dermed ikke øremerkede. 

Fana menighet ønsker å
bidra til en mer rettferdig
verden, og deltar årlig på
fasteaksjonen. Vi regner
med å samle inn over

100.000 kr når bøssebæ-
rerne kommer rundt på
dørene i Fana tirsdag
12.april. 

Vi ber om at dere tar
godt i mot konfirmantene
og de andre som stiller opp
for en god sak. Takk til alle
som bidrar og på forhånd
takk for gaven. 

Se også side 8-9 

Rettferdighet!
Rettferdighet er tema for årets fasteaksjon. I
følge FN lever over 1 milliard mennesker i
ekstrem fattigdom. 

Det er fantastisk å oppleve
at bygget mange har drømt
om nå reiser seg i Blom-
sterdalen. Selve kirken blir
bygget som en såkalt nær-
kirke, som vil si at det er en
kirke nær der mange men-
nesker bor, og som deler
menighet og stab med
Fana kirke. Det blir lagt
vekt på at kirken skal være
en flerbrukskirke, og målet
er at den skal brukes av uli-
ke enheter alle dager i
uken. Det blir to store rom
i kjelleren som kan brukes
til møtelokale, øvingsrom,
tilstelninger osv. Leder i
byggekomiteen, Arne
Grostøl, melder at alt går

etter planen og tidsskje-
maet foreløpig holder.

Den neste store begiven-
heten er grunnsteinsned-
leggelse 14. april. Seremo-
nien er et åpent arrange-
ment på tomten kl. 13, for-
rettet av biskop Halvor
Nordhaug. Det er også
mulig å følge arbeidet og
planene for kirken på
blomstrendefellesskap.no

Ytrebygda nærkirke
Etter at det ble dannet kyrkjelag i Ytrebygda for
rundt 45 år siden, har frivillige sjeler jobbet jevnt
og trutt med planer og pengeinnsamling for å få
bygget en kirke i Ytrebygda.
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Utleie i 
Fana

menighets-
senter

Vi leier ut lokaler til 

dåpsselskap, 

konfirmasjonsselskap,

minnesamvær, åre-

målsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret

tlf. 55 59 32 51 
for bestilling/pris. 

FANA MENIGHET

Hjelp til tak 
og ventilasjon?

Ta kontakt med oss

tlf 55 11 69 69

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

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

AV GUSTAV GUNDERSEN

Det ble tre glade timer der

praten gikk livlig. Arrange-

mentet var vellykket, og ma-

ten førsteklasses. Det ble

servert hjortegryte, og

etterpå vanket det kaffe og

velsmakende kaker. Alt i alt

en minnerik og uforglem-

melig kveld, der staben åp-

net det hele med en revypre-

get og morsom sang til vel-

fortjent applaus. Sokne-

prest Gunnar Nesse ledet

festen og menighetsrådsle-

der Jørn Henning Theis var

hovedtaler. Han holdt en in-

spirerende og munter tale

der humringen blant publi-

kum tydelig fortalte at den

falt i god jord. 

Lars Ove Kvalbein orien-

terte oss om hva det vil si å

være Grønn menighet og om

hvordan Landås menighet

praktiserer dette. Dette var

til stor inspirasjon for oss si-

den Fana også nylig er blitt

Grønn menighet. 

Unge Håkon Villanger spil-

te piano og sang vakkert og

klangfullt. Det var allsang og

diktopplesing og medarbei-

derne innen de forskjellige

gruppene ble presentert.

Arrangementet ble avrundet

med at Anna og Arne Børs-

heim fikk årets medarbei-

derpris for sitt lange og tro-

faste arbeid for søndagssko-

len på Kaland. 

Vellykket medarbeiderfest
Medarbeiderfesten for alle frivillige innen Fana menighet ble avholdt
i menighetshuset torsdag 17. februar. 

Erkjennelse
Gi meg ydmykhet og tro

la meg finne sinnets ro

Gi meg tanker til din ære

lær meg byrdene å bære

AV GUSTAV GUNDERSEN

La din kjærlighet bli min

og få innpass i mitt sinn

Lær oppriktighet meg dyrke

la din sannhet bli min styrke

La i trofasthet meg bli

fyll mitt liv med harmoni

La meg følge dine bud

i erkjennelse min Gud

Konsert med utdeling 
av stipend fra Sigmund
Skages minnefond
Fana kyrkje, søndag 1. mai kl. 18.00 

Medvirkende Amalie Eikaas Stalheim
(stipendvinner 2010) og Fana kyrkje-
kor, dirigent Jostein Aarvik. Gratis 

adgang,kollekt ved
utgangen.

Arr. Fana kyrkje-
kor med støtte fra 
Fana sparebank
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REFLEKSJON AV 

PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyr-

kjehuset som i desse dagar vert reist er re-
sultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytre-
bygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi. 

Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, represen-
terer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt. 

Veksande lokalmiljø måtte tidlegare ven-
ta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan der-
imot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsam-
funn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom. 

Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte for-
samlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lo-
kalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyr-
kjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!

Nytenkinga  i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer ras-
kare blir bygde i kyrkjelause utviklingsom-
råde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.

Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt

TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonssel-
skap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt mi-
sjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det in-
tolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske mi-
sjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bi-
dra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kir-
ken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menighe-
ter fått egne misjonsprosjekt. 

