
GodGod helghelg

refleks

: Menighetsblad for Fana menighet NR. 3/05 – ÅRGANG 42
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

FO
TO

: K
RF

.N
O/

I.
ST

RA
ND

 - 
BJ

ØR
GV

IN
 

BI
SP

ED
ØM

E 
 - 

HO
YR

E.
NO

/H
.J

.B
RU

N

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

12. juni nærmer seg:

Åpner i
Fana kirke

12. juni nærmer seg:

Åpner i
Fana kirkeMedarbeideren

Oddvar Aadland er en mann
som har lett for å si ja når
han blir spurt om å hjelpe
til i den ene eller andre
sammenhengen. Side 4

En STORM-løsning 
Der andre klubber må gi opp
etter kort tid, har klubben i
Storetveit eksistert et halvt
hundre år. Via STORM-pro-
sjektet skal suksessoppskif-
ten eksporteres, og med i ar-
beidet finner vi ingen ringe-
re enn klubblederen fra
1958, Dag Møller. Side 8-9

Optimisten Atle
Generalsekretær Atle Som-
merfeldt i Kirkens Nødhjelp
(bildet) har sett mye elen-
dighet. Men optimist er han
- tross alt: -Min oppgave
som nødhjelpsarbeider er å
lete fram de kreftene som
bidrar til å skape en frem-
tid, sier han. Og har kanskje
også et svar på hvor Gud er i
all nøden. Side 10-11
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Fana kirke står helt sentralt
når den offisielle hundreårs-
markeringen av unionsopp-
løsningen starter 12. juni.
Kirken er Bergens tusenårs-
sted, og på gjestelisten den
store dagen står blant annet
statsminister Kjell Magne

Bondevik, biskop Ole D Hage-
sæther og ordfører Herman
Friele. Side 5
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God Helg, 3/05

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menigheten.
Vi tar med glede i mot artikler av ulike
slag og gjerne også reportasjetips

Lokalredaksjon: 
Dag Vaula. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no. Bilder skannes
med høy oppløsning. Digitalkamera-
brukere bør velge høyeste oppløsning.

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim.

Telefon: 55 27 04 07
Mobil: 412 16 644 
Epost: amyland@online.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 31. august
Stoffdeadline: 15. august

AV EIRIK R. MILLS

Likevel, når solen og varmegra-
dene melder sin ankomst, blir jeg
lystigere til sinns. Det er lettere
å stå opp om morgenen når lyset
og fuglekvitteret varsler at det er
på tide å ta fatt på den nye da-
gen. Og så tar jeg meg selv i å
nynne og plystre mer enn jeg har
gjort gjennom de mørke vinter-
månedene. Våren gjør noe med
meg.

Skapelse og gjenskapelse er to
ord jeg knytter til vårbrytningen.
Bibelens skapelsesberetning har
utvilsomt en mytologisk språk-
form. Mange opplever det van-
skelig å tro at verden ble til på en
så eventyrlig måte som det frem-
stilles. Gud sa «Det bli lys!», og
det ble lys. Nå er det imidlertid
ulike oppfatninger, både i og
utenfor kristne kretser, om hvor-
vidt Skapelsesberetningen har til
hensikt å gi en korrekt, historisk
fremstilling av jordens tilblivel-
se. Det viktigste må uansett være
å formidle at livet ikke oppstod
ved en tilfeldighet, men at en
Gud iverksatte det hele. En Gud
som har tanker og mening med
alt og alle som er skapt. Han har
engasjement og omsorg for sitt
skaperverk. Derfor kom han til
oss som en av våre egne. 

Jesus-fortellingen handler om
gjenskapelse. Verden var kom-
met på avveie. Mennesket hadde
vendt ryggen til Gud, og mistet
fokus ved å la blikket hvile på det
skapte istedenfor på Skaperen
selv. Også Jesus-fortellingen har
et visst mytologisk preg. At Je-
sus forsonet menneske med Gud,
ved å dø og stå opp igjen etter

tre dager, er en så utrolig tanke
at det nesten er vanskelig å opp-
riktig mene at det er sant. Men
våren er for mitt vedkommende
en bekreftelse på at det ikke all-
tid er en fornuftig sammenheng
mellom det som er utrolig og det
som er sant. Tenker vi over det,
tror jeg de fleste er enige i at
også våren er et utrolig feno-
men, men ingen ville vel av den
grunn tvile på den? For å bruke
bibelsk ordbruk, så handler jo
årstiden nettopp om død som
blir til liv. Gjennom måneder har
trærne stått bladløse. De såkalte
grønne vekstene har hatt en
brunaktig og livløs farge, og
blomstene visnet og forsvant en
gang på sensommeren i fjor. Men
i disse dager vekker sol og varme
alt tilbake til «oppstandelses- og
gjenskapelsestid». For meg er
dette både utrolig og sant. 

Når jeg disse vårdagene kjører
til jobben, ut av byen til de mer
landlige omgivelsene i Fana, går
det opp for meg hvor fantastisk
våren er. Når jeg kjører over
Stend og kjenner vårlige lukter,
hører traktorene som forbereder
jorden til neste høsts avling, og
ser lammene som fulle av liv
hopper og spretter på de åpne
gressmarkene, da sender jeg ofte
en takknemlig tanke til Skape-
ren. I slike trosbekreftende øye-
blikk er det ingen som kan ta fra
meg vissheten om at verden er
blitt til med en guddommelig
tanke og ved en guddommelig
skaperhånd. Jeg kjenner meg
fullstendig overbevist om at
også denne våren er en del av
Guds kontinuerlige skapelses-
handling. ●

AV EIRIK R. MILLS

Min første tanke vokste
frem i forbindelse med en
invitasjon til bispedøm-
mets årlige stiftsmøte. I
slutten av mai skal prester,
kateketer, diakoner og kir-
kemusikere samles i Ulvik
under tittelen «Saman om
gudstenesta». Biskop i Ni-
daros, Finn Wagle, skal hol-
de hovedforedraget. Jeg ser
frem til tre lærerike og hyg-
gelige dager blant kollegaer
i bispedømmet. 

De siste ti årene har jeg
vært aktiv kirkegjenger.
Gjennom disse årene, og
helt sikkert lenge før det,
har temaet «gudstjeneste-
fornyelse» vært et stadig til-
bakevendende tema. Ing-
enting er bedre enn enga-
sjerte mennesker som er
opptatt av å fornye og hol-
de gudstjenesten varm og
levende. Jeg tar ofte del i
diskusjoner som omhand-
ler gudstjenestens klokke-
slett, liturgiske form og mu-
sikalske preg. Vi har utvil-
somt mye vi kan fortsette å
fornye. Samtidig spør jeg
meg selv, i løpet av de ti sis-
te årene med fokus på
gudstjenestefornyelse, har
det egentlig skjedd noen
vesentlig forandring? Eller

er vi i ferd med å ende opp i
en ond sirkel der vi holder
fast på det kjente og kjære,
samtidig som vi gir uttrykk
for at vi må finne opp krut-
tet på nytt? I så fall står vi i
fare for å aldri bli ordentlig
fornøyde. 

