
GodGod helghelg

refleks

Ensvingende
olsokfeiring

Verdivalg?
Er valget den 15. september et verdivalg, eller
handler det like mye om trynepolitikk? Hilde
Onarheim (bildet) fra Høyre er bydelsstyreleder i
Fana. Hvilke verdier står hun for? Side 6-7 

: Magasin for Fana menighet NR. 3/03 – ÅRGANG 40
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

I Fana ble Olsok feiret med både dans og gudstjeneste. Det ble
en flott kveld i praktfullt sommervær. Arrangementet var i
samarbeid med den katolske menigheten i Bergen. Side 4

«Sylvkrossen»-jubel 
På samme måte som pilegri-
mer kom langveisfra for å få
kraft fra sølvkorset i Fana
kirke, kom folk i tusentall for
å se forestillingen «Sylvkros-
sen». Side 12

Ikke bare «kanskje»
Kongen kommer til jubi-
leumsgudstjenesten i Fana
kirke 21. september.  Helt
sikkert. Side 11

Korbesøk fra USA

I juni hadde Fana kirke be-
søk fra sin vennskapskirke i
Roseville i Minnesota. Be-
søket var et ledd i 850-års-
jubiléet. Side 3
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Første gangen Jesus viste seg for
disiplene, var Thomas fravæ-
rende. Da han kom tilbake til de
andre, gjorde de alt de kunne for
å overbevise ham om at Jesus
hadde vist seg for dem. Det nyt-
tet ikke, Thomas lot seg ikke
overbevise av deres tro. Han
måtte selv møte den levende
Jesus og bli sikker på at han var
den korsfestede. 

Tvil er troens tvilling.  I Bibelen
er det fullt av eksempler på men-
nesker som både tro og tviler.
Det er nok å nevne Abraham,
Moses, kong David, profeten Je-
remia – ja, selv Jesus tvilte på om
han kunne gjennomføre opp-
draget Gud hadde gitt ham da
han ba om å slippe i Getsemane. 

Og det er nok ikke så enkelt, at
desto sterkere tro du har, desto
svakere er tvilen. Ofte er det slik
at når troen betyr mye, er tvilen
desto mer slitsom. Når troen ikke
betyr noe særlig, er det ikke så
mye som står på spill. Tro og tvil
er en del av det å være kristen. 

Dårlig unnskyldning 
Tvil er en dårlig unnskyldning
for ikke å tro, men ærlighet på at
det er vanskelig. Tvil er en utfor-
dring på å finne ut av ting. Tho-
mas sa ikke:  Jeg kommer aldri til

å tro! Han var mye mer offensiv.
Han tok utfordringen. Innerst
inne ville han nok tro. Jesus var
tross alt ikke en fantasiperson.
Han hadde gått sammen med
ham i flere år, hørt stemmen
hans, sett hva godt han gjorde
med menneskene, merket kjær-
ligheten hans til alle. Det var ikke
så enkelt at han bare kunne legge
det bak seg og si: 

«Det har aldri vært noen Jesus.»

Jesus er ikke et ukjent begrep
for oss heller. Vi har hørt om
ham, vi er opplært i kristen tro, vi
lever i en kristen tradisjon, vi har
kanskje bedt til ham – regelmes-
sig, sjelden eller aldri. Det er ikke
så enkelt at vi bare kan være fer-
dig med Jesus. Men vi kan – alle
kan – la være å engasjere seg.

Tvil er troens treningsopplegg
Å tro er å være i kamp mot tvi-

len hele tiden. Paulus sier: 

«Vet dere ikke at de som er med i et
løp på idrettsbanen,de løper alle

sammen,men bare en vinner
seiersprisen.

Løp da slik at dere vinner den! En
idrettsmann må nekte seg alt.

Han gjør det for å vinne en krans
som visner,vi for å vinne en krans

som aldri visner.»

Troen trenger litt trim – og best
trim er å løpe i oppoverbakker, få
litt motstand. Det er det vi blir
sterke av – troen blir også sterk av
motsand. 

Du får ikke fjernet tvilen, 
men du får møte Jesus
Det er ikke sikkert Gud svarer slik
du ønsker på denne bønnen:  

«La meg slippe tvilen!»

Men han vil at du skal  kjenne
Jesu nærvær.  Ikke slik at tvilen
forsvinner for godt, men slik at
troen klarer seg.  Slik at du kan si:
Jeg tviler, men jeg kan ikke la
være å tro.  ●

Gunnar Nesse

2 august 2003                

God Helg, 
august 2003

Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samar-

beid med BKF og 
de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten.
Vi tar med glede i mot artikler 
av ulike slag og gjerne også 
reportasjetips

Lokalredaksjon: 
Dag Vaula, Inger Dahl, Gustav
Gundersen og Svein Berg. 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighets-
kontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no 
Bilder skannes med høy oppløs-
ning. Digitalkamerabrukere bør
velge høyest mulige oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Dag Vaula, Karl Johan 
Kirkebø, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 59 32 11 
Epost:  dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 14. oktober. 
Stoffrist: 26. september.

Tvil og tvilling 

Nytt

Apostelen Thomas var tvilling. Ingen vet
hvem den andre tvillingen var, men Thomas

tvilte på at Jesus hadde stått opp og var
blitt levende igjen.

Gunnar Nesse
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mål kr. 540.000

 1.8.2003:

• kr. 179.337

Vi er kommet langt, men har
ennå langt igjen til årets
mål. Ungdomssekretæren
og meget av menighetens
arbeid må dekkes av inn-
samlede midler. Du kan bi-
dra med noen mynter hver
dag på et sylteglass – pent
pyntet på kjøkkenbenken –
det kan gjøre underverker!
Fulle glass motas med takk
og glede på menighetskon-
toret eller i kirken!  ●

Syltetøyglass-aksjonen Godt nytt for preste-
tjenesten i Fana
I lengre tid har menigheten hatt vikarer til å dekke
behovet for prester. I vår og sommer har seniorprest
Per Fimreite gjort en stor innsats, og i høst vil vikar-
prest Jon Abelsæth gjøre tjeneste. Vikarene har gjort
og gjør en god jobb for menigheten, men behovet for
en fast tredjeprest er åpenbart. Grunnen til at det
ikke har vært fast tilsatt ny prest, har vært mangel på
bolig. Etter vedtak i bispedømmerådet har Fana fått
lov å utlyse stilling som kapellan II selv om boligen
mangler. Utlysningen er sendt, og vi ser med glede
fram til en fast utvidelse av staben. ●

Seniorkoret fra Roseville
Lutheran Church bidro til
årets jubileumsfeiring med
en flott konsert lørdag
14.juni. 

Roseville er Fanas venn-
skapskirke i St Paul, Min-
nesota, og det var en stor
glede for menigheten og
spesielt for Fana Kyrkjekor

å gjenoppfriske det vennskapet som
oppsto da kyrkjekoret besøkte Rose-
ville for noen år siden. 

Innlevelse
Konserten inneholdt både norske

og amerikanske sanger, med innslag
av solister og en sangkvartett. Alt ble
framført med stor innlevelse, og kva-
liteten var imponerende i betrakt-
ning av at dette var korets aller første
offentlige konsert. 

Koret ble faktisk startet sist høst
med norgesturen som det store må-
let. Den dynamiske dirigenten Carl
Lipke og hans gode hjelpere hadde
tydeligvis gjort en god jobb på den
korte tiden de hadde til å øve inn et
omfattende repertoar og sveise koret
sammen. 

Søndag 15. deltok koret i høymes-
sen og senere fikk de som ønsket det,
oppleve en framføring av «Sylvkros-
sen». 

Vennskapsbånd
Mange av kormedlemmene var inn-
kvartert privat, slik at nye personlige
vennskapsbånd ble knyttet. 

Det ble bare litt for kort tid, for tidlig
på mandagen fortsatte koret på sin

kombinerte turné og opplevelsesrei-
se som varte to uker og inneholdt
seks konserter. 