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfor-
dring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Re-
kruttering ble et problem, og færre misjo-
nærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganise-
ring måtte til. Samtidig forandret det nor-
ske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det nor-
ske misjonsforbund møter i dag. ●

Fana menighetssenter, torsdag 28. april 
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid. 

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært

misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000

fram til i år var han generalsekretær i mi-

sjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes

prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana prosti utvides 
Menighetene Sælen og Fyllingsda-

len menigheter innlemmes nå i Fana

prosti. Kontoret i Fana utvides der-

med med to nye medarbeidere, sam-

tidig som bispedømmet er i ferd med

å behandle sak om nedlegging av

Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil

sannsynligvis foreligge til somme-

ren. Menighetsbladet kommer tilba-

ke til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av 
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere

trosopplæringen i alle de syv menig-

hetene i Fana prosti. Tanken er at

dette skal være både til inspirasjon

og informasjon for hverandre. Sist

møtte vi Fana menighet, og denne

gangen var det Søreide som stod for

tur. Grunnet plassproblemer må

denne presentasjonen stå over til

neste utgave. Stafetten vil deretter

gå videre til (i følgende rekkefølge)

Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebak-

ken og Storetveit. ●

Kulturkalender: 
Se Påskefest-oversikten side 6-7

Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen. 
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SØNDAG 10. APRIL

18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage, 
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os, 
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.

18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvam-
me, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.

19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.

19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Peder-
sen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.

19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkje-
kor, Jostein Aarvik, dirigent. Slet-
tebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.

20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «The-
odora» av Händel. Kristy Swift, 
sopran, Ryan Belongie, kontra-
tenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL

20.00 Johanneskirken 
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL

20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubi-
late, Magnificat/Jubal, Prima Vis-
ta, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sæ-
vik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.

22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjekt-
leder.

LØRDAG 16. APRIL

12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG

11.00 Slettebakken kirke 
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per 
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spen-
ningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informa-
sjon: www.perhelgehansen.no 

19.00 Fana kirke 
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100

19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold, 
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.

19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.

20.00 Johanneskirken 
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL

12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL

12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.

19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Bar-
bro Husdal, sang, Carsten Dynge-
land, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG

18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bil-
de. Utøvere fra Søreide menighet. 

19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.

19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG

11.00 Fridalen kirke 
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, stryke-
kvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.

19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Ba-
rokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG 

LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG 

Bergen kommune har også i år støttet pro-
grammet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører ar-
beider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne sto-
re satsingen? 

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som innehol-
der en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Je-
rusalem. Det er fortellingen om nært venn-
skap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt regis-
ter av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette bud-
skapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger  til fø-
lelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.

Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

Klart for Påskef
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjen-
ne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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sopran, Marianne Beate Ki-
elland, mezzosopran, Mika-
el Stenbäck, tenor, Johan-
nes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN

12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.

18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Ale-
xandre Guilmant (1837-
1911). Mariko Takei, orgel.

23.00 Sandvikskirken 
Påskenattmesse.

23.00 Sælen kirke 
Påskenattsmesse.

23.00 Bergen domkirke 
Påskenattsmesse.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG

19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Mai-
dre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.

19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påske-
dagsgudstjenesten i Nykir-
ken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG

19.30 Bergen domkirke 
«Kven kan seia ut den 
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestå-
ende av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfø-
rer bearbeidelser av religi-
øse folketoner. Tore Kloster, 
dirigent. Bill. kr. 150/80.

19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelses- 
messe. Slettebakken 
motettkor. Jorunn M. John-
sen og Gunn F. Unneland, 

blåsere. Kristen Øgaard, 
orgel, Olav Øgaard, dirigent.

20.00 Åsane kirke 
Lovsangsgudstjeneste. 
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang, 
Lenamaria Gravdal, orgel.

ONSDAG 27. APRIL

11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI

19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.

som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjo-
nen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv til-
bedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagel-
sesferd i de andre bergenskirkene? 

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten dan-
ner pulsen i kirkens påskepro-
gram. Men vi ønsker ikke å skil-
le så mye på hva som er gudstje-
neste og hva som er kulturpro-

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbe-
faler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●

PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som 
pryder forsiden av programheftet er 
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slette-
bakken kirke fra palmesøndag  til pinse. 

e fest 2011
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme fre-
kvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).

– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, for-
klarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.

– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmenn-
konsesjonen på nettet, har vi nå fått mulig-
heten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øy-
garden. Det er vi veldig glad for.

Helt siden Kystradioen mistet allmenn-
konsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riks-
radio overtok eieransvaret har det vært ar-
beidet med å finne gode løsninger for videre
drift. 

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele

perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Har-
dang.

– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sender-
nett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen. 

Kystradioen er kjent som en lokal allmenn-
radio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen. 

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt ma-

gasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter

og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sag-

stad. Kystradioens gamle flaggskip på sønda-

gene er også med videre, men med en lavere

nyhetsprofil enn før. FOTO: PRIVAT

Nytt liv i Kystradioen
– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen. 
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Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønn-
saker til boden på torget. 

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med job-
ben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, for-
teller Yohana. 

Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år si-
den ble moren med i en VICO-
BA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.

– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, fortel-
ler den unge gutten. 

VICOBA (Village Communi-
ty Banks) er spare- og lånegrup-
per der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlem-
mene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en bedre
framtid.