Det ville være trist om vi
har mistet evnen til å hvile i
opplevelsen av at vi har en
tradisjonsrik og livsdyktig
gudstjenestefeiring i kirken
vår. Vi må huske på at nær-
mere tre prosent av Norges
befolkning oppsøker klok-
ken elleve høymessen i Den
norske kirke hver søndag,
og da må det tross alt være
noe ved vår gudstjeneste-
form som fortsatt virker
både tiltalende og oppbyg-
gelig. Kanskje vi istedenfor
å være så opptatt av å fornye
den gudstjenesten vi allere-
de har, skulle anerkjenne
dens verdi og beholde den
slik den er, og heller jobbe
for å holde flere alternative
gudstjenester. På denne
måten kan de som liker den
tradisjonsrike og mer litur-
gisk fastlagte gudstjenesten
beholde den, mens andre
kan jobbe med nye og mo-
derne uttrykksformer.  

For en stund siden ble jeg
utfordret av hovedstyret i
Fana KFUK/M til å ta ansva-

Gudstjenestef
alternative gu
Den siste tiden har hjernevirksomheten min
kretset rundt to tanker som jeg har lyst å lufte i
menighetsbladet. Begge tankene er knyttet til
gudstjenesten, slik vi feirer den i vår kirke. 

Vårandakt
Jeg har aldri sett på meg selv som spesielt
værsyk. Mitt første år som bergensboer har
vært preget av mye regn, men alt i alt har jeg
taklet det ganske bra.
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ret for en Gospel Night. I denne
sammenheng dukket min andre
tanke opp. For da jeg skulle plan-
legge Gospel Nighten begynte jeg
med et blankt ark og stilte meg
følgende spørsmål: Skal vi ha et
tema for kvelden? Hvem skal spil-
le til allsangene? Hva slags sanger
skal vi synge? Hvem skal forkyn-
ne? Kanskje noen skulle bidra
med et underholdningsinnslag?
Til slutt hadde jeg i samarbeid
med flere satt sammen et helhet-
lig program for Gospel Nighten. 

Av og til kunne jeg tenke meg å
jobbe med gudstjenesten på
samme måte. Istedenfor å ta ut-
gangspunkt i Gudstjenesteboka,
som har et relativt fastlagt pro-
gram, kunne jeg tenke meg å be-
gynne med et blankt ark. Da ville
jeg ha stilt meg mange av de sam-
me spørsmålene som jeg gjorde
under planleggingen av Gospel
Nighten. Kanskje ville jeg i tillegg
vurdert hvilken dag og hvilket
klokkeslett som ville være best for

en alternativ gudstje-
neste. En slik åpen og
kreativ måte å jobbe
på, ville forhåpentlig-
vis invitert flere til å
være aktive aktører i
gudstjenesten. Det
burde jo ikke være selv-
sagt at det er presten
som skal forkynne, el-
ler lede i forbønn. Det

er mange i menigheten vår som
kunne påtatt seg disse oppgave-
ne. I tillegg ville det åpnet for uli-
ke innslag som vi ikke har så ofte i
den ordinære gudstjenesten, for
eksempel dans/drama, video, el-
ler personlige vitnesbyrd for den
saks skyld.  

Kjære alle dere som måtte lese
mine korte refleksjon. I denne
omgang vil jeg som nevnt bare
lufte disse to tankene som jeg har
vært opptatt av den siste tiden.
Men kanskje finnes det noen der
ute som synes det ville være in-
teressant å jobbe videre med dis-
se tankene? Kanskje finnes det
noen der ute som gjerne vil være
med å bidra og dra i gang noen al-
ternative gudstjenester? I så fall
inviterer jeg dere til å ta kontakt,
så kanskje vi kunne få til et sam-
arbeid. Et samarbeid som ville
tjene hele Fana menighet, både
de som allerede er aktive kirke-
gjengere og de som gjerne kunne
tenke seg å bli det. ●

3                 juni 2005 

Karlstad Domkör
Fana kirke, lørdag 11.juni kl 19.30. Dir. Eneken Berg-
lund. Program: Variert kormusikk, innslag med stryke-
kvartett, fløyte, horn.Orgel-/pianoakk. Ines Maidre
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.

Karlstad Domkör har 40 medlemmer, og dirigenten,
domkantor Eneken Berglund, har vært leder for koret si-
den 1998. Hun er fra Estland og har sin kirkemusikkut-
dannelse fra Finland.  Ved denne konserten får vi bl.a.
høre W.Lloyd-Webbers messe «The Prince of  Peace»,
Södermans «Andliga sånger» og en rekke vakre svenske
sommersanger. Blant solistinnslagene kan nevnes
J.S.Bachs dobbel-konsert for to fioliner. Koret vil ha en
sentral musikalsk rolle under søndagens festgudstje-
neste sammen med Fana kyrkjekor, blåsere fra Fana Mu-
sikklag og strykere fra Fana kammerorkester.  ●

Orgelkonsert
Fana kirke, tirsdag 14.juni kl 19.30:
Orgelkonsert med Mattias Wager,
Stockholm. Variert program med bl.a.
improvisasjoner,  norsk og svensk or-
gelmusikk  fra tiden omkring 1905.
Billetter kr 75,- ved inngangen

Mattias Wager hører til blant de fremste i den yngre mu-
sikergenerasjonen i Sverige. Han har sitt solistdiplom
fra Stockholm og videregående studier fra Bonn og Pa-
ris. Ved flere orgelkonkurranser har gjort seg bemerket
som 1-prisvinner og han kan se tilbake på en omfatten-
de internasjonal virksomhet som konsertorganist. I
Stockholm ble han utnevnt til organist i Hedvig Eleo-
nora kyrka i 2002 og han underviser ved Kungliga Mu-
sikhögskolan. Denne kvelden kan vi særlig se frem til
flotte improvisasjoner over ulike musikalske temaer. ●

Kanskje noe for deg? 
Barne- og ungdomsarbeidet i Fana er omfattende og le-
vende, og mange møtes hver eneste uke til ulike arran-
gementer og samlinger. Men noen ganger ser vi at beho-
vet for voksne ledere gjør at vi må vurdere virksomheten
videre. Dette året er det Sandsli KFUK/KFUM speidere
som trenger flere ledere fra høsten 2005. Fana KFUK/
KFUM søker derfor etter frivillige til følgende funksjoner:

■ Gruppeleder (øverste leder for enheten)
■ Troppsleder
■ To meiseledere (for de minste i gruppen)

Du bør
■ kunne møte på Skranevatnet skole om onsdagene, 

eventuelt enkelte onsdager
■ like å være speider/ tro at du kan like det. 

Opplæring kan bli gitt. Dersom du tror at du kanskje
kan bidra, så ta kontakt med:
Gruppeleder Lisbeth S. Søvik på telefon 411 07 458, 
Leder Jørn- Henning Theis, telefon 934 55 560 ●

efornyelse eller
gudstjenester?