Noen av medlemmene forlenget
også Norgesoppholdet for å besøke
slektninger eller de gårdene deres
forfedre hadde utvandret fra. Tilba-
kemeldinger fra kormedlemmene vi-
ser at de satte stor pris på besøket og
turen og at vennskapsforbindelsene
mellom menighetene er styrket. ●

Nytt

Vennskapelig 
korbesøk fra USA 

ROSEVILLE-KORET: Fanas vennskapskor fra Minnesota sang i Fana kirke i juni.
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AV GUSTAV GUNDERSEN

Mange hadde funnet veien til
Fana kirke Olsokdag. Etter introi-
tus med prosesjon sang Alf Tore
Hommedal «Gaudameus» fra
Olavsmessen. En fantastisk opp-
levelse! Hele gudstjenesten var et

samarbeid med St. Pauls katolske
menighet. Prost Per Barsnes for-
rettet, sokneprest Michel Beckers
holdt prekenen, og Olsokkoret
med Elisabeth Andersen på fiolin
og med Jostein Aarvik som diri-
gent bidro til det musikalske.

Folkefest på Hordamuseet 
Etter en gripende og stemnings-
fylt time i kirken kunne menig-
heten sette kurs mot Hordamu-
seet. 

Prost Per Barsnes holdt en hu-
moristisk åpningstale der han
bl.a. høstet applaus for en be-
merkning om at erfaringene fra i
fjor tydet på at man ikke burde

vente like lenge med kaffen i år.
Etter allsang og bordvers kom da
matkurver og kaffe straks frem. 

Foredrag
Etter sang av Ingunn Skage intro-
duserte Barsnes direktør Nils
Brekke som holdt foredrag om
historien bak olsokfeiringen. I
Norge er nok Olsok tonet litt ned i
forhold til andre høytidsdager,
men på Færøyane er Olsok frem-
deles en viktig nasjonal dag. 

I år var imidlertid Olsok i Fana
litt spesiell i sammenheng både
med Fana kirkes 850-årsjubi-
leum og med Olavsfestspillene i
Trondheim. Brekke åpnet deret-

ter dørene til de folkelige tradi-
sjonene omkring den hellige
Olav som førte til hans eneståen-
de posisjon som Norges evige
konge.

Nils Brekke kjente sitt stoff til
punkt og prikke og ga en ufor-
glemmelig fremstilling av det in-
teressante emnet.

Toradergruppe
Deretter var det flott musikk av
toradergruppen. Ingunn Skage
sang med stor innlevelse og dyk-
tighet, og det var folkedans og
båltenning. 

I det strålende været ble kvel-
den en virkelig folkefest. ●

4 august 2003                

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10

Nytt

OLAVSMESSE: Fra Olavsmessen i Fana kirke 29. juli . FOTO:  GUSTAV GUNDERSEN  

Olsokfeiring  i Fana:

Gudstjeneste og folkefest 
En flott kveld i kirken og
på Hordamuséet i et
praktfullt sommervær ga
menigheten noen
uforglemmelige timer. 

OLSOK: Olsok-festen ble holdt på Hordamuseet 
FOTO:  GUSTAV GUNDERSEN  
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AV SVERRE TRÆTTEBERG

I blant blir visjoner mer enn bare
drømmer, og da skoleferien begynte,
«invaderte» 400 personer fra ca 30
kor Storbritannia og Irland. Korene
fulgte 4 ulike ruter, og endte opp i en
gigantisk fellesgudstjeneste i York
ærverdige minster.

Med båt og buss
Ca 20 personer fra Slettebakken Mo-
tettkor og Menighetskor var blant
dem som startet ferden på Orknøye-
ne.Først gikk turen over Nordsjøen
med «Jupiter,» videre med buss via
Edinburgh og til slutt båt over til øye-
ne og buss videre til Kirkwall. Her var
været ikke helt godt, men hva gjør det
for vannvante bergensere som bl.a.
lot seg imponere over Magnuskate-
dralen, påbegynt av Ragnvald jarl i
1137, og av eldgamle bosetninger
Skara Brave helt tilbake fra 3100 f.Kr. 

Litt skuffende var det at vi pga. an-
net arrangement ikke slapp til med
sang inne i katedralen, men kirke-
trappen er et bra podium. Pytt sann,
det skulle bli mer sang siden.

Sol,sauer og sang
John, vår eminente og joviale sjåfør
fra Newcastle kjørte oss trygt videre
.Skottland er vakkert med irrgrønne
marker fulle av hvite «ulldotter». «Litt
magre,» sa kjennere i bussen. Solen
skinte, og da vi passerte Loch Ness,
var det lite som fikk oss til å tenke på
mystiske sjøormer.

Iona, klosteret på vestkysten var
neste mål. Det ble herjet av norske vi-
kinger fra 795-900, men like fullt var
det herfra de første kristne misjonæ-
rer til Norge kom.En spesiell opplevel-
se i klosterkirken var det å kunne
synge om Olav Tryggvason som ville
kristne Norge. Edinburgh, Skottlands
vakre hovedstad, ble neste stopp. St.
Giles katedralen bød på ypperlig

akustikk, og vi følte at
sangen her fikk et eks-
tra «løft». 

Durham ligger kun
en time fra Newcastle.
Katedralen der ble på-
begynt i 1093, og er det
mest betydningsfulle
romerske bygg i Eng-
land. Også her kunne
vi glede oss over god
mottakelse og et rom
som gav sangen de
beste vilkår.

York
York var det endelige
mål for alle korene. York minster er den
største gotiske katedral i Nord-Europa,
og byen York (Jorvik i vikingtiden) er en
sjarmerende by med trange gater og
høy turistfaktor. Etter sigende har
byen en kirke for hver uke i året, og en
pub for hver av årets dager. Noen av
dem fikk besøk! Byen er stolt av sitt
«Jorvik Viking Center», og vi kunne ofte
se det norske flagget vaie utenfor bu-
tikker og spisesteder. I York minster
fant hovedsamlingen sted – en guds-

tjeneste der bl.a. ut-
drag fra Trond Kverno
sitt verk : «Rydd vei for
Herren» ble oppført.
Mange mennesker
var samlet i den enor-
me kirken, og det ble
en fin opplevelse for
oss alle.

Gode minner
Det er spesielt å være så mange sam-
men på tur i en klar hensikt og med
flere opptredener på programmet.
Storbritannia presenterte seg på en
god måte, og vi fikk opplevelser og
minner det er vel verdt å ta vare på.
Dessuten – sang og musikk i slike om-
givelser gir fellesskap, inspirasjon og
forståelse ut over vårt eget lokale mil-
jø. En stor takk til alle som var med på
turen, og til Olav Øgaard som gjorde
visjon til virkelighet. ●

Visjonen som ble virkelighet:

I vesterled på pilegrimstur

En bønn av Alcuin av
York (fra 700 tallet)

Evige lys, skinn i våre hjerter.
Evige godhet, fri oss fra det onde,

Evige kraft, vær vår støtte,
Evige sannhet, 

splitt vår uvitenhets mørke,
Evige barmhjertighet, 

ha nåde med oss,
Så vi med hele vårt hjerte og sjel

og styrke kan komme for ditt åsyn,
og bli brakt av din store nåde

til ditt hellige nærvær.
Amen. 

Han tenkte stort, leder for Bjørgvin Kirkesangforbund og
organist i Slettebakken menighet, Olav Øgaard, da han
unnfanget ideen om å mobilisere kor på Vestlandet til
pilegrimstur i de gamle vikingers fotspor.

YORK: Fornøyde korsange-
re utenfor York-katedralen
ledet av Anne Karin Stor-
myr og Olav Øgaard.
FOTO: ASBJØRN ROTEVATN

Nytt
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TRYGVE BIRKELAND (KRF) BYDELS-
STYRELEDER OG BUSSJÅFØR, YTREBYGDA
3.kandidat til bystyret i Bergen, 41 år.

Kamp mot likegyldighet

Verdier er de grunnleggende bygge-
steinene vi bruker som enkelt-

personer og samfunn når beslutninger
skal taes. Viktig for meg er trofasthet,
ærlighet, medfølelse og standhaftighet.

Medmenneskelighet, respekt, lokal 
deltagelse og åpenhet i beslutninger.