– Vi startet arbeidet med VI-
COBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBA-
grupper, forteller Godfrey Wa-
lalaze, Kirkens nødhjelps pro-
gramrådgiver i Tanzania. 

Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsam-
funnene. Kirkens nødhjelp støt-
ter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell. 

– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og for-
teller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Wala-
laze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfor-
dringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBA-
gruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.

– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i de-
res hender, men vi kan gi dem

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:

– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

HÅP FOR FREMTIDEN: 

– Jeg har lyst til å bli politi. 

Eller jobbe for at landet skal bli

mer rettferdig. Demokrati er

viktig. Jeg vil være med å gjøre

Tanzania til et godt sted å leve

for mange, sier Yohana. 

april 2011                        8

Yohana (14) fra Tanzania:  Nå er l

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år 

setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.

Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 

• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av 

fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april. 

• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å   stPÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av

egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.

felles 2-11.qxp:felles.qxp  28-03-11  15:53  Side 8



9                      april 2011

r livet bedre
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Like utenfor inngangsdøren

til barnehagen stod det

nemlig en bil med motoren

på. Ingen satt inne i bilen, og

jeg lurte et øyeblikk på om

det var en av de ansatte som

hadde gått fra bilen sin slik i

et ubetenksomt øyeblikk. 

Så kom forklaringen. En

mann i 60-årene kom ut fra

en av de andre avdelingene,

sannsynligvis etter å ha le-

vert barnebarnet sitt. Han

satte seg i bilen, fortsatt

med motoren på - og ble sit-

tende. Selv stoppet jeg mo-

toren, og fulgte datteren

min inn. Da jeg kom ut igjen,

stod han der og forurenset

fortsatt. Så kom ektefellen

hans ut fra naboavdelingen.

Hun satte seg inn til ham, og

de kjørte av gårde sammen.

Det var litt kaldt, og en tynn

røyksky ble liggende igjen

som et grått teppe langs

bakken.

For 10-20 år siden var bi-

ler på tomgang et helt van-

lig syn. Folk kunne endatil

la bilen stå og gå i en halvti-

me utenfor boligen sin

mens de gjorde seg klare til

å reise på jobb. Hele bolig-

områder kunne slik stå

røyklagte morgen etter

morgen. I dag er det heller

blitt slik at vi reagerer når vi

ser at noen lar bilen bli stå-

ende på tomgang. Og vi fyl-

ler aldri bensin på tanken

uten et stikk av dårlig sam-

vittighet. 

Tilbake ved barnehagen

startet jeg motoren og

skrudde på radioen - akku-

rat tidsnok til nyhetene. Her

fikk jeg vite hvorfor Statoil

fortsatt mener at det er vik-

tig å utvinne oljesand i Ca-

nada - til tross for rapporter

om enorme CO2-utslipp og

store miljøødeleggelser

knyttet til denne spesielle

gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå

snart burde være på tide

både for Statoil og oljena-

sjonen Norge å gå litt i seg

selv.

Oljepengene har sikret

oss en velstandsutvikling

som vi tidligere bare kunne

drømme om, og vi er i dag et

av verdens rikeste land i for-

hold til innbyggertallet.

Dette gir oss også et helt

spesielt ansvar. I stedet for å

investere i fortsatt utnyt-

telse av planetens min-

kende oljeressurser, burde

vi nå satset rikdommen vår

på utviklingen av renere og

grønnere energi. Vi kan

selvfølgelig sitte på gjerdet

og vente til alle jordens olje-

reserver er brukt opp. Pri-

sen for det kan fort bli høy. Vi

kan ikke kjøpe tilbake en

ødelagt atmosfære.

For selv om dommedags-

profetiene ennå ikke har

slått helt til, så vet vi at pla-

neten vår er i krise. Miljøgif-

ter hoper seg opp, arts-

mangfoldet trues og de sto-

re utslippene av spesielt

CO2 er i ferd med å endre

det globale klimaet. Vi som

bor i den rike del av verden

bidrar mest til endringene i

klimaet, men det er den fat-

tigste delen som rammes

hardest. Dette henger sam-

men med fordelingen av

jordens ressurser. 

En milliard mennesker le-

ver i ekstrem fattigdom, og

står dermed også dårlig

rustet i møte med tørkeka-

tastrofer, oversvømmelser

og orkaner. Kirkens nød-

hjelp forsøker å rette opp

noe av denne skjevheten

gjennom sin årlige fasteak-

sjon, som i år nettopp hand-

ler om økonomisk urettfer-

dighet. Ta derfor godt i mot

bøssebærerne når de ban-

ker på din dør! 

Og Statoil? 

De bør gi så det svir. ●

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,

fikk jeg se et sjeldent syn.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over 

hele verden. 

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 

1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller 

sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).

• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

å   stå i grønnsaksboden for sin mor.
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Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydre-
am, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969. 

Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pour-
cel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åp-
ningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette va-
kre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner». 

Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Day-
dream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den bri-
tiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe re-
mix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydrea-
min’ heter låten, og minner litt om Aret-
ha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972. 

Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bri-
stol. Der sang Shara Nelson de samme forel-
skede ordene på Massive Attack sitt debutal-
bum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noen-
lunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstan-
delse og nytt liv for alle. 

Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opp-
rinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var ut-
sendt fra Jehovah, skaperen av verden og lo-
ven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det gres-
ke ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300-
tallet, tilhører denne tra-
disjonen. Judas blir
her omtalt som

10 april 2011                        

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

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

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Alt går Kultur-
tipset:
Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu      
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om       
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den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræ-
deriet beskrives som en handling gjort etter en hem-
melig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas. 

Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de  gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Mat-
teus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En an-
nen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-si-
tater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje innehol-
der de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi. 

Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjel-
ken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lig-
nelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøf-
ten», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesus-
ord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere sø-
ker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slut-
ten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.»  ●

Nå kan du si Severin Suveren, 
og la påsken begynne!

r i sirkel 
THOMAS: Den vakre bokserien 

«Verdens hellige skrifter» har 

med en nyoversettelse av 

Thomas-evangeliet i boken 

«Apokryfe skrifter» 

(Bokklubbene, 2001). 

Ti tips for påsken

2011
Kjøp en restplass og

opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og 
ta en rolig tur på gamle

trakter

Studér påskefest-
kalenderen og velg et 

arrangement

Lag verdens beste 
påskelam og inviter 

venner du ikke har sett 
på flere år

Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk 

appelsiner og
rødt klister

Les Thomas-evangeliet 

Senk skuldrene, og 
dra på palefiske, 

pust inn våren

Bli frivillig med-
hjelper under en 

påskegudstjeneste 

Slå av TVen, finn 
en bok eller 

gjenoppdag radioen

Studér påskefest- 
kalenderen og velg enda

et arrangement

     lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss 
      gjentagelser og variasjoner over et tema.
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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
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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

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

Kapellan Eivind Kråkvik 
Telefon 55 59 32 53

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

Menighetsped.  Anine Mildestvedt
telefon 55 59 32 63

Kateket Jagana Olsen (permisjon)
Kateket Sverre J. Nærheim (vikar)
telefon 55 59 32 63

sverre.johan.nærheim@bkf.no

Barne- og ungdomsmusiker
Anne Marit Dahle (permisjon)
Anette Lien Olsen  55593262

Kirketjene Kalaregy Drange
(permisjon)
Ville Koivula 55 59 32 66
e-post ville.koivula@bkf.no

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

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Frivillighetskoordinator/diakoni-
medarb. Liv Marit Kvåle Evjen 
Telefon 55 59 32 54 - 920 91 187
e-post liv.marit.k.evjen@bkf.no 

Daglig leder Marit Offerdal
Telefon 55 59 32 51
e-post: marit.offerdal@bkf.no 

Men.rådsleder Jørn H. Theis
telefon 934 55 560
E post. jht@haraldsplass.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 63

Informasjonsutvalget 
Ingvar Henne 55 10 58 37

Bygningsutvalget
Aud Guro Bjånesø 55 91 75 14

Kulturutvalget
Linbjørg Sæterdal 959 78 425

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
Erlend Nesse 3208694

Diakonatet
Tone Høylandskjær 55 22 80 92

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

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

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

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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Våren nærmer seg, og med
den også konfirmasjonsdagen. 

Vi håper og tror dere alle har hatt et
år dere kan se tilbake på med gode
minner. Vi ønsker og drømmer om
at dere kan ta med dere noe av det
dere har lært og opplevd, på veien
videre i livet. Og vi håper å kunne
se dere igjen på gudstjenester og
aktiviteter i menigheten. Uansett
hjertelig tillykke med dagen og
fremtiden. Hilser med Salme 37,5:
«Legg din vei i Herrens hånd, stol på
han, så griper han inn».

Innskriving av nye konfirmanter
(født i 1997) skjer i Fana menig-
hetshus tirsdag 31. mai mellom
kl 18 og 20.

PÅ VEGNE AV FANA MENIGHET: SVERRE

JOHAN NÆRHEIM, KATEKETVIKAR. 

14. mai kl 11.00 Fana
Bernhoft Irene Tianshu 
Christiansen Eirin Christine
Flesland Emma 
Flesland Mats Bjelkerøy
Flesland Sondre 
Flesland Thomas 
Gamst Katrine 
Gjertsen Odin 
Haukeland Amalie 
Høeg Emil Fredrik 
Høyvik Andrea 
Johannessen Markus Landaas
Kronhaug Aleksander Madsen
Leirvåg Andreas Steinsvik
Lien Magne Espevik
Lien Randi Espevik
Liland Julie 

Lindaas Simon Neteland
Mathisen Cecilie 
Meidell Erik 
Melvold Marius Totland
Neteland Marita 
Olsen Christine 
Olsen Malene 
Rusten Olve Offernes
Sandblåst Jan Kåre 
Sletten Johan Gard 
Stenevik Tine Rossi
Aadland Lars Fredrik 

14. mai kl13.00 Fana
Alnes Simen 
Bergesen Chriseven Monstad
Bjånesøy Lasse 
Bolstad Thea Malene Olsen
Ellingsen Camilla Espeland
Forthun Synneva 
Fotland Edith 
Grimen Julie Stangnes
Haglund Morten 
Hole Lise Kjetså
Hæve Sandra Amundsen
Landsvik Lenekatrin Olsen
Meidell Tonje Rein
Mikkelsen Serine Ottesen
Osberg Simen Tufteland
Rydheim Maren 
Sagen Torunn Sandven
Skage Astrid Slyngstad
Solheim Rikke 
Søvik Charlotte Heggland
Teigland Kristine 
Tveite Vivian 
Vik Karoline Lyngtun
Viken Ania Cecilie Salfatte