■ Fana kirke etter G 13-gudstjenesten søndag 5. juni:

Departementet har fastsatt nye tjenesteordninger for proster og menighets-
prester, og ved innføring av disse skal menighetsmøtet uttale seg. Vi oppfor-
drer derfor menighetens medlemmer til å delta på møtet 5. juni. Sakspapirer
er lagt ut i våpenhuset i kirken og kan også fåes fra menighetskontoret. ●

Innkalling til menighetsmøte

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

KronikkKronikk

Omtale

Minneord

Eirik R. Mills FOTO: DAG VAULA 
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Diakonatturen i høst
Fana diakonat arrangerer tur til Osterøy
søndag 28. august. Vi besøker bl.a.
Hamre gamle kirke og spiser middag på
Fjordslottet i Fotlandsvåg. Vi kommer
tilbake med flere opplysninger når det
nærmer seg, men sett av dagen allerede
nå. Påmelding til Guro, tlf. 55915344
eller Ronny, tlf. 55915971. ●

Trekningsliste 
Diakonatbasaren 13. mars 2005:
1. Dukke med vogn/seng: A. Gjerde 
2. Kaffetrakter: Bergljot Birkeland 
3. Radiostyrt bil: Per Barsnes 
4. Universalverktøy: Inger Dahl 
5. Strikkegenser: Emma Spartveit 
6. Strikkegenser: Oda Emilie Haugland 
7. Gavekort Romeo & Juliet: B. Bontveit 
8. Håndmalt vase: Gunvor Malkenes 
9. Hvit Dame: Svein Berg 
10. Fruktkurv: Åse Olsen 
11. Pledd: Kristine Hamre 
12. Kaffeservice: Ingrid Haugland 
13. Sengesett: Gunnar Bjånesø 
14. Genser: Henrik Nordvik 

Olsokfest
29.07.05. Kl. 18.00: Fana Kyrkje
Olsokmesse v/prost Per Barsnes
Song av Olsokkoret.

I flukt med gudstenesta: Folkefest på
Hordamuséet. Festtale v/dr. polit. Geir
Magnus Nyborg, generalsekretær i Fa-
milie & Medier. Leik og dans på vollen.
Korgafest og hyggeleg prat. Olsokbål
ved Fanafjorden. ● Arr: Fana prosti

AV EIRIK R. MILLS

I denne omgang har jeg lyst å rette en stor
takk til Oddvar Aadland,en mann som
har lett for å si ja når han blir spurt om å
hjelpe til i den ene eller andre sammen-
hengen. Dermed har han stadig noe å
gjøre. Listen ville sikkert blitt alt for lang å
gjengi , om jeg skulle forsøke å lage en
oversikt på alt Oddvar har bidratt med. 

Jeg vil likevel kort nevne hans mange-
årige engasjement for ungdomsarbei-
det på Karmel bedehus i Blomsterdalen,
og hans uttallige bistandsturer til Russ-
land. I samarbeid med andre har han
brakt med seg mat, klær og ulikt materi-
ell over grensen til våre naboer i øst.
Mange mennesker, knyttet til både sy-
kehus, barnehjem og menigheter i
Russland, har fått hjelp gjennom Odd-
vars omsorgsengasjement. 

Da vi skulle arrangere Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon i Fana og Ytrebygda 15.
mars i år, spurte vi Oddvar om han kunne
hjelpe oss å organisere innsamlingsro-
dene. 

Få eller ingen kjenner vel alle krinkel-
veiene i Blomsterdalen og Hjellestadom-
rådet like godt som han. Oddvar påtok
seg oppgaven, og i tillegg ringte han
rundt til venner og bekjente for å få nok
sjåfører til å frakte konfirmantene våre
trygt frem og tilbake til innsamlingsba-
sen på Ytrebygda skole.

I løpet av én ettermiddag samlet kon-
firmantene i Fana og Ytrebygda inn
76.746 kroner til Kirkens Nødhjelps ar-
beid rettet mot menneskehandel. Gjen-
nomføringen og innsamlingsresultatet
denne kvelden ville ikke blitt like bra
uten Oddvar sin innsats. Takk skal du ha,
Oddvar! ●

Drivandes
kar i driv-

hus og 
bedehus

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Leste du vår reportasje om babysang i siste
nummer? Nå nærmer det seg slutten på vår-
semesteret, men vi er glad for at Renate Ol-
sen har sagt seg villig til å lede en ny baby-
sanggruppe til høsten. Hvis du er interes-
sert, kan du kontakte henne allerede nå på
telefon 976 32 553 eller e-post:
satnohacop@hotmail.com

Babysang er et tilbud for barn i alderen 0-
1 år sammen med foreldre og andre om-
sorgspersoner. 

Holdes i Fana menighetssenter hver tirs-
dag fra 11-12. Dørene åpnes kl 10 og det
serveres kaffe/te og litt småkaker etc. Mu-
ligheter for amming, stell og tilberedning
av babymat. ●

Drivandes
kar i driv-

hus og 
bedehus

Babysang til høsten

Vi er heldige i Fana menighet. Vi har mange gode medarbeidere som
gjør en betydelig innsats for fellesskapet uten å vente lønn for strevet.

FOTO: DAG VAULA
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Fana, fredag 29. juli

Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Barsnes
Song av Olsokkoret.

Etter gudstenesta: FOLKEFEST PÅ HORDAMUSÉET:
Festtale ved dr. polit. Geir Magnus Nyborg, 
generalsekretær i Familie & Medier. Leik og 
dans på vollen. Korgafest og hyggeleg prat
OLSOKBÅL ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

AV ARRANGØRENE OG JAN H. MICHELSEN

Det er en stor glede og ære at statsmi-
nisteren i jubileumsåret, Kjell Magne
Bondevik, har prioritert å delta i mar-
keringen av unionsjubileet på stats-
minister Chr. Michelsens lokalarena.

Fanas rolle
Det stemmer godt med datidens kul-
turelle og politiske strømninger i
Fana-miljøet for 100 år siden at åp-
ningen av byens markering av jubile-
et skjer i nettopp i Fana. 

Her fant vi den gang  en kulturell og
politisk bevissthet som gikk langt ut-
over lokalmiljøet. Statsminister Mi-
chelsen bodde i Fana  og i Bergen, og
blant flere andre kan også nevnes
statsminister Wollert Konow fra
Stend og kjøpmann Conrad Mohr,
tysk konsul og keiserens nære venn.
Mohr var  en viktig brobygger i det
storpolitiske spillet. 

Når statsministeren anno 2005
kommer til Fana 12. juni er det en
honnør fra regjeringen i jubileumså-
ret til både den innsatsen for nasjo-
nen disse herrene sto for -  og det mil-
jøet de kom fra.

Norsk-svensk vennskapsfest 
Samtidig som Norge og Sverige er to

selvstendige nasjoner er vi nære bro-
derfolk. For å understreke vårt venn-
skap ønsker vi av hele vårt hjerte
svensk deltakelse i festmarkeringen. 