Ved at vi starter en kamp mot like-
gyldighet og egoisme og begynner å

bry oss om hverandre i stedet for å ty til
sladder og folkesnakk. Verdiskapning i
samfunnet er også nødvendig. Dette
skaper arbeidsplasser, økte inntekter og
økte muligheter til å gjøre noe godt for et
større utsnitt av våre innbyggere.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HILDE ONARHEIM, (H) BYDELSSTYRE-
LEDER I FANA OG SJEFSSYKEPLEIER:
4. kandidat på bystyrelisten. Avgjørelse om
plass i bydelsstyre blir tatt etter valget. 48 år.

Respekt for enkeltmennesket

Verdier er det som betyr noe for 
meg, som gir innhold i tilværelsen:
Trygghet, respekt, rettferdighet, 
godt nettverk (famile og venner). 

Respekt for enkeltmennesket, 
handlingsfrihet, medbestemmelse.

Jeg vil prioritere kommunens kjerne-
oppgaver; helse, skole og eldreomsorg,
og sikre trygghet for de svakeste.

Ved å sikre ovennevnte. Byen må 
i økonomisk balanse, og da må vi

prioritere kjernevirksomheten. Andre
tjenester kan med fordel gjøres av
private. Byen og bydelene må ha gode
handlingsplaner for å bekjempe rus og
kriminalitet, det forebyggende arbeid
er utrolig viktig. Jeg ønsker også å gi
mer ansvar til den enkelte innbygger.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Rett til å ha egne meninger

Respekt for mennesket, dets eien- 
dom og meninger. Lov til å ha egne

meninger og frihet til å sette idéer ut i
livet.

Mulighet og rett til å velge alt fra 
transportmiddel til sykehjems-

plass når den tid kommer.

Bedre infrastruktur dvs. veier. Uten 
veier ingen verdiskapning, uten

verdiskapning intet arbeid, intet arbeid,
ingen Bergen.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Toleranse er det viktigste

Mennesket må leve i frihet, utvise 
ansvar, ha høy toleranseevne og

ikke akseptere noen form for diskrimi-
nering. Alle mennesker har samme
verdi. Rasisme må bekjempes og ikke
ties i hjelp. Å være inkluderende. 

Som lokalpolitiker er jeg mest 
opp-tatt av at alle mennesker skal

få hjelp når de trenger det. Derfor
mener jeg det er viktig å styrke
fellesskapet gjennom fellesskaps-
løsninger. Å sette bestemor ut på
anbudsrunde annethvert år er ikke i
tråd med mine verdibegrep. 

Legge forholdene til rette for gode
oppvekstvilkår for barn og unge,

funksjonshemmede og eldre. Ellers
må bydelenes miljø forbedres bl.a.
ved at bybanen blir bygget snarest
mulig og at bussene får sine kollektiv-
felt.

VALG -03: Fanapolitikern
Hvilke verdier er viktigst for Fana-
politikerne? Vi har utfordret en del av
dem som har vært, og skal være med på 
å styre Fana og Ytrebygda. Med andre 
ord de menneskene som skal ta mange
verdivalg på vegne av oss. Blir lokal-
valget 15. september et verdivalg?

AV DAG KVARSTEIN VERDIER: Trygve Birkeland (Ytrebygda) og Hilde Onarheim (Fana) har vært bydelsstyreledere de fire siste å

KNUT HOLME SULEN (FRP) 
BYDELSSTYRET FANA
Fortsetter ikke i bydelstyret, er
uplassert på listen til FrP. 42 år.

KNUT JOHAN LARSEN (SV)
BYDELSSTYRET YTREBYGDA,
PROD. ARBEIDER.
2. kandidat for Bergen SV, fort-
setter ikke i bydelsstyret, 58 år. 

Våre spørsmål til politikerene:

Hva legger du i ordet «verdi»og hvilke 
verdier er viktigst for deg personlig?
Hvilke verdier er det viktigst for deg å 
kjempe for i lokalpolitikken?

Hvordan kan Ytrebygda og Fana bli et 
bedre sted å leve?
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Verdier gjelder grunnfjellet

Verdier gjelder grunnfjellet. 
Liv og død – glede og sorg. 

Hva styrer våre liv? Hva blir igjen
når vi forlater våre liv? Hvorfor 
tror mange at det finnes et liv
etter døden? Og hvilke kon-
sekvenser har det når vi ennå 
har tid? Den lysende tråd for 
meg personlig er kjærlighet og
menneskeverd; vi behøver 
hverandre. Samtidig en grunn-
leggende tvil på etablerte «sann-
heter», og en tro på at det nytter 
å strekke seg mot – Gud.

De svakeste. Gamle – som 
ikke lenger kan klare seg

selv. Barn og ungdom – som
trenger oss, som vi trenger.
Hvordan kan vi gradvis tilby
solidaritet og kjærlighet – i
stedet for grådighet og
konspirativ likegyldighet.

Fana og Bergen er verdens 
beste sted å leve. Samtidig er

det en stor utfordring når vi har det
godt. Det kan fort bli en sovepute.

Like muligheter for alle

Et samfunn der vi gir alle 
barn de samme muligheter 

og rettigheter uavhengig av hvem
som har født dem inn i denne
verden. Et samfunn tuftet på 
gode fellesskapsløsninger med
demokrati, trygghet, respekt,
toleranse og åpenhet. For meg 
er det viktigst at barna får vokse
opp i trygge omgivelser med
forutsigbarhet i hverdagen, og 
at alle små hverdagsgleder får
blomstre.

Barn og unges oppvekst-
vilkår. Fortsatt satse aktivt på

støtte til frivillige lag og
organisasjoner slik at frivillig
arbeid og dugnadsinnsats får den
drahjelp de fortjener. Skape
forutsigbarhet for barnefamilier
ved å ha full trøkk på etablering
av nok barnehageplasser.

Fana er et godt sted å leve. Vi 
må satse på fellesskapet og

bygge opp under frivillig arbeid.
Det er limet i hverdagen. ●

rnes verdier
Verdiskapning
Verdiskapning, verdi-skapning,  
verdi, skapning. Smak på ordene. 

Hvilke assosiasjoner gir de? For oss som
ikke har vært blåruss går vel tankene i
retning av ting som er viktig i livet: trygg-
het, vennskap og tro. Evnen til å glede
seg over skaperverket og de underlige
medskapningene våre. Ordet «verdi-
skapning» sier også noe om at det vikti-
ge i livet ikke kommer av seg selv. Som
skapninger må vi selv bidra til at verden
blir et verdifullt sted å leve. Og som reli-
giøse mennesker tror vi også at det lig-

ger en høyere kraft bak verdiene, en skaper. 
I dagens medie-og politikerspråk er det

pengeflytternes definisjon av begrepet som rå-
der. I partiprogrammene er verdiskapning ofte
synonymt med å få pengene til å kaste av seg,
en aktivitet (eller hobby for enkelte) som i og
for seg ikke er forkastelig om pengene brukes
til ting som gir oss ekte verdier. Det jeg ikke li-
ker er at ordene «verdier» og «penger» ofte be-
tyr det samme i den norske offentligheten. Det
sier litt om vårt hule verdisyn. Samtidig vet vi at
det som det nye testamentes hovedperson ad-
varte aller mest mot, var nettopp pengene,
Mammon. Jesu budskap er fullt av advarsler
mot at pengekjærlighet fører galt av sted. 

Det er visstnok dårlige økonomiske tider her i
landet. Det hevder i alle fall finansminister og
sentralbanksjef. Budskapet forkynnes på et
tidspunkt i historien da nordmenn aldri har
brukt så mye av inntekten på ting vi ikke treng-
er. Og nylig fikk vi høre at oljefondet nå rommer
800 milliarder kroner. Et tall bare Onkel Skrue
kan fatte.

Folk flest er ikke flinke nok til å bruke peng-
er, heter det fra børsen og regjeringskvartalet.
Vi må kjøpe mer for at seddelpressen skal få
fart på seg og for at fabrikkpipene atter kan
spy ut «lukten av penger». Gros 80-tallsman-
tra om «bærekraftig» utvikling er glemt. 