15. mai kl 11.00 Fana
Arnesen Lars Mathias 
Bayrak Erkan 
Bergfjord Ingvild Krokeide
Blomholm Fredrik 
Bontveit Fredrik Gjesdahl
Brun Preben Lund
Børnes Knut André 
Dingen Petter 
Eliassen Thomas Tangvik
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Fana-konfirmantene i

AV ODDVAR SKRE 

I følgje katolsk tankegang måtte
sjela etter døden ut på ei van-
dring gjennom dødsriket og skir-
selden for å bli reinsa, før ho kun-
ne få evig liv. Pilegrimsreisene til
heilage stader var ein refleks av
denne trua. Reisa måtte vera slit-
sam og farefull for å oppfylla det-
te kravet om reinsing. 

Det fremste pilegrimsmålet i
landet var Nidarosdomen med
Heilag Olavs skrin, men det var
andre pilegrimsmål. Fanakyrkja

var eit av desse. I Fanakyrkja var
det ein undergjerande sølvkross
som folk valfarta til.

Dei siste åra har pilegrimstra-
disjonane fått ein renessanse i
Europa, men med eit delvis anna
innhald. Folk har ofte eit behov
for å koma vekk frå det travle livet
i byane, og opplever reisa til hei-
lage stader som kombinert pile-
grimsreise og naturoppleving. 

Til Fanakyrkja gjekk det i ga-
mal tid, før 1900 fleire kyrkjeve-
gar eller pilegrimsvegar. Den vik-
tigaste gjekk frå Bergen langs

På pilegrimsvegar 
Pilegrimstradisjonane stammar frå middelalderen
og den katolske kyrkja. Konsert i Fana kirke, 

palmesøndag, 
17.april kl 19.00

Rebecca Lambrecht - fløyte

Erlend Os - orgel og flygel

Musikk av D.Locklair,

A.Jolivet, A.T.Røshol og

C.Bolling m.fl.

Rebecca Lambrecht (f. 1987)

kommer fra Wisconsin, USA.

Hun har bachelor i musikk

ved St. Olaf College i Northfi-

eld, Minnesota, og er nå mas-

terstudent ved Grieg-akade-

miet. 

Erlend Os (f. 1983) kommer

frå Nordfjordeid. Han har ut-

danning i klassisk piano og

kirkemusikk frå Musikkon-

servatoriet i Trondheim og

Kunsthøgskulen på Island.

Ved siden av jobb som kantor

i Laksevåg Kirke, er han

masterstudent i orgelspill

ved Griegakademiet.

Billetter kr 100,- ved inn-

gangen. 

Pasjonskonsert i Fana 
kirke, Skjærtorsdag –
21.april kl 19.00

Anne-Margrethe Eikaas

Svanes – sopran

Jostein Aarvik – orgel

Musikk av J.S.Bach,

G.F.Händel, W.A.Mozart m.fl.

Anne-Margrethe Eikaas 

Anne-Margrethe Eikaas

Svanes har utdannelse fra

Teater- och Operahögskolan i

Göteborg og har som frilan-

ser vært tilknyttet de fleste

opera- og musikkteatre i

Sverige og Norge. Hun har

vært solist med The Royal

Phil.Orchestra i London, Ja-

nacek Phil.Orchestra, Tsjek-

kia, Bergen Filh.Orkester,

Collegium Musicum i Bergen,

Oslo Sinfonetta og Kringkas-

tingsorkesteret. Blant hen-

nes operaroller kan nevnes

Pamina (Tryllefløyten, Moz-

art), Susanna (Figaros bryl-

lup, Mozart), Madeline (The

Fall of the House of Usher,

P.Glass), Monica (The Me-

dium, Menotti), Gave (Bak-

kantinnene, H.Berge). Hun er

bosatt i Sandnes og er meget

aktiv i musikk- og kulturlivet

både som utøver og pedagog.

Gratis adgang – Kollekt ved

utgangen. 

Kulturkveld i Fana
kapell torsdag 19. mai
kl 19.00

Kyrkjevegar til Fana ved

Oddvar Skre. 

Song- og musikkinnslag. Bill.

kr 50,- ved inngangen. 

Søndag 29.mai – 
kyrkjevandring før 
gudstenesta

Før årets blomstergudste-

neste blir det, på same måte

som i fjor, arrangert ei pile-

grimsvandring der me skal

gå frå Smørås til Fana - ein av

dei gamle kyrkjevegane. Det

blir avreise med buss frå

Fana kyrkje kl 10.30. Blom-

stergudstenesta byrjar kl 13.

Bussen kostar kr 50,- 

Orgelkonsert i Fana 
kirke, søndag 
5.juni kl 19.00

Natalia Medvedeva spiller

orgelmusikk av J.S.Bach,

C.Franck, A.Gulimant og

M.Duruflé.

Natalia Medvedeva kommer

fra Karelien og har musikk-

utdannelse fra Russland.

Hun har tidligere jobbet som

organist i Nordnorge og på

Karmøy og er nå ansatt som

kantor i Sund og Kausland

kirker. Denne våren avslutter

hun sine kirkemusikkstudier

ved Griegakadmiet.