Sluttforhandlingene i 1905 ble ført i
Karlstad. Der opptrådde Christian
Michelsen som stjernediplomat, og
der ble de endelige dokumentene
undertegnet. 

Derfor er det en stor glede
at Domkören ved Dom-
kyrkan i Karlstad har
takket ja til å delta i
festlighetene. 

Med blikket festet 
på fremtiden
Tema for program-
met er FORSO-
NING, og vil samti-
dig som det er i pakt
med historien, vekke
oppmerksomheten
mot de utfordringer og
muligheter som bør
oppta oss når fremtiden
skal bygges i vårt land, i Eu-
ropa og i  den verden vi alle le-
ver.  ●

Åpning av Norge 
2005 i Bergen
Søndag 12. juni åpner Bergen kommunes markering av unions-
jubileet. Og det skjer på byens tusenårssted, Fana kirke, 
i nært samarbeid mellom Bergen kommune og Den norske kirke.

Program
Norge 2005 – 12. juni

Kl. 11.00: Fana kirke: Festgudstjeneste. Med deltakelse
av biskop Ole D Hagesæther, generalsekretær Kjell Bertel Ny-

land, prost Per Barsnes, res.kap Gunnar Nesse, kapellan Eirik Mills,
kantor Jostein Aarvik, domkantor Eneken Berglund, Fana kyrkjekor

og Karlstad domkör.

I flukt med gudstjenesten: Bespisning i Fana kulturpark
Kirkekaffe/folkefest hvor det bl.a. serveres fanasodd og bakverk 
etter lokale oppskrifter.

Kulturprogram i Fana amfi: Prolog av Trond Ytre-Arne - framført av te-
atersjef Vera Rostin Wexelsen. Musikk: Cantus, Sola Fide, Skjold og
Nesttun Janisjar og Karlstad domkör. Blåsegruppe fra Fana musikk-
lag og gruppe fra Fana kammerorkester. Taler: Ordfører Herman

Friele og statsminister Kjell Magne Bondevik. Dueslepp:
100 fredsduer slippes. Konferansier: Stein Skorpholm.

Dirigent og produsent: Tom Brevik. 
Antrekk: Alle som har bunad oppfordres

til å komme bunadskledd.

OLSOKFESTOLSOKFEST
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Men for Sommerfeldt er likevel ikke pre-
ventiver og tekniske hjelpemidler  basi-
sen i kampen mot verdens nød og fattig-
dom. Utgangspunktet tar han i Bibelens
ord om at mennesket er skapt i Guds bil-
de. I bunnen ligger det en tro på at men-
neskene hviler i Guds allmektige hånd.

- Dypest sett er min oppgave å hjelpe
mennesker til å leve i tråd med den ver-
digheten de er gitt i skapelsen. Gud opp-
reiste mennesket slik at vi skal være i
stand til å forvalte skaperverket. Han gav
oss myndighet. Og Gud har gitt oss et løf-
te om at han vil holde verden oppe.

Regnbuen
- Regnbuen er et flott symbol
på at Gud ikke har sveket ver-
den, selv om menneskene kan
ha sveket Gud. I Bibelen står
det at Gud satte regnbuen på
himmelen som et tegn på at
han ikke flere ganger ville øde-
legge verden. Gud vil ikke
overlate oss til destruksjon.
Derfor oppreiser han oss til
forvaltere av skaperverket og
et livsrom under regnbuen!

- Men hva med alle de milli-
oner som dør en meningsløs
død og den fjerdedelen av
jordens befolkning som lever
et liv i ekstrem fattigdom?

- Tragedien er at menneske-
ne ødelegger hverandres liv. Likevel tror
jeg at Gud arbeider for at menneskenes
liv ikke skal ødelegges. Og Guds instru-
ment er menneskene, skapt i Guds bilde.

Våre hender - Guds handling
- Du kjenner sikkert spørsmålet: Hvor-
dan er det mulig å tro på Gud i en ver-
den med overveldenede fattigdom, fol-
kemord, meningsløse kriger og epide-
mier som dreper millioner?

- Jeg synes det er vanskeligere å tro på
mennesket enn å tro på Gud, jeg. Det er
ikke Gud som svikter oss, det er vi som

gang på gang svik-
ter Gud. Likevel
har vi ikke annet
valg enn å fort-
sette å kjempe for
det gode. Og Gud
har heller ikke noe
annet valg enn å
bruke oss. Guds
hender er vårt liv
og vårt virke! 

-Er Gud virkelig
hjelpeløs uten
oss? Hvor er tro-
en på Guds unde-
re og suverene
inn gripen?

- Kanskje vi ikke
alltid oppdager

Guds inngripen. Vi ber om at ting må gå
bra, at ulykken ikke skal ramme. Når det
gode skjer, glemmer vi å takke.  Som hjel-
pearbeider er utgangspunktet mitt like-
vel at Gud arbeider gjennom våre hen-
der, men jeg utelukker ikke at Gud også
arbeider  på en måte jeg ikke forstår. 

Ingen dommedag
Generalsekretæren deler tross verdens
nød ikke dommedagsprofetenes diag-
nose om at alt bare blir verre. Fra sitt eget
arbeid ser han gang på gang at mennes-
ker får livsmot og verdighet tilbake. Han

never hvordan lokalsamfunn i India og
Sri Lanka mobiliserte etter tsunamien
og fredsavtalen i Sudan som kan gjøre
slutt å store menneskelige lidelser.

Og verden går jo fremover på en del
områder; diktaturene falt i Øst-Europa,
vi lever ikke lenger med overhengende
fare for atomkrig, og ikke minst apar-
theidregimet som smuldret bort på
grunn av menneskelig mot og tilgivelse.

Men på noen områder går det unekte-
lig verre. Aids er vår tids svartedau. Bak
Sommerfeldts uttalelse om kondomer
og paven, ligger det uhyggelige tall. 40
millioner mennesker bærer det død-
bringende viruset. Hvert år dør flere mil-
lioner av sykdommen som for en stor del
kunne vært hindret om folk hadde be-
skyttet seg med kondom. 

- Epidemien  er så omfattende at det er
lett å bli dratt ned i pessimisme. Men vi
har også sett mobilisering av nye, store
menneskelige ressurser lokalt, og det har
blitt mulig å ta opp tabubelagt urett som
diskriminering av homofile, seksualisert
vold og overgrep i familiene og skolene,
sier Sommerfeldt.

Sakkeus-prinsippet
Hjelpearbeideren med det frodige skjeg-
get og den like frodige magen, er ingen
asket. Han tror ikke det nytter at alle sel-
ger alt de eier og gir det til de fattige.

- Kondomer er OK! 
Det er det viktigste 
den nye paven kan si. 
Ordene kan sikkert få mange til å
sette kirkekaffen i halsen. Mannen
bak uttalelsen er den fargerike
sjefen for kirkens internasjonale
humanitære arbeid, generalsekretær
Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp. 