Det vi trenger er opinionsdannere som om-
definerer ordet «verdi». Politikere, lærere,
prester, småbarnsfedre, journalister og bank-
sjefer (!) må begynne å snakke om at vi alle har
et ansvar for å skape verdier omkring oss, og
ikke bare på kontoen.

Dag Kvarstein

siste årene. Anne Gine Hestetun (t.h.) er byråd i Bergen. Hva mener de om verdier? FOTO: DAG KVARSTEIN/AP

STEIN B. HUSEBØ (PENSJO-
NISTPARTIET) FANA, LEGE
OG FOREDRAGSHOLDER
2.kandidat – regner med
plass i bystyret. 59 år.

ANNE GINE HESTETUN (AP), FANA,
BYRÅD FOR BARNEHAGE, SKOLE OG
IDRETT
3. kandidat – regner med plass i 
bystyret. 41 år.
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AV HANS JØRGEN MORVIK (TEKST OG FOTO)

Med 44 deltakere, var sannsynligvis
Fana det området i hele landet som
hadde flest folk på årets treff. 

Med egne leirer for barn og ung-
dom, og gode tilbud også for voksne,
er dette sommerens høydepunkt for
mange. Det spesielle med dette som-
mertreffet er at her samles det folk i
alle aldre, og fra hele landet. Hoved-
tyngden består av familier med barn
og ungdommer. Men der er også en
del enslige voksne, og ungdommer
som kommer på egen hånd. 

Årets sommertreff var på mange
måter preget av ungdom. På to ung-
domsleirene, U1 og U2, der alle del-
takerne bodde i telt inne på øya, var
det 120 deltakere. Disse leirene lever
i stor grad sitt eget liv. De arbeider
med forskjellige prosjekter, men
bruker mesteparten av tiden og
energien på å ha det moro sammen.

Romslig og avslappende
Tone Totland og Svein-Arne Store-
sund fra Birkeland er 2. gangs-delta-
kere, Anniken og Birger Huun fra
Slettebakken er med for 5. gang. 

- Hva er det som gjør at dere kom-
mer tilbake etter å ha vært her før?

Svein-Arne Storesund: -Sørlands-
ferie, det jo noe eget ved det, men det
er nok ungene som er mest oppsatt
på å dra hit. 

Birger Huun: -For all del, vi vil gjer-
ne vi også, men ungene er nok mest
bestemte på å dra. De har venner
her, og finner nye stadig vekk. Vi ser
dem ikke så mye gjennom uken. De
er her i glimt, når de trenger rene
klær, eller mer penger til is…

- Ikke påtrengende
Tone Totland: -Her er romslig. Her er
en fin og sunn måte å formidle kris-
tendom på. Ikke påtrengende på

noen måte. Dessuten er det flott å se
at barn og unge får være med og bi-
dra så mye. Du kan være med på
mange aktiviteter, eller du kan være
for deg selv. Men her er først og
fremst rikelig anledning til å sette seg
ned og snakke med andre, og til å re-
flektere over livet. Det går an å kom-
me hit både som familie, som singel
og som singel med barn. 

Fjellkirken
Inne i skogen like ved leirstedet, med
steile berg som kirkevegger og den
blå himmelen som tak, ligger natu-
rens egen katedral, «Fjellkirken». Her
samles alle som vil til friluftsgudstje-
neste og kveldsandakt. Roen og
stemningen i Fjellkirken var for
mange av dem vi snakket med det
som gjorde mest inntrykk under
oppholdet på Risøya.

Veteranen
Tove Ask fra Fana er super-veteran,
og har 10-års jubileum på sommer-
treffet. Hennes to jenter har gått gra-
dene fra de var små, til nå å være akti-
ve deltakere på de to ungdomsleire-
ne. I år har hun også fått med seg Ma-
rianne Henne fra Birkeland, som har
med seg sine tre barn. 

- Her er mange kjernefamilier.
Hvordan er det å komme hit uten
partner?

- Det er flott det også. Vi er ganske
mange i samme situasjon, så vi er
ikke alene! Dessuten opplever vi ikke
at det er noe skille slik sett.

Alt på en gang
- Det er også veldig godt å være her
som voksen. Det er ferie og inspira-
sjon, kristent fellesskap, sosialt
treff, alt på en gang. En kan velge
selv om en vil være veldig aktiv, eller
bruke tiden til avslapping. Her er
kajakkpadling, vannski, fotball,
men også god tid for refleksjon og
stillhet. Jeg ser frem til det hvert år.
Det er sommerens høydepunkt, sier
Tove Ask.

Hvis dette høres interessant ut, kan
du spørre etter informasjon på ditt
kirkekontoret. Innbydelsene sendes
vanligvis ut i februar. ●

Fana-treff i sørlandsidyll
En uke i juli fylles den
idylliske Risøya i Sørlandets
beste skjærgård opp av barn,
unge og voksne fra hele
landet For 18. år på rad
arrangerte Norges KFUK-
KFUM i år sommertreff på 
øya ved Tvedestrand. 

OPPLEVELSE: Kveldssamlingene i Fjellkirken fremheves som en stor opplevelse av mange.

STORTRIVES: Janne og Dan Søraa med barna
Einar og Ingrid kommer ganske sikkert tilbake
neste år.

Nytt
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«Kvinne funnet hjemme i
forkommen tilstand, etter å ha
ligget hjelpeløs i en uke ...»

«Det går jo ikke an! Ligge alene i dage-
vis uten at noen bryr seg! Stakkars
menneske! Har hun ingen familie,
ingen venner?» Vi ser dem i avisene,
historiene om mennesker som ligger
skadet eller døde i dager og uker, uten
at noen vet. Jeg har tenkt at dette må
være svært ensomme mennesker.
Vært oppgitt over familie, venner og
naboer, som ikke bryr seg og tar kon-
takt. Men har jeg egentlig noen grunn
til det?

Kanskje det ikke er så enkelt likevel.
Jeg har faktisk kommet til at det sam-
me kunne ha skjedd meg selv, i alle fall
i lange perioder av livet. På tross av et
sosialt liv med venner og familie, kun-
ne det vært meg selv som lå der, uten at
noen reagerte. Hvis de ikke fikk tak i
meg ville de tro at jeg var på besøk, på
reise, på farten ett eller annet sted. Jeg
var jo så aktiv, så sosial, så travel…

Vi ønsker mange ting samtidig. Et so-
sialt liv med tette, varme, spennende
relasjoner, venner, familie og kolleger.
Men også frihet til å skjerme oss og ha
tid for oss selv. Vi er også svært ulike
når det gjelder ønsker og muligheter til
å velge hvem vi omgås. 

Det kan være svært ulike årsaker til at
så mange mennesker er ensomme.
Det å bli skikkelig kjent med og aner-
kjent av et annet menneske kan være

en lang prosess, som krever at vi klarer
å vise noe av vår egen sårbarhet. Dette
er krevende, og i noen tilfelle så van-
skelig at vi heller trekker oss tilbake.
Kanskje har vonde erfaringer tidligere
i livet bidratt til dette. 

Ofte er ensomheten der på tross av at
vi lever sammen med andre. Når det er
viktige forhold i eget liv vi ikke tør, kla-
rer eller vil dele med andre, kan følel-
sen av å være ensom bli påtrengende. 

Vi ønsker å bli sett av andre mennes-
ker, at noen kjenner og aksepterer meg
slik jeg egentlig er, med alle mine mot-
stridende tanker, følelser og egenska-
per. Samtidig ønsker jeg selv å påvirke
når, av hvem og hvordan jeg blir sett.
Denne balansen er ikke så lett, verken i
nære relasjoner som familie og venner,
eller i forhold til «de andre». Holder vi
avstand for å slippe å ta ansvar?

Det er et livsprosjekt å bli flinkere til
å se og møte mennesker på en god
måte, ikke minst ved å utvikle en føl-
somhet for andres ønsker og behov.
Klarer vi å skjelne mellom det å bry seg
om og det å bry seg med? Kan vi hjelpe
hverandre med det? ●

Karl Dag Bærug

Dialoggruppe 
for folk med 
ulike livssyn
Slettebakken menighet ønsker
velkommen mennesker med
ulike livssyn til samtaler om
vesentlige livsspørsmål. 