Gratis adgang – Kollekt ved

utgangen. 
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Hermansen Camilla Elise B.
Jonassen Håvard 
Kaland Sebastian Brustad
Kristiansen Kjetil Houmb
Landaas Marius Aleksander 
Lisland Sophie Krokeide
Michel Christian Sæle
Opheim Alf Petter Taule
Sydnes Aleksander Hognerud
Tennfjord Lars Petter

15. mai kl 13.00 Fana
Berge Christer Ekerhovd
Bergmann Ludvik Kjosås
Brandshaug Adrian 
Finsrud Maria Kristine 
Furnes Sebastian Mikal 
Gjelsvik Louise Nesbø
Gjeraker Elin Marie 
Harkestad Henrik Godøy
Hildre Magne Kabemba 
Hole Mats Nikolai Isdahl
Lenes Fredrik 
Lundøy Renate Eikevåg
Midtun Johan Brate
Nilssen Sondre Garrido
Opsahl Andreas Johnsen
Prestegård Mads Trygve A.
Sedal Astrid Hæve
Tjeldnes Olav Krokeide
Viken Henrik
Vikenes Katrine 
Wasch Monica Laras 

21. mai kl 11.00 Fana
Bruvik Mathilde Handal
Engebretsen Olav Martin 
Engen Jonas Marthinussen
Fløholm Jørgen Skjold
Grytdal Viktor 
Hella Amalie Hjellestad
Heyerdahl Jannicke 
Hilt Christina Solem
Ingebrigtsen Tobias Råkil
Jensen Jørgen Rigmorsønn
Johnsgaard Alexander Waller
Kahrs Anna Paula 
Larsen Anniken Sigvathsen
Lygren Torleiv Bakke

Madsen Stine Krohn
Mjåtveit Henrik Søviknes
Nordrik Marius Hamre
Nordstrøm Håkon Namtvedt
Olsen Maren Heggernes
Raa Kristoffer Utkilen
Sandven Sofie 
Smines Camilla 
Thomsen Christine Viskedal
Ulleland Lars Henrik Grøvlen
Wichne Marius 
Ødegaard Andreas Pedersen
Øien Fredrik 
Aarø Tollef

21. mai kl 13.00 Fana
Apelthun Betsy Imilie
Didriksen Linn Bergset
Eliassen Silje Kristin Nautnes
Godøy Gina Anderl
Hamm Renate 
Hansen Anne 
Hansen Madelen 
Heimark Malin Lyslo
Helgesen Lars Kåre Ankjær
Hjelmtveit Sigrid 
Husefest Theodor Tveit
Håvardstun Hilde 
Jacobsen Martinandreas Kval-
våg
Jebsen Margrethe Helene 
Larsen Daniel Torgilstveit
Larsen Victoria Alvheim
Lyngvær Mari Kleiven
Melbye Lisa Vollvik
Myre Malin Amundsen
Netteland Kristine Grønsdal
Næss Cathrine Thunes
Rådmannsøy Silje 
Sande Elisabeth Mari Pollman
Svabø Andreas
Søiland Ane 
Østervold Margrethe Helle

22. mai kl 11.00 Fana
Bratland Karoline Alicia 
Børsheim Jensarne Evanger
Christensen Sindre 
Eikemo Ingrid Elisabeth Yn-

nesdal
Falck Susanne Hole
Hamre Ivana 
Haugsvær Susann Olsen
Herfindal Vilde Olufsen
Hetland Eirik 
Kjøde Kristin Rød
Kolstad Andreas Myrseth
Lie Marte 
Lindgren Adrian 
Lønningen Ole Mattias 
Nielsen Adrian Rougne
Nornes Simon Nikolai 
Nødtvedt Malene Salbu
Seljelid Annette 
Stamnes Kari Eldfrid 
Steensen Karoline 
Thorbjørnsen Thor Erling S.
Trætteberg Philip 
Ullestad Helene Skar
Villanger Håkon 
Ødegård Magnus

22. mai kl 13.00 Fana
Clausen Celine 
Dahle Celine Halnes
Davidsen Silje Marie Hagen
Ekanger Camilla Tvedt
Folkestadås Andreas Aandahl
Grimseid Malena 
Knudsen Bettina Karin 
Lemoine Yoan Pierre Jean
Mangersnesmoe Karoline 
Midtun Mariel 
Otterstad Vilde Miljeteig
Riise Malene Sofie Sætre
Riple Martine Myhrvold
Rogde Marthe Kvant
Sandal Kaia Grønli
Sandven Ida Havneraas
Seim Malene Olsen
Sivertsen Malin Nordvik
Sivertsen Yvonne Nordvik
Skaflestad Rikke 
Stene Maria 
Vaktdal Marit Håland
Ødegaard Julia 
Ødegaard Maria 
Økland Jan Martin 

UNGFANA-kalenderen

25-27.mars: Lederhelg på 

menighetshuset

29.mars: Påskevandring 

med Åpen Barnehage kl 11.

31.mars: Unge Voksne kl 19.

5.april: Påskevandring med 

Åpen Barnehage kl 11.00 

7-10.april: Landsmøte for 

Norges KFUK-KFUM

12.april: Påskevandring 

med Åpen Barnehage kl 11.

14.april: Unge Voksne kl 19.

28.april: Unge Voksne kl 19.