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Regnbuemann
For mye sol, for
lite vann
Darfur, Sudan 2005: 140 000
fortvilede mennesker, de fleste
kvinner og barn, på flukt fra mi-
litsgrupper og bander som terro-
riserer og dreper. Mennesker
som du og meg uten tak over ho-
det eller tilgang på rent vann,
prøver å unnslippe ørkenstormer
og 40 graders hete under en
brennende sol. For mye sol, for
lite vann. Regnbuens elementer
er i ulage. Over en milliard men-
nesker på jorden mangler rent
vann, hundretusener rammes av
tørke og ødelagte avlinger.
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

- Alt for mange vil dø før vi
klarer å innrette våre liv slik.
Da har jeg mer tro på Sakkeus-
prinsippet. Sakkeus fulgte Je-
sus ved å gjøre opp for seg.
Han ga tilbake det han grab-
bet til seg som toller. 

Men kva kan vi så gjøre, vi
som er fanget inn av et forbru-
kersamfunn, og der vi daglig
bruker nesten like mye penger
på oss selv som en afrikaner
bruker på et år. Blir ikke våre
handlinger, almisser og velde-
dighet, bare et slag i luften?

- Alt henger sammen. Vi bor i
en global landsby. Valg vi gjør
lokalt, har betydning for våre
brødre i Mosambik, handleva-
nene våre, bilkjøringen vår,
hvordan vi prioriterer penge-
ne. Atle Sommerfeldt nevner
fire konkrete måter å bidra på:

■ Gi til bistandsarbeid
■ Delta i kampanjer for 

menneskeretter og rett-
ferdig handel

■ Inkludere flyktninger og 
innvandrere i lokalmiljøet

■ Be for land og lidende 
mennesker på en plan-
messig måte

Nødbekjempelsens gene-
ralsekretær gir ikke opp kam-
pen, men han har forsonet seg
med at vi som mennesker ikke
kommer utenom lidelsen.

- Menneskets kår er å leve i
kampen mellom hat og kjær-
lighet, mellom det onde og
det gode. Det finnes ikke noe
annet liv for mennesket. Min
oppgave som nødhjelpsar-
beider er å lete fram de krefte-
ne som bidrar til å skape en
fremtid, sier Sommerfeldt. ●

- Jeg synes det er  vanskelige-

re å tro  på mennesket enn 

å tro på Gud, jeg.

ATLE SOMMERFELDT

Nei til subsidiert
dansk sukker 
Atle Sommerfeldt liker Sakkeus,
og han er faktisk ganske glad i tol-

lerne. For mangel på toll innenfor EU
stenger ute fattige land fra verdens mest kjøpekraf-
tige markeder. Fra Danmark derimot, der EU subsidi-
erer 60 prosent av kostnadene med sukkerproduk-
sjonen, flommer sukkeret til Norge.  
Atle Sommerfeldt er for tiden en reisende i sukker.
Han står i spissen for den såkalte sukkerkampanjen
som krever at Norge innfører straffetoll på det dan-
ske sukkeret. Kirkens Nødhjelp har kjøpt inn 60 000
små sukkerposter med påskriften «Dumpet sukker –
hindrer utvikling». Disse posene er aktivister nå i
ferd med å smugle inn på kaféer og restauranter
over hele landet. ●

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, holdt ny-
lig et engasjert foredrag for Bjørgvin Kirkeakademi i Bergen. 

Barndom til salgs
Albania 2004: Elena er 14 år
og vakker. Uimotståelig vak-
ker. Den spinkle, kantete jen-
tekroppen er i ferd med å få
kvinnelige former. Brutale
mannshender griper etter hen-
ne. Ingen er der for å beskytte.
For en 10-er fallbys hennes
barndom og uskyld på begjæ-
rets og grådighetens marked.
For noen 100-lapper er også
hennes selvrespekt til salgs, i
en skitten bakgate ikke langt
fra Karl Johan i Oslo. Fire milli-
oner mennesker verden over
utsettes årlig for menneske-
handel, vår tids slavehandel.

nnen
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Dag Møller gründet
klubbarbeidet i Store-
tveit menighet for femti
år siden. Nå har han
igjen vært en viktig
person i etableringen 
av stiftelsen STORM,
som skal spre måten å
drive klubb på til 
andre menigheter.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er flott at klubben lever femti år et-
ter at jeg startet klubbarbeidet i Store-
tveit, men det er et skår i gleden at vi ikke
har formådd å utvikle klubber i andre
menigheter, sier Dag Møller. 

Etter at klubben fikk prisen for beste
dåpsopplæring i 2001, begynte flere av
medlemmene å reflektere over klub-
ben sin: Hva er det som gjør at den
fremdeles lever? Hvorfor er det så po-
pulært å være med? Hvorfor har ikke
andre menigheter etablert en lignende
klubb? 

Stiftelsen STORM
Sammen med Dag Møller begynte
et utvalg å arbeide med å etablere
en stiftelse – STORM – som net-
topp skal arbeide for å spre må-
ten å drive klubb på til andre
kommuner. 

Eidsvåg menighet skal
allerede ha gitt signaler
om at de ønsker å starte
klubb etter Storetveit-
modellen. Det foregår
dessuten samtaler med
Fana og Søreide menighe-
ter.

Speiderarbeid

Dag Møller kom flyt-
tende fra Ris menig-
het i Oslo til Storetveit
som 28-åring. 
I Ris hadde han vært
med i speiderbeve-
gelsen KFUM, men
reagerte på at spei-

deren var et rent guttearbeid. 
- Jeg fant det unaturlig at kjønnene

skulle være adskilt. Jeg syntes jenter og
gutter burde omgås hverandre. Dessu-
ten likte jeg ikke helt dette med unifor-
men, sier han. 

Dag Møller bar på et kall om å starte
ungdomsarbeid for jenter og gutter
samlet, og da sogneprest Otto Irgens ga
uttrykk for at det sårt trengtes en ung-
domsarbeider i menigheten, startet
Dag Møller med å reorganisere hele
klubbarbeidet i Storetveit – bygget på
speidernes grunnmodell.

- Den gang var det bare en ti ung-
dommer med, så jeg startet i

grunnen på bar bakke. Det var et trøkk
for min familie. Jeg var gift og hadde et
lite barn. Men min hustru var veldig for-
ståelsesfull. Hun forstod betydningen
av det jeg gjorde og etter hvert begynte
også en del ungdommer å vanke hjem-
me hos oss, sier Dag og presiserer: - For
meg var dette et kall. Det er veldig hyg-
gelig at arbeidet har gått videre i de fot-
sporene jeg tråkket opp, men jeg synes
samtidig det er veldig dumt at tanke-
gangen ikke har hatt evne til å spre seg. 

Hemmeligheten
Når klubben likevel har overlevd i femti
år i Storetveit, tror Dag det har å gjøre
med at klubbarbeidet drives på gruppe-
nivå. 