Gruppen er åpen for alle interesserte og
vil ha møter i Slettebakken kirke i ho-
vedsak annenhver tirsdage kl. 20 - 22. 
• Oppstart blir tirsdag 9.september.
• Øvrige samlinger blir: 23.sept, 7. og 

21.okt, 4. og 18. nov og 2. des.2003

Hovedtema for høsten 2003 blir
«Skapt i Guds bilde».

Hensikten med gruppen er å utvikle
den enkeltes evne til å lytte til andres
trosopplevelser og styrke egen forstå-
else av tros- og livsspørsmål.

Samtaleleder er Ragnvald Hemstad,
nå pensjonert prest. Med bred erfaring
som prest, som misjonær i Japan og fra
møter med mennesker med ulik tro-
serfaringer.

Påmelding er ikke nødvendig. Har du
spørsmål ta kontakt med Ragnvald
Hemstad på telefon 55 27 05 26 eller
med en av prestene på menighetskon-
toret telefon 55 28 06 12. ●

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Mitt liv, ditt liv og «de andre»
Artikkelforfatter 
Karl Dag Bærug 
arbeider hos 
Kirkens SOS 
i Bergen.

Nytt
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Vestlandet fikk tidlig
forseggjorte stavkir-
ker som i Røldal og
på Urnes, og noen
store steinkirker som
i Rosendal, Kinsarvik,
Voss og Aurland. Men kirken på Kirke-
birkeland var et enkelt byggverk, reist
etter et felles grunnmønster med stor-
parten av de ca 1300 kirkene i Norge på
1300-tallet, med våpenhus, skip uten
benker, kor et trinn eller to høyere, alter
med alterring og en døpefont. Veggene
hadde små lysglugger, altertavle, krusi-
fiks, prekestol, kirkebenker, galleri,
klokker, kirkeskip, vinduer, oppvarming
og orgel kom til etter hvert. 

Gikk helt fra Loddefjord
Kirken skulle tjene en menighet som
strakte seg til Unneland, Langedalen
og Stadsporten i nord, til Loddefjord,
Mathopen og Grimstad i vest, til Sør-
eide og Skjold i sør, og endelig til Hen-
ne og Frotveit mot øst. Veien kunne bli
ganske lang for mange, men plikten
kalte, samtidig som kirkebakken ble
det sosiale treffsted for ung og gam-
mel. De langveisfarende hadde kles-
bytte i bylt på ryggen, og nær kirken
skiftet de til besteklærne. 

Ny tømmerkirke
Vel hundre år etter reformasjonen, på

1660-tallet, ble en ny tømmerkirke
reist. Denne ble utstyrt med en klokke
støpt i Nederland i 1637 og en annen
støpt i København i 1665. Begge henger
i dag i den nye Birkeland kirke på Midt-
tun. Skip og kor i den nye tømmerkir-
ken var 140 kv.m., og noen år senere ble
den påbygd et våpenhus på 22 kv.m.
Kirken ble godt vedlikeholdt, den var
tjærebredd og delvis malt innvendig, og
hadde både utskjæringer og bilder av
apostlene malt direkte på veggen. 

I 1724 solgte kong Fredrik IV kirken,
og den fikk lokale eiere inntil W.H.
Christie på Hop kjøpte den i 1795. Han
bygde en stor kirke på Hop («pappkir-
ken») og var inne på tanken å gjøre
denne til sognekirke for Birkeland.
Dette skjedde imidlertid ikke, og hans
etterfølger på Hop, Michael Krohn, gav
i 1839 Birkeland kirke til menigheten
sammen med flere hundre speciedaler
til reparasjon av kirken. Arbeidet ble
ganske omfattende, men det var det
siste som ble gjort med gamle Birke-
land kirke før den ble revet vinteren
1878-79 etter at den nye kirken på

Midttun var innviet 21. november
1878. 

Kirkematerialer auksjonert
Tredje påskedag, 5. april 1879, var det
stor auksjon på Kirkebirkeland, der
materialer fra den nedrevne kirken
var sortert og klargjort for inspeksjon
og kjøp. Alterskapet havnet til slutt i
Historisk Museum, noen dører kom til
Brattland, et døpefat oppbevares i da-
gens kirke, en lysestake henger på kir-
keveggen, en kirkebenk er tatt vare på,
og enda et fat oppbevares på Nesttun
Eldresenter. Flere enkeltdeler fra kir-
ken kan sikkert oppspores, og bør sna-
rest registreres og fotograferes.

Kirken er borte, men fundamentet lig-
ger der fortsatt. Og innenfor kirkegår-
dens gamle murer har fanabuer i alle al-
dre sitt siste hvilested. Det hersker fred
og ro på den århundregamle gravplas-
sen. En enkel minneplate forteller ste-
dets historie. Burde dagens generasjo-
ner sørge for en verdigere ramme om-
kring de synlige minnene etter Birke-
land menighets første kirkested? ●

Birkeland kirke er den nest eldste
kirken i Fana, og i høst markeres
125-årsjubiléet. Det har vært kirke i
Birkeland-området i alle fall siden

1300-tallet, og dagens kirke er den
tredje i rekken. I artikkelen på denne
siden tar Martin A. E. Andersen for
seg kirkestedets historie. 

• Jubileumsperiode: 7. september-
19. oktober 2003

• Søndag 19.oktober kl.11.00: 
Jubileumsgudstjeneste.

Birkeland kirke fyller 125 år

Kirkested siden 1300-tallet
Vi vet ikke når den første
kirken på Kirkebirkeland ble
bygd, men biskop Audfinn i
Bjørgvin skrev 8. juni 1329
et brev til presten Erling på
Birkeland, og det er første
gang denne kirken blir 
nevnt i noe dokument. 

TØMMERKIRKE: En tømmerkirke ble reist på Kir-
kebirkeland på 1660-tallet til erstatning for den
gamle kirken som hadde stått på stedet i alle fall
siden 1300-tallet. TEGNING: AUD S. MYKLEBUST

Nytt
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Gunnar Danbolt er kjent som en glim-
rende formidler. Han er en av våre
fremste kjennere av kirkekunst og kir-
kesymboler. I tillegg vil organist Jostein
Aarvik fremføre musikalske bilder. 

Danbolt er professor i europeisk
kunsthistorie ved Universitetet i Ber-
gen. Han har skrevet en rekke bøker og
artikler om maleri og skulptur fra an-
tikken, middelalderen og renessan-
sen, og om moderne kunst, kunstteo-
ri, kunsthåndverk og barnekultur.

Gunnar Danbolt er en ettertraktet fo-
redragsholder og foreleser i mange
sammenhenger. I år 2000 mottok han
Meltzers Høyskolefonds Forsknings-
og Formidlingspris. Danbolt vil bru-
ke lysbilder for å gi tilhørerne et visu-
elt inntrykk av kirkekunsten.

I sitt foredrag vil han trekke opp lin-
jene fra middelalderens kirkekunst til
vår moderne kirkekunst, og han vil ta
for seg de utfordringer og problemer
den moderne kunsten stiller når man

introduserer den i et kir-
kerom og i en gudstje-
nesteform som har for-

andret seg langt mindre enn kunsten.
Kirkens kunst, arkitektur og symbo-

ler har inspirert komponister til
mange musikkstykker, ikke minst for
orgel. Organist Jostein Aarvik vil den-
ne kvelden framføre «musikalske bil-
der» av Johann Sebastian Bach, Louis
Vierne, Henri Mulet og Knut Nystedt. 

Samlingen bli i Menighetssenteret.
Enkel servering. Inngangsbillett: Kr.
100,- Arr: Kulturutvalget i Fana kirke
og Fana Folkeakademi med støtte av
kulturavd. i Fana bydel. ●

11               august 2003

850-årsjubiléet har vore som
ei opplevingsrik festreise frå
opninga 1. søndag i advent i
fjor og til no. Mykje av det
som har hendt, vil vi ha glede
av i mange år framover. 