14-15.mai: Konfirmasjoner

8.mai: Familiesamling på Helgatun 

bedehus kl 18.00 Jordbærhagen og 

Skeie Tweens deltar

21.-22.mai: Konfirmasjoner 

31. mai kl 18-21. Inspirasjons-

samling for søndagskolemed-

arbeidere, nye interesserte er 

hjertelig velkommen!

1.september kl. 18.00-21.00: Fana 

menighetssenter: Inspirasjons- 

samling for alle som vil tenke nytt 

om søndagskolen i Fana kirke og 

Ytrebygda nærkirke.

Faste møter/arrangementer
Hver mandag, tirsdag og torsdag: 

Åpen barnehage fra 09.00-14.00 

(følger skoleruten).

Hver mandag: Babysang fra 10.45-

11-30 med lunsj i Åpen Barnehage 

etterpå. (følger skoleruten). 

Jordbærhagen øver annenhver tirs.

på Skeie skole fra kl. 14.30-15.15. 

Fana Tweens har samlinger annen-

hver mandag fra kl. 17.30-19.30 på 

Helgatun.

God vår!
Nå er våren rett rundt hjørnet og vi gle-

der oss til knopper og blomster. Vi gle-

der oss til vårens arrangement med

påskevandringer og landsmøte og ikke

minst vårkonfirmasjoner. Hvis dere har

noen spørsmål er det bare å ta kontakt

med oss i Fana menighet. Kontaktinfo

finner du i dette bladet. 

Ha en flott vår alle sammen. 

Se nettsidene!
Info og semesterplan om ulike tiltak i

Fana finnes på www.ungfana.no 

e i 2011

«Stavangerske postvei» over
Birkelund, Sandbrekkeve-
gen, Ulsmåg opp til Kirke-
birkeland, vidare over Smø-
rås og Nøttveit til Fana. Her
kunne dei gå tørrskodd og
samstundes ha eit vidt ut-
syn over store deler av Fana. 

Kulturkveld
Langs vegen er det fleire
namn som vitnar om at det
er ein gamal kyrkjeveg, og
på kulturkvelden i kapellet
torsdag 12 (19) mai kl 19.00
vil Oddvar Skre fortelja om
denne og andre kyrkjeve-

gar til Fana og om norske
pilegrimstradisjonar. 

Pilegrimsvandring
Og søndag 29. mai før
blomstergudstenesta blir
det arrangert ei pilegrims-
vandring som i fjor, der me
skal gå deler av vegen, frå
Smørås til Fana. 

Det blir avreise med buss frå
Fana kyrkje kl 10.30 til
Smørås. Då er du hjarteleg
velkomen til å gå i pilegri-
mane sine fotefar. Pris for
bussturen er kr 50,- 

Pilegrimsvandrarane stoppa

for å få ei historisk oriente-

ring då dei kom til Nøttveit
FOTO: ODDVAR SKRE
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16.01. Olav A. Hagen Havneraas
Christoffer Urang Breivik

23.01. Malene Skarstein
30.01. Simon Demir 

Kristoffersen
Emma Elisabeth 
Soltvedt Størdal
William Halleland Tuften
Frida Andersen Midttun

06.02. Madelene Mjelde
Johanna Stavang
Olivia T. Helda Haukeland
Maja Molvik Alnæs
Julie Teigland Raa
Emily Botnevik Eickhoff
Adrian Gundersen Wold
Johannes Oliver Heldal 
Haukeland
Memund Daltveit Slettebø
Benjamin B. Dyngeland
Lucas Vathne Charlsen
Trym Nielsen Vik

20.02. Andreas Endresen-
Vinsjevik
Maria Kolstad Jensen
Celine Bergstø
Lone L. Tøhaug-Walde

27.02. Lucas V. Christiansen
Emilie V. Christiansen
Celin S. Odnæssveen
Nora-Emilie G. Nordvik
Thea Frønsdal Angelsen
Jonathan Borge Andersen
Marie Glaser
Tiril Skiftesvik-Grimstad

06.03. Emelie Svea Skilling
13.03. Tollef Aarø

Marius Hamre Nordrik
Magne Kabemba Hildre
Karoline Alicia Bratland
Susann Olsen Haugsvær
Sofie Sandven

19.03 Nora Grace Foster
Sadie Elisabeth Forster

20.03. Sebastian Schaug-
Steinslid
Alise Helena Håland Salen
Mats Apelthun
Karoline M. Ertesvåg
Marius Lie
Mikkel Græsdal Berg
Ellinor Søgnen Hordnes
Magnus Johan A. Madsen

27.10 Nils Nødtvedt
21.01. Dorthea Nordvik
21.01. Kari Ankjær-Jensen

26.01. Arne Johan Landsvik
02.02. Anna Duesund
09.02. Anna-Regine Jensen
09.02. Kristian Raa
09.02. Anna-Borghild Mathisen
11.02. Torolf Henne
11.02. Else Mjelva
16.02. Edvard Øyen Karstensen
16.02. Eldbjørg Espeland
23.02. Johnny Arnt Moe
25.02. Elizabeth Ann Phyllis 

Gardiner Otterstad
15.03. Kari Riisnæs

10 april – 5 søndag i faste 
Joh 11,45-53 3 Mos 4,13-20
Hebr 9,11-15
11.00: Fana. Høymesse v/ Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Tak-
koffer til Institutt for Kristent
pedagogisk senter (IKO). Søn-
dagsskole. 