- Små grupper på åtte-ni personer
møtes jevnlig i hjemmene til BBB; Bibel,
bønn og brorskap. Man samtaler om
problemer, eller tar opp et emne. I små
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Vil spre klubbarbeid tVil spre klubbarbeid t
Dag Møller.

OPP OG FRAM: Elisabeth Ulset
(f.v),Cathrine Gjellereide Wirs-
ching, Kaja Christine Graue Berg,
Paal Ø. Lohne, Rune K. Sørensen,
Christian Enger Lien.
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til andre menigheter

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er så utrolig godt miljø i
klubben, sier Caroline Mjeldr-
heim (17).  – Man blir så knyttet
til folk på turene og gjennom
BBB (Bibel, bønn, brorskap),
sier hun, og Gunnar Nielsen
nikker enig. – Vi får enormt mye
igjen for å være med i klubben,
mener han. 

Nå går begge lederkurset, slik
at de til høsten kan bli gruppe-
ledere for de nye konfirmante-
ne som starter i klubben. 

Klubben rekrutterer fra Bø-
nes, Paradis og Hop, foruten
Storetveitområdet.

- Vi har en god oppslutning,
de siste årene har vi tatt inn 40
nye medlemmer hver høst, sier
Kjartan Steffensen, hovedleder

i Klubben. - Dessverre hadde vi
ikke kapasitet til å ta imot alle
de hundre konfirmantene som
ønsket plass sist høst. 

- Derfor er det bra om klubb-
modellen spres til andre me-
nigheter. Nå rekrutterer jo vi
fra et stort område, sier Kjartan
Steffensen. ●

grupper får trygghet og vekst de beste vil-
kår og ungdom får mulighet til å åpne seg.
Det er en god ramme å bygge vennskap i,
mener Dag. Han fremhever dessuten at
det forpliktende medlemskapet i klubben
har hatt stor betydning for at klubben har
overlevd: - Klubben er noe ungdommene
forplikter seg til å være med i. Det er ikke
noe man kommer og går til som det passer
en. Det skal prioriteres som nummer en
etter hjem og skole. Ungdom er jo alltid så
travle. Det er viktig at man binder seg til
klubben. Nettopp det er et viktig grunnlag
for å bygge dype vennskap, sier Dag.

Lederkurs
En av kongstankene til klubben er dessu-
ten at unge skal ledes av unge. Det ett-åri-
ge lederkurset er derfor sentralt i arbeidet.

- Vi startet med lederkurs lenge før
KFUM-KFUK. Etter to år i klubben kan
man starte på lederkurs, forteller Dag. 

Der får de unge 16-17-åringene trene seg
på å holde bibeltime, andakt, de lærer før-
stehjelp, får innføring i bruk av kart og
kompass, og snø og skredlære. 

- Dette er fordi rammen vi driver i er i fri-
luft, understreker Dag. ●

PÅSKEN 2003: Fri-
luftsliv står sentralt i
klubbarbeidet i Store-
tveit. Nå skal klubb-
modellen spres til an-
dre menigheter. Her er
Mads Fredrik Heiervang
og Madeleine Mjelde på
tur med klubben. 

Populær klubb
Gunnar og Caroline har vært med i klubben i tre år og går nå
på lederkurset. – Vi kunne sluttet i klubben etter ett år, men
det var helt utelukket, sier de.

Kjartan Steffensen

til andre menigheter
Du finner flere 
bilder og info 
på hjemmesiden
www.klubbis.no 
Mer info om
STORM i menyen
øverst til høyre
(trykk direkte på
STORM-lenken,
ikke på ressurs-
kartlegging).
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2005 er friluftslivets år, og året
blir viktig for pilegrimsvegene.
Norsk Kulturarv har sammen med
Pilegrimsutvalget i Nidaros fått et
av hovedprosjektene under den
sentrale markeringen av frilufts-
livets år. 

AV KIRKEN.NO OG JAN H. MICHELSEN

Hensikten med prosjektet er å sette fo-
kus på de flotte pilegrimsvegene og in-
spirere til økt bruk av dem.

-Hva skal skje?
Spørsmålet går til pilegrimsprest i Ni-

daros, Rolf Synnes.
- Vi tar sikte på å arrangere en gjen-

nomgående vandring langs alle de offisi-
elle pilegrimsvegene mot Nidaros. Van-
dringen følger en fast etappeplan slik at
de som ikke har anledning til å følge hele
vandringen fritt kan koble seg på eller av
vandringen, der det måtte passe. Dette
blir den mest omfattende langvandring
som er arrangert i Norge i nyere tid. 

For alle
-Men er ikke pilegrimsvandring mest
for unge mennesker i god form? 

Synnes er ikke uten videre enig i det. 
– Ofte er det mennesker godt oppe i åre-

ne som bryter opp for å gå langs pilegrims-
vegene. De klarer vandringen like godt
som yngre. Vi går ikke fortere enn den som
går saktest, dette er jo ikke ekstremsport.
Og fordelen med en slik organisert van-
dring er at vi kan sørge for transport av ba-
gasjen. Dermed kan pilegrimen nøye seg
med å bære det som er nødvendig av mat
og ekstra klær til bruk underveis.

Overnatting
Hvordan skal pilegrimene overnatte un-
derveis? Her kan nok både standard og
pris variere en god del. 

-Heldigvis vil de fleste pilegrimer sove
godt selv under enkle forhold. Det sørger
vandringen for, mener Rolf Synnes.

Hva er det som skiller en pilegrimsvan-
dring fra en alminnelig spasertur? En pi-
legrimsvandring gir stillhet og ro som
enhver annen tur i skog og mark. 

Indre begevelse
Men samtidig er det en vandring som
setter oss i bevegelse også på det indre

10  juni 2005                  

Felles menighetsblad:

Prosjektet
videreføres
Alt tyder nå på at prøve-
prosjektet med «delvis
felles» menighetsblad for
Fana prosti videreføres
som fast ordning.

AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Denne løsningen, der bladpro-
duksjonen koordineres og styres
av en dels profesjonell redak-
sjon, kombinert med dugnads-
arbeid på lokalt nivå har vært ut-
prøvd i to år nå. 

Hver menighet har hatt sju si-
der pluss mesteparten av forsi-
den til disposisjon for lokalt
stoff, mens sentralredaksjonen
har utarbeidet de åtte midtside-
ne. 

Til vurdering
Denne våren har bladprosjektet
vært oppe til vurdering i menig-
hetsråd og prostiråd, og tilbake-
meldingene har vært overveien-
de positive. 

Flere menigheter føler at ar-
beidet med å få ut menighets-
bladene har blitt lettere med
prøveordningen, ved siden av at
en gunstig trykkeriavtale og
stort opplag på fellessidene har
holdt totalkostnadene nede. 

Kritiske røster
På den negative siden er det an-
ført at «terskelen» for å bidra
med stoff ikke må bli for høy rent
faglig sett, og at det har vært
uheldig at kun fellesstoffet har
kommet i farger. Dette siste skyl-
des kostandene ved å trykke alle
lokalsidene i farger, og har ikke
vært uttrykk for en nedpriorite-
ring av lokalstoffet. 