Stikkord i så måte kan vere
jubileumsboka, jubileumsvi-
deoen, amfiet i Fana kultur-
park og verket «Sylvkrossen».

Kongebesøk 21. september
Jubileumshøgdepunktet vert søn-

dag 21. september kl. 11.00. Då kjem
Hans Majestet Kong Harald V til kyr-
kja for å vere med på festgudstenesta.

Gudstenesta blir leia av Bjørgvin
biskop Ole D. Hagesæther. Nyskriven
musikk av komponisten Jostein Stal-

heim vil bli framført av lokale krefter.
Denne dagen vil det nye teppet i
midtgangen i kyrkja bli teke i bruk.
Teppet er handvove av Oddrun Kol-
stad Møllerup Haga i fargeval og
mønster med design godkjent av ar-

kitekt Fredrik Konow
Lund, som restaurerte
Fana kyrkje i åra 1926-
28. 

Blant dei særskilt invi-
terte til jubileumshøg-
depunktet er tidlegare
prestefolk i Fana og dei
som er ordinerte til pres-
teteneste i Fana kyrkje.
Til denne dagen vil også
Kongebrua i Kulturpar-
ken vere klar. Etter gud-
stenesta er det planlagt
ein folkefest i Kulturpar-

ken. Nærare program kjem seinare.
Denne dagen bør alle setje av til jubi-
leumsfest ! ●

NB! Fullstendig program for haust-
halvåret kjem i eige programhefte.

Kulturkveld i Fana kirke
«Fra middelalderens til vår moderne tids kirkekunst» er tittelen på
Gunnar Danbolts foredrag i menighetssalen ved Fana kirke 11. september. 

Gunnar Danbolt 

850-årsjubileet i Fana kyrkje:

Ei festreise gjennom året

BESØK: Kong Harald (t.v) kjem til jubileumsgudstenesta i Fana
kyrkje 21. september. Biskop Ole D. Hagesæther leier gudstenesta.
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I første halvdel av juni ble
stykket «Sylvkrossen»
fremført på den nye
friluftsscenen nedenfor
Fana kirke.

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Over tusen mennesker fikk i løpet av
de fem forestillingene se en livlig fol-
kelivsskildring fra 1200-tallet da fast-
boende og pilegrimer diskuterte un-
dergjerningene som skjedde ved
sølvkorset i Fana kirke. For det var te-
maet tro og tvil som var det sentrale
innholdet i stykket. 

Forfatter Johannes Gjerdåker, og re-
gissør Vera Rostin Wexelsen fra Horda-
land Teater, lyktes med å bygge en bro
mellom virkeligheten til middelalde-
rens og dagens postmoderne men-
nesker. Nå som da stiller vi mennesker
de samme spørsmålene, og like ofte
blir vi svar skyldig. Er det nå sikkert at
dette har noe med Gud å gjøre? Er ikke
det hele myter og overtro, eller er det
en kjerne av evig sannhet i det?

Aktuelt fra Bagdad
I tillegg til den eviggyldige tematik-
ken, hadde forestillingen tilløp til
dramaturgisk spenning. Det oppstod
knuffing da den islandske skalden
Torfinn fortalte om sin reise til musli-
mene i Bagdad. Han ble beskyldt for å
gjøre seg til venns med vantro og for å
spre vrang lære. Kanskje ikke tilfeldig
at forfatteren lot Torfinn komme fra
Bagdad i tider med politisk konflikt
og krig mellom Vesten og Irak, en
konflikt som også har hatt sterke reli-
giøse undertoner. 

Litt romantikk og flørting ble det
også flettet inn i forestillingen. Skal-
den Torfinn (Eirik del Barco Soleglad)
kom som et frisk pust fra det store ut-

land og vakte selvsagt interesse blant
jentene. Helga fra Stranda (Monica
Grønvik) faller for ham og forsvarer
hans kulturåpne kristendomsforstå-
else, samtidig som hun åpenbart hå-
per på et lite eventyr. 

Overbevisende Fana-bonde
Flertallet av de medvirkende var ama-
tørskuespillere, men de fikk god hjelp
av en dyktig regissør og profesjonelle
skuespillere og musikere. Sverre Træt-
teberg hadde en sentral rolle i forestil-
lingen. Han har liten teatererfaring fra
før, bortsett fra noen små opptrinn i
mindre sammenhenger. Men i rollen

som Fanabonden Trygve overbeviste
han med engasjert og troverdig spill.
Strilemålet satt også som det skulle.
Trygve var overbevist om sølvkorsets
undergjørende kraft, han hadde selv
vært vitne til at folk var blitt helbredet. 

- Det var kjempeartig å være med. Å
få delta i en slik forestilling sammen
med profesjonelle skuespillere, mu-
sikere og regissør, var veldig lærerikt
og inspirerende, forteller han. 

Nå håper Trætteberg at amatørtea-
termiljøet som har oppstått rundt
Hordaland Teater, kirken og amfiet,
kan utvikle seg. Det sysles allerede
med planer om nye forestillinger ... ●

12 august 2003                

Tro og tvil i friluftsamfiet

SKALD: Den islandske skalden Torfinn fortalte om sine opplevelser i Bagdad med både mennesker og
dyr som interesserte tilhørere. 

GODT BESØK: 2-300 mennesker fylte det nye amfiet nedenfor Fana kirke under hver av de fem fore-
stillingene i juni.Nytt

«Det er dei vise som
forvillar verda»

TRYGVE FRÅ FANA I «SYLVKROSSEN»
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Vakthavende prest
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

Prost Per Barsnes
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 55
Epost . . . . . . . . . .per.barsnes@bkf.no
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 91 56 56-p
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

Daglig leder Inger Dahl
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 51
Epost  . . . . . . . . . . .inger.dahl@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . . 55 91 66 88
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 24 44 47

Res.kap. Gunnar Nesse
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 56
Epost  . . . . . . . .gunnar.nesse@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 22 67 36

Vikarprest Jon Abelsæth
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 53
Privat  . . . . . . . . . . . . . . . .55 32 61 69
Epost  . . . . . . . .jon.abelsaeth@bkf.no

Kateket Ann Elisabeth Tveit  . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 63
Epost  . . . ann.elisabeth.tveit@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .93 85 03 67

Kantor Jostein Aarvik  . . . . . . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 52
Epost  . . . . . . . .jostein.aarvik@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 31 48 06

Foreningssek. (KM) Mari Kristoffersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 60
Epost  . . . .fana.km@bergen.frisurf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 79 64 72

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 54
Epost  . . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 91 68 37

Kontorfullmektig Kari Rydland
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 50
Epost  . . . . . . . . .kari.rydland@bkf.no

Soknerådsleder Svein Berg
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 22 80 92
Epost  . . . . . . . . . . ts.heim@online.no

Oppsynsmann Paul Martinussen
Kontortid:  . . . . .hver dag 10.00-11.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 91 30 44
Kirkegårdsarbeidere, Fana
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 58

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Per Erik Waaler  . . . . . . . . . 55 13 13 16

Undervisningsutvalget
Ragnhild S. Barsnes  . . . . . 55 91 56 56

Bygningsutvalget
Dag Vaula  . . . . . . . . . . . . 55 10 10 52

Kulturutvalget
Alma Sørbø Sæverud  . . . . 55 13 20 65

Misjon og økumenikkutvalget
Oddny Aspenes . . . . . . . . . 55 91 66 20

Økonomiutvalget
Hallstein Aadland  . . . . . . 55 22 92 77

Hovedkomiteen for jubileet
Harald Jonassen . . . . . . . . 55 91 58 07

Ytrebygda Kyrkjelag
Arne Grostøl . . . . . . . . . . . 55 29 18 20

Fana KFUK-KFUM
Tor - Magne Birkeli  . . . . . . 909 93 421

Diakonatet
Bergljot Birkeland  . . . . . . 55 22 66 48

Fana Kyrkjekor
Ingunn Skage . . . . . . . . . . 55 91 56 96

Søndagsskolen
Trude Hetland  . . . . . . . . . 55 91 67 86

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
Inger Johanne Holst  . . . . 55 22 65 35

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret:           Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 
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14 august 2003                

Nytt

Alle barn som liker å
synge kan bli med
i det nye koret
vårt. 