17. april – palmesøndag 
Joh 12,1-13 Sak 9,9-10 Fil 2,5-11
11.00: Fana. Høymesse v/ Gun-
nar Nesse. Nattverd. Takkoffer
til Gå Ut Senteret (Normisjon).
Ikke søndagsskole. 
13.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ Gunnar Nesse. Takkoffer til
Trosopplæringen i Fana. 

21. april – skjærtorsdag
Luk 22,14-20 2 Mos 13,3-8+11 1
Kor 10,16-17
11.00: Blomsterdalen. Høymes-
se v/ Eivind Kråvik. Nattverd.
Takkoffer til Norsk Gideon. 
19.45: Fana. Skjærtorsdags-
gudstjeneste v/ Per-Arne Meh-
ren. Nattverd. Takkoffer til sang
og musikkarbeidet i menighe-
ten. Før gudstjenesten er det
pasjonskonsert som begynner 
kl 19 (se eget oppslag) 
Etter gudstjenesten er det
kveldsmat i Menighetssenteret. 

22. april – langfredag
Luk 22,39-23,46 
11.00: Fana. Pasjonsgudstjenes-
te v/ Per-Arne Mehren. Takkoffer
til De fire diakoniinstitusjoner. 

24. april – påskedag 
Matt 28,1-8 Salme 118,14-24 1
Kor 15,1-11
11.00: Fana. Høytidsgudstjenes-
te v/ Per Barsnes. Nattverd. Tak-

koffer til Sjømannskirken –
norsk kirke i utlandet. 

27. april – onsdag 
14.00 Fana. Hverdagsmesse v/
Gunnar Nesse. Nattverd. 

1. mai – søndag etter påske 
Joh 20,19-31 Jes 43,10-13 1 Kor
15,53-57
11.00: Fana. Familiens påske-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Gunnar Nesse. Dåp. Takkoffer til
Fasteaksjonen – innsamling av
fastebøsser. Kirkekaffe. 

8. mai – 2 søndag etter påske
Joh 10,11-16 Esek 34,11-16a 1
Pet 2,21b-25
11.00: Fana. Høymesse v/ Per-
Arne Mehren. Nattverd. Takkof-
fer til Familie og Medier. Søn-
dagsskole. 
13.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ Per-Arne Mehren. Takkoffer
til Trosopplæringen i Fana. 
11.00: Blomsterdalen: Høymes-
se v/ Per Barsnes. Takkoffer til
Normisjon. Søndagsskole. 

14. mai – lørdag
(egne tekstrekker når det er
konfirmasjon)
11.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Gunnar Nesse.
Takkoffer til Yngres i Blomster-
dalen. 
13.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Gunnar Nesse.
Takkoffer til Fana KFUK-KFUM

15. mai - 3 søndag etter påske 
(egne tekstrekker når det er
konfirmasjon)
11.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Gunnar Nesse.
Takkoffer til Menighetens ung-
domsarbeid. Søndagsskolen
møter i Menighetssenteret. 
13.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Gunnar Nesse.
Takkoffer til Menighetens ung-
domsarbeid. 

17. mai – grunnlovsdagen
10.00: Fana. Festgudstjeneste v/
Per Barsnes. Kirkekoret blir
med. Takkoffer til Kirkens Nød-
hjelp. 

21. mai – lørdag 
(egne tekstrekker når det er
konfirmasjon) 

11.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Sverre Johan Nærheim. Takkof-
fer til Fana KFUK-KFUM. 
13.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Sverre Johan Nærheim. Takkof-
fer til Fana KFUK-KFUM.

22. mai – 4 søndag etter påske
(egne tekstrekker når det er
konfirmasjon)
11.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Sverre Johan Nærheim. Takkof-
fer til Menighetens ungdomsar-
beid. Søndagsskolen møter i
Menighetssenteret. 
13.00: Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ Eivind Kråvik og
Sverre Johan Nærheim. Takkof-
fer til Menighetens ungdomsar-
beid. 

29. mai – 5 søndag etter påske
Ef 3,14-21 Jer 29,11-14a Joh
16,23b-28
11.00: Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ Gunnar Nesse. Takkoffer til
Trosopplæringen i Fana. 
13.00: Fana Amfi: Blomster-
gudstjeneste v/ menighetens
prester og stab. Nattverd. 
Takkoffer til Norges KFUK-
KFUM - Global. Kirkekaffe i Am-
fiet. 

2. juni – Kristi himmelfartsdag
Luk 24, 46-53 Dan 7,13-14 Apg
2,32-36
11.00: Fana. Høymesse v/ Per-
Arne Mehren. Dåp og nattverd.
Takkoffer til. Fana diakonat. 

5. juni – 6 søndag etter påske
Joh 15,26-16,4a Haggai 2,3-9 1
Pet 4,7-11
11.00: Blomsterdalen/kirke-
tomten: Friluftsgudstjeneste v/
Eivind Kråvik, Per-Arne Mehren
og Maren F. Tischendorf. Takkof-
fer til Ytrebygda Kirke. Middag
utendørs etter gudstjenesten.
Hvis det er dårlig vær, blir guds-
tjenesten på Bedehuset. 

Kirkekaffe
Det er kirkekaffe etter alle 
formiddagsgudstjenester 
både i Fana og Blomsterdalen
(ikke påskedag og når det er
konfirmasjon) 

døde

døpte

            gudstjenester

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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