Selv om detaljer angående an-
svarsfordeling mellom lokalred-
aksjoner og sentralredaksjon,
samt fastsettelse av utgivelses-
datoer fortsatt diskuteres, blir
altså prøveprosjektet med all
sannsynlighet gjort om til en fast
ordning til høsten. ●

■ ■ BARNAS KATEDRAL GIR BARN i alderen
10-14 år mulighet til et forlenget skoleår!
Sommerskolen starter 22.juni, dagen etter
skoleslutt, men det blir ingen tavle eller pult!
Teater er faget og elevene skal utfolde seg som
skuespillere i en uke. Scenen er kirkerommet,
sceneteppet er talerstolen og orgelgalleri. In-

struktør er Gabrielle Barth; medlem i teater-
gruppen Dukkenikkerne og instruktør for Kir-
kenarrene. Uken avsluttes med en forestilling
29. mai. Barn fra hele Bergen er velkomne. ●

Tid: Kl. 10-14, 22.- 29.juni (fri lør-søn) 
Pris: 800 kr. For mer info kontakt Gabrielle
Barth, 97 14 60 94

En rekke ruter og organiserte turforlag er nå
tilgjengelige. Naturligvis står pilegrimsturer
til Hellig-Olavs gravkirke i Trondheim sen-
tralt, men det finnes også turer  nærmere
vårt nærområde - se spalten til høyre.

■ Oslo - Trondheim, vestlig veg
■ Oslo - Øyer, østlig veg 
■ Østerdalsvegen 
■ Romboleden
■ Jämtlandsvegen 
■ Nordvegen 
■ St.Olavsvegen 

Ruteforslag og informasjo

Pilegrimsvegene,Pilegrimsvegene,
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plan. Gjennom vandring, tidebønner og felles-
skap kommer vi på sporet av livets egentlige
sammenhenger. 

-Det blir et møte både med en selv og det hel-
lige. Gudserkjennelse og selverkjennelse heng-
er jo sammen: Den som reiser sakte nok, risike-
rer å innhente seg selv… avslutter  pilegrims-
prest i Nidaros, Rolf Synnes. ●

11                 juni 2005 

Ragnhild Nedrebø
Iversen er valgt til ny
viselandssjef i Norges
KFUK-KFUM-speidere.

På landstinget i Oslo 8.-10.
april var det valg av nytt
landsstyre, og Ragnhild
Iversen fra Hjelestad går nå
fra å lede i overkant av 800
speidere i Bjørgvin krets, til
å sjefe over mer enn 13.000
speidere. 

Ragnhild Nedrebø Iversen
(29) er speiderleder i Stein-
svik KFUK-KFUM-speidere,
som tilhører Skjold menig-
het. Hun arbeider som daglig
leder i daVinci Montessori-
skole i Bergen. ●

Nytt verv for
Ragnhild

I fjor sommer skrev vi om Kirsten Almås’
pilegrimsferd fra Edland i Telemark til Røl-
dal. Også i år arrangeres det pilgrimsferder
til Røldal, og de som har formen inne kan
jo prøve seg på følgende styrkeprøve:

Søndag 26. juni: Seljord - Morgedal. 22km.

Lett etappe. Delvis på asfalt/Søndag 26.
juni: Kviteseid - Morgedal. 21 km, sju i

båt/bil/buss. Relativt hard etappe. 

Mandag 27. juni: Morgedal - Trovassli. 22km,

seks av disse i bil. Fjell- og skogsterreng 

Tirsdag 28. juni: Trovassli - Åmot. 16km. En

del vandring på asfalt. 

Onsdag 29. juni: Etappe: Åmot - Mjonøy.

20km. Hard etappe 

Torsdag 30. juni: Mjonøy - Grungedal. 10km.

Lett etappe. Mye asfalt. En del fri på etter-

middagen. 

Fredag 1. juli: Grungedal - Edland. 12km inkl.

roing. Lett terreng. 

Lørdag 2. juli: Edland - Botn. 16 km. Hard

etappe. 

Søndag 3. juli: Botn - Haukelisæter. 23 km.

Hard etappe i variert terreng 

Mandag 4. juli: Haukelisæter - Svandalsfloe.

18 km. Rel. lett etappe i variert fjellterreng. 

Tirsdag 5. juli: Svandalsfloe - Røldal. 10km

Enkel etappe i variert terreng. 

Onsdag 6. juli: Hjemreise 

Les artikkelen fra nr 4/04 på 
www.bkf.no -se lenke fra startsiden.

a en pilegrimsa vandring

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:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

■ ■ OMKRING 7000 GIVERE FIKK SKATTEFRADRAG for sine gaver til
Den norske kirke i fjor. Fra og med 2004 gir gaver til Den norske kirke
rett til skattefradrag.  Det ble gitt skaffefradrag for gaver til Den nor-
ske kirke på til sammen 21 millioner kroner i 2004. Det vil si at de
7000 giverne i gjennomsnitt ga 3.000 kroner som de søkte skattefra-
drag for. 335 menigheter eller kirkelige fellesråd rapporterte inn
opplysninger om gaver og givere etter denne ordningen i fjor. ●

Nyttig informasjon på internett:
www.kulturarv.no
www.nidarosdomen.no
www.vest-telemark.museum.no
www.pilegrim.no
www.katolsk.no/artikler/pilegrim.htm

Kontakt:
Pilegrimsprest Arne Bakken (Hamar)
tlf 62 55 03 52 - 926 55 102/arne.bakken@kirken.no 
Pilegrimsprest Rolf Synnes (Nidaros)
tlf 73 53 84 87 - 975 87 758/
rolf.synnes@nidarosdomen.no

asjonskilder

, Norges turveg nr 1, Norges turveg nr 1
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Olav Fjose (1912-2005) 
in memoriam.

Høsten 1966 sluttet Fanas populære
prost Theodor Hovda etter 18 års pres-
tetjeneste ved middelalderkirken og
som alltid var det stor spenning om et-
terfølgeren. Statsråden kunne velge fra
en lang søkerliste, men de voksne var
ikke i tvil: Det måtte bli Lars Bergo i Ul-
lensvang eller Olav Fjose i Årdal. Valget
falt på Fjose, og i desember 1966 kom
den nye prestefamilien til Fana.

På nyåret 1967 hadde Rå og Hop
kristelige skolelag femårsjubileums-
fest i aulaen på Rå realskole, og Fjose
talte. Ikke bare var han en god taler,,
han var også en utmerket talentspei-
der, og senere på våren ble skolelag-
styret «innkalt» til å lede en konfir-
mantkveld. På en behendig måte (var
det hans lederegenskaper fra mot-
standskamp og det militære som lå
bak?) sørget den nye presten for at
kvelden gikk sin gang med lagsung-
dom og kretssekretær i Norges Kr.
Ungdomsforbund, Olav Alvsåker ved
roret. Om et oppfølgingsmøte for le-
dere samme høst skriver Fjose: 

«Formannen i det kristelege skulelaget var
med, og han overtok heile styringa. Dette
vart starten på eit ungdomsarbeid som
bygde seg meir og meir opp på grunn av
gode medarbeidarar, både av dei unge sjølv
og andre.»