Vi treffes på Skrane-
vatnet skole på
Sandsli hver tirsdag
klokken 18 og holder
på omtrent en time. 
Vår nye dirigent heter
Lene Hansen og første
øvelse i høst blir tirsdag 28. au-
gust. Møt fram da eller ta kontakt
med Mari på telefon 95796472 eller på
marikristoffersen@hotmail.com

YMCA  Europe 2003
Når dette leses er den gigantiske ung-
domsfestivalen i Praha 3.-9. august al-
lerede historie. 

Oppslutningen fra Norge og Fana var
formidabel. Joffe (Jan Frode Sandvik)
måtte skaffe et ekstra fly for å få plass til
alle de 300 deltakerne fra Bjørgvin
krets. 

Nå gleder
vi oss til en grundig

rapport i neste nummer av menighets-
bladet!

Julekonserten 2003
Tirsdag 16. desember arrangerer Fana
KFUK/KFUM sin egen julekonsert
med Hanne Krogh og hennes ensem-
ble som gjester. 

Vi kommer tilbake med program etc
senere, men notér gjerne datoen i din
filofax straks! ●

Program
Avreise  fra Fana kirke  kl. 09.30
fra Blomsterdalen kl. 09.50
Retur ca. kl. 18.00

Etter gudstjenesten reiser vi videre til
Marsteinen fjordhotell. Her vil det bli ser-

vert middag og
kaffe. Påmel-
ding til Bergljot
Birkeland tlf. 55

22 66 48 eller til
Fana menighetskontor   tlf. 55 59 32 50. 
De som trenger transport til Fana eller
Blomsterdalen må gi beskjed om dette ved
påmeldingen. ●

Fana Diakonat

Årets store
misjonsfest 
Misjonsutvalget inviterer til fest-
møte i Menighetssenteret torsdag
4. september kl 19. Dette er årets
store inspirasjonssamling for alle
misjonsforeningene i Fana sokn
og for alle som er interessert i å
vite mer om hvordan dagens mi-
sjonsarbeid drives.

I år er Eivind Sætre fra Misjons-
sambandet hovedtaler. Sætre har
vært misjonær for Norsk Luthersk
Misjonssamband i Indonesia og er
nå forsamlingsleder i Salem. Som
tidligere blir det i år  kulturelle
innslag og tradisjonell bevert-
ning.

Møt fram for å bli informert og
inspirert!

Nytt fra Fana KFUK/KFUM

Vi starterbarnekor!

Diakonattur til Foldnes
Årets diakonattur går til nye
Foldnes kirke på Sotra søndag 7.
september.

Konfirmanter i Fana Menighet
Fana menighet starter med et nytt konfirmantopplegg i år. Konfirmantundervisningen
starter først i november, og fortsetter våren og sommeren (konfirmantleir) 2004.  De to
første lørdagene og søndagene i september 2004 blir konfirmasjonsdager. 

Nærmere orientering blir gitt på skolene og her i God helg senere i høst. Innskriv-
ning i september/ oktober 2003. ●
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Målfrid Espedal Ihle vart
gravlagd frå Fana Kyrkje 20
juni, på dagen 73 år etter at
ho vart fødd i Sunnfjord.
Målfrid flytta inn i preste-
garden i Fana i 1980 saman
med Steinar som då var blitt
sokneprest i Fana. Steinar
døydde om sommaren i
1990, og Målfrid måtte flytta
ut frå prestebustaden. Stei-
nar skulle bli pensjonist om
hausten, og dei hadde lenge
gledd seg til å flytta i eige hus
i Klokkarlia på Øvsttun. 

Slik blei det diverre ikkje,
Målfrid måtte flytta inn ålei-
ne, men ho heldt alltid kon-
takt med kyrkjelyden i Fana
og Fana kyrkje. 

Sjølv om Målfrid var både
yrkesaktiv som lærar og
hadde krevjande tillitsopp-
gåver utanfor kyrkjelyden –
mellom anna som hovud-
styreleiar i Sjømannsmisjo-
nen – hadde ho også tid til
Fana kyrkjelyd og oppgåver
her. For Steinar var ho den
unike støttespelaren som
fylgde han over alt. Ho stilte
opp på hans arenaer, og han
stilte opp på hennar når det
var aktuelt. Prestegarden på

Fana hadde opne dører. Der
kunne ein komma i så
mange høve.

Den gongen var preste-
kontoret i prestegarden, og
det hende ofte at ein måtte
opna inn til andre rom når
det var for liten plass på
kontoret, og det var det ofte.
Men ingen av dei klagde.
Tvert i mot fekk ein alltid ei
god kjensle av at her var det
godt å koma. 

Målfrid var aktiv og tenes-
tevillig. Dette kom til syne
over alt der ho var – i hei-
men, i familien, i kyrkjely-
dane der ho budde (Alver-
sund og Fana), i foreinings-
arbeidet og mellom venner.
Hennar omsorg kom først
og fremst til uttrykk i det ho
gjorde i praksis. Det låg all-

tid omtanke bak det Målfrid
gjorde og gav frå seg. 

Det var eit tungt slag då
Steinar døydde, og ho for-
talde ope og ærleg kor van-
skeleg det var. Ei tid etter
blei ho også råka av alvorleg
kreftsjukdom, og kjempa for
liv og helse i fleire år. Ho gav
aldri opp og prøvde å leva
mest mogleg slik ho helst
ville, så og seia til det siste. 

På gravferdsdagen var kyr-
kja mest fullsett av både fa-
milie og venner. Ho hadde
mange venner som ho sette
pris på, og som sette pris på
henne. Vi takkar for det ho
gjorde for Fana kyrkjelyd og
lyser fred over minnet! ●

Gunnar Nesse
Per Barsnes

15               august 2003

SOMMAR-
FJELLET

Gjer deg lett
når du vandrar på fjellmarikåpe.

Ho gjer vegen din god å gå.
Framfor foten din legg ho eit 

levande teppe.
Som ein konge vandrar du då.

Gjer deg lett
når du vandrar på fjellmarikåpe.

Ho lokkar deg høgare opp.
Då gløymer du tyngda av sek-

ken du ber
og motbakken før øvste topp.

Gjev deg tid
når du vandrar på fjellmarikåpe.
Sjå dei sølvkanta, blanke blad

medan doggdråpe-perla i 
bladbotnen skin

og lat Skaparen gjera deg glad!

Har du tid
til å oppdaga fjellmarikåpe,

vil du stendig sjå meir og meir.
Sjå at fjellvidda bugnar av blo-

mar og strå
og kjenna att fleire og fleir’.

Du vert lett
når du vandrar på fjellmarikåpe,
hentar styrke for kropp og sjel.
Ser med undring at midt i Guds

skaparverk,
er du sjølv den mest 

verdfulle del!

Kari Grostøl

Koret har en sentral plass i
gudstjeneste- og kulturlivet
i og rundt Fana kirke. Re-
pertoaret er stort og variert,
og oppgavene er mange. 

Vi tar gjerne imot nye
sangere, så hvis du kunne
ha lyst til å være med, er du
velkommen til å ta en prat
med vår dirigent, kantor Jo-

stein Aarvik, på tlf 55314806
(privat) eller 55593252
(kontor).  Han kan selvsagt
også treffes i forbindelse
med gudstjenestene. ●

Barnekoret Aks 
starter opp igjen
Barnekoret «Aks» starter opp mandag 18 au-
gust kl 17-18 i menighetssenteret på Fana.
Barn i alderen fra 4 år er velkommen. Kontakt
Grethe Aalerud, 55 91 75 61 eller Elisabeth Jo-
nassen, 55 91 58 83. ●

Barneklubben - 
Onsdagsklubben
... starter opp igjen hos Jonassen i Krokeideve-
gen 407B. Alle barn er velkommen. Det blir lek
og aktiviteter, sang og andaktsstund. Kontakt-
person: Elisabeth Jonassen, 55 91 58 83. ●

Høstens korsang
Fana kyrkjekor har startet øvingene etter sommeren.