Som kjent gikk det ikke mer enn ett
år til Alvsåker var hentet til Fana som
hjelpeprest, og så fra 1970 som
res.kap. I dette valget viste Fjose hvil-
ken god strateg han var, og et godt
prestefellesskap som skulle vare i syv
år tok til. «Eg måtte ha kollegial hjelp,
og fekk Olav Alvsåker til kapellan. Han
var spesialist, og var snart hovudleiar
for ungdomsarbeidet.»

Men allerede høsten 1967 var skole-
lagsstyret blitt konvertert til klubbsty-
re og 15.oktober hadde Fana Kr. Ung-
domsklubb presentasjonsfest. Dette
ble begynnelsen til det store og frodi-
ge kristne ungdomsarbeidet i Fana,
som i storhetstiden rundt TT i Bergen
og Jesusvekkelsen 1972 rommet 200
ungdommer.

Tiden med Fjose var flott. Han had-

de stor romslighet og raushet overfor
oss som fikk lov til å være unge i Fana i
hans presteår. Han maktet å være
både mild, tolerant og dannende. På
en vár måte fikk vi grunnleggende
livsholdninger.

Han var en avholdt forkynner og li-
turg som også uhøytidelig kunne spille
sketsjer av hjertens fryd på konfir-
mantleirene. Her ga han også med fri-
modig overlegg fra seg forkynneropp-
gaver til oss unge. Leirtiden demon-
strerte særlig godt ideologien i ung-
domsarbeidet til KFUK/M: «Et liv un-
der trekanten, Ånd, Sjel og Legeme».

«Konfirmantleirane på Kvamshaug var
noko for seg. No var leiarane komne så
langt i åndeleg utvikling at det var dei som
sto for det meste av forkynninga. Ein av dei
hadde bibeltimane i fem år etter einannan.
Han kunne forkynna mykje meir aktuelt
enn eg kunne for konfirmantar.»

Han var várt, men tydelig tilstede i
de ofte dramatiske følelser rundt fo-
relskelser og kjærlighet. Han rådet til
at «gutar og jenter skulle treffast som
vener» før de knyttet fastere forbin-
delser. Fjoses presteår i Fana rommet
også tiden med Jesusvekkelse og ka-
rismatisk vekkelse, som slo sterkt inn i
ungdomsarbeidet. I møte med ny spi-
ritualitet sa han forstandig: Det er jo
Jesus som står i sentrum!

Fjoses hadde et åpent hus, og var

svært gjestfrie. Vi følte vi var velkom-
men både i stue, på kjøkken og kontor.
At han orket oss!

«Eg gløymer ikkje då eg første året inviter-
te ein flokk potensielle leiarar til møte i
prestebustaden ein haustkveld…det låg
gummistøvlar og regntøy overalt i entréen.
Og inne sat ungdomane på golvet og hadde
det gildt. Flokken song så det var ei lyst.»

Vi synes det er stort at vi 30-40 år se-
nere kan kjenne takknemlighet til
prest, prestefrue og familie, og samti-
dig kjenne på god kontakt med hver-
andre.

Vi lyser Herrens Fred over Olav Fjo-
ses gode minne!

OTTAR ARNESTAD, INGUNN AADLAND, GERD DØSKELAND,

RUNE KYSNES, SVENN MARTINSEN, TORHILD MARTINSEN

GRETHE ELISABETH HANSEN, HARALD HOVDA, SOLVEIG

LILAND, PÅ VEGNE AV FLERE

Sitatene er fra «Dagar me aldri gløymer»
Innlegget er noe forkortet. Red.

«Dagar me aldri gløymer»

GJENFORENING: Fana prestegård november
1996: Fra v. Olav Fjose, Bergfrid Fjose, Hildur
Alvsåker, og sokneprest Olav Alvsåker, hjelpe-
prest/res.kap. i Fana 1968-1975. FOTO: SM
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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

Kapellan Eirik Mills
Telefon……………..  . . . .55 59 32 53
Epost………  . . . . .eirik.mills@bkf.no
Mobil……………… . . . . .90 18 50 70

Kateket Ann Elisabeth Tveit  . . . . . . .
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 63
Epost  . . . ann.elisabeth.tveit@bkf.no

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

Kirketjener Elisabeth R. Andersen
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .95 15 19 68
Epost  . . elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . . .55 91 68 37

Sekretær 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

Kirkegårdsarbeidere, Fana
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 59 32 58

Oppsynsmann Paul Martinussen
Kontortid hver dag  . . . . . 10.00-11.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 45
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 97 01 96 08

UTVALGENE

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

Undervisningsutvalget
Marit N. Iversen  . . . . . . . . 55 22 74 77

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

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt  . . . . . 55 59 32 50

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

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

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl  . . . . . . . . . . 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Jørn Henning Theis . . . . . .55 22 02 77

Diakonatet
Guro S. Andersen  . . . . . . . 55 91 53 44

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

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

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
Tove Ask  . . . . . . . . . . . . . 55 22 94 90

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 09.00-13.00 • Gironummer 3411.30.76803

Alltid lave priser www.sparkjop.no
Familievarehuset: Kokstad - Åsane - Strandgaten - Sotra

 

KNUTSEN BENSIN OG SERVICE AS

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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Helgen 15.-17. april var det
duket for årets konfirmant-
prosjekt (KP5). Vel 170 kon-
firmanter fra Fana og Ytrebygda
var i helgen samlet for å lage
en heidundrende konsert i
gymsalen på Kirkevoll skole for
slekt og kjente.

AV EIVIND FLIFLET, STEFFEN SØVIK OG THOMAS LIE NYGAARD.

Hovedansvarlige for hele prosjektet, ka-
teketvikar Thomas Lie Nygaard og ka-
pellan Eirik R. Mills, understreker hvor
viktig det er å ha med frivillige ledere for
å få prosjektet til å henge sammen. 

De ulike kreative gruppene ble ledet
både av lokale ungdomsledere og folk
fra KMs unge voksne–miljø i Bergen. På
vakthold, mat og kiosk var det også vik-
tig med dyktige folk, og det tok en gjeng
konfirmantforeldre seg av, i tillegg til en
håndfull hovedvakter. Staben i Fana
menighet er stor takk skyldig alle som
bidro til at KP5 ble et flott og menings-
fullt arrangement for konfirmantene.

Fredag
Klokken 18.00 fredag ettermiddag satte
de ivrige konfirmantene i Fana i gang
KP5. Etter å ha arbeidet med ulike akti-
viteter gjennom helgen, munnet opp-
legget ut i en konsert søndag kveld, der
temaet var basert på lignelsen om det
store gjestebudet (Luk 14). 

De ulike gruppene omfattet lys- og
lydteknikk, idrett, band, estetisk, multi-