Målfrid Ihle til minne
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31. august 12.s.e. pinse:
11.00 Fana v/res.kap Gunnar 

Nesse. Høgmesse.Dåp og 
nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.
Jes 2.12-17, Rom 3.21-26 
Luk 18.9-14.

7. sept. 13.s.e. pinse:
11.00 Fana v/vikarprest Jon Abel- 

sæth. Høgmesse Dåp og 
nattverd. Takkoffer til men.
arbeidet. 2. Kor 3.4-6, Mark 
7.31-37, Jes. 29.17-19.

14. sept. 14.s.e. pinse:
11.00 Fana v/vikarprest Jon 

Abelsæth. Høgmesse Dåp 
og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.
3. Mos 19.16-18, 1. Joh 4.7-
10, Luk 10.25-37.

13.00 Fana v/vikarprest Jon Abel-
sæth. Dåpsgudsteneste.

11.00 Blomsterdalen v/res.kap. 
Gunnar Nesse. Høgmesse 
Nattverd. Takkoffer.

20.00 Tomasmesse v/Res,kap. 
Gunnar Nesse, diakon 
Ronny Søvik m.fl.

21. sept. 15.s.e.pinse:
11.00 Festgudsteneste v/ biskop 

Ole D. Hagesæther, prost 
Per Barsnes og res.kap 
Gunnar Nesse i høve Fana 
kyrkje sitt 850-årsjubileum.
H M Kong Harald V deltek. 
Etter gudstenesta: Folke-
fest i Fana kulturpark.

28. sept. 16.s.e. pinse
11.00 Fana v/vikarprest Jon Abel-

Abelsæth. Familieguds-
teneste. Søndagskolens 
dag. Takkoffer til søndag-
skulekrinsen.
1. Kongebok 17.8-16, Gal. 
5.25-6.5, Matt 6.24-34.

5. oktober 17.s.e. pinse:
11.00 Fana v/res.kap. Gunnar 

Nesse. Høgmesse Dåp og 
nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.
Hos 6.1-3, 2. Tim 1.9-12a, 
Joh. 11.17-27,37-44.

13.00 Fana. Dåpsgudsteneste 
v/res.kap. Gunnar Nesse.

12. oktober 18.s.e. pinse:
11.00 Fana v/vikarprest Jon Abel-

sæth. Høgmesse Dåp og 
nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.
Rom 14.1-8, Mark 2.18-28, 
1. Mos 2.1-4a.

19.00 Fana. Gospelnight. 
Nattverd.

19. oktober 19.s.e. pinse:
11.00 Fana v/res.kap Gunnar 

Nesse. Hausttakkefest. 
Dåp og nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet.
Salme 73.23-28, 1. Kor 1.4-
9, Mark 12.28-34.

11.00 Blomsterdalen v/vikarprest
Jon Abelsæth. Høgmesse. 
Nattverd. Takkoffer.

26. okt. Bots- og bededag:
11.00 Fana v/prost Per Barsnes. 

Høgmesse. Gal 5.16-24, 
Matt 3.7-12, Jes. 59.1-4, 8-9

2.nov. Helgemessesøndag
11.00 Fana v/vikarprest Jon Abel-

sæth. Høgmesse Nattverd.
Takkoffer. Eldremiddag i 
Menighetssenteret  etter 
gudstenesta.

Om endringer
Vi tar forbehold om eventuelle en-
dringer. Følg med i avisene og på
internett: www.bkf.no

Kirkekaffe:
Det er kirkekaffe etter de fleste
gudstjenestene, og skilt settes opp
i våpenhuset. 

Søndagsskole:
Søndagsskolelæreren/klokkeren
følger barna bort til Menighets-
senteret under salmen etter då-
pen eller salmen før prekenen om
det ikke er dåp.

Nytt

Nytt

Mathias Håland Birkenes
Mattias Pujol
Andreas Arefjord Pettersen
Martin Skaar  Mørch
Sebastian Nygaard
Isak Helland
Tommy Vange Rød
Bendik Fossland Førdestrøm
Andreas Knutsen
Paul Nesse Martens
Peter Rundgren Sivertsen
Herman Thunes Svarthumle
Didrik August Brekken Daae
Marcus Rossi Raudeberg
Niklas Såtendal-Fredriksen
Jacob A. Gundersen-Demmink
Mathias Enge-Rustad
Stian Barclay de Tolly Hammer
Harald Brown
Viljar Berntsen
Sondre Gausvik Tvedt
Camilla Bontveit
Julieana Victoria Llewellyn
Alexandra Heide-Neverdal
Benedicte Nilsen
Andrea Nybø
Michelle Lie-Larsen
Camilla Yoshikawa Bratland
Frida Brandshaug
Cathrine Klodvik-Loddengaard
Thea Fossmark
Oda Ulvestad
Emma Martine Nyheim Haga
Victoria Louise Johannessen
Emilie Gullachsen
Lea Mathilde Garrido Nilssen
Amalie Alvestad
Susanne Andersen Midttun
Mathilde Nordtvedt Hodne
Nathalie Mathisen
Elina Solene Iversen Dyrstad
Celina Svarez-Birkeland
Stine Marie Hjelle
Marte Haaland
Amalie Berntsen
Hanne Bruvik

Tore Salbu-Anne K.  Lorentzen
Morten Hamre-Grethe Cecilie
Bjørnestad
Nils J. Bontveit – Kjersti B. Nelson
Ulysses Silas Ninnemann – Helga
Flesche Kleiven

Kjetil Ljones – Annette T. Sundfjord 
Øystein Nesse – Christel B. Bersaas
Rune A. Gaasø – Anja E. Samsonsen
Anders I. Solheim – Hege Vågenes
Stian Revheim – Linn M. Søfteland
Åge Smedsvik – Tove Litlekalsøy
Svenn H. Rognås – Linn C. Moholt
Kjetil L. Austbø – Anne L. Riise
Dan-M. Fredriksen – Lilli Beate
Busch Midtun
Ronny Torgersen – Kristin Kallestad
Rasmussen
Knut Schrøder – Linn Sigvathsen
Ole L.  Ødegaard – Birgitte Pedersen
Jarle Fenne – Ingrid Jenny Bjaadal
Kai Morten Flatekvål – Bente-Line
Svellingen
Harals Aakre – Birthe E. V. Bjånesø
Tore Leif Jensen – Aud M. Alme
Rolf-Olav Frøysa – Eva Bruvik
Espen Flagtvedt – Linda Merethe
Bertelsen
Trond Samdal – Marita Onarheim
David K.  Mellingen – Vibecke
Hjertnes Dahle
Frode Monsen – Hilde Heggernes
Kenneth Blindheim- Kristine Nilsen
Bernt-Åge Haraldsen-  Janicke 
Geitanger
Bjørn Venner Trehjørningen 
Solberg -  Hege Håvardstun
Dagfinn Eldøy - Cecilie Claussen
Matthew J. Astill- Eva Brynjulfsen

Anton Emil Engen, f.1915
Torgeir  Ingbert P.  Torgersen, f. 1920
Sigvart Haakon Tharaldsen, f. 1916
Kjell Heimdal, f. 1926
Rolf Christoffersen, f. 1925
Mons Kismul, f. 1916
Rolf Trygve Alveberg, f.1933
Lyder Bertin Henne, f.1923
Jakob Andersen Tellnes, f. 1922
Jostein Skeide,f. 1924
Olav Skage, f.1932
Svein Einar Nilsen, f.1967
Kjell Nordvik, f. 1920
Unni Fløisand, f.1911
Halldis Inga Aadland,f.1921
Borghild Larsen Andvik, f.1913
Aud Lundgren, f.1932
Margit Stubhaug, f.1902
Eli Midtun, f. 1961
Solveig Johanne Haaland, f.1913
Aslaug Espeland,f. 1933
Margot Helen Slaaata, f. 1917
Brit Christoffersen, f.1922
Hulda Egeland,f.1933
Hanna Andrea K. Kaland, f.1911
Ruth Johannessen,f.1924

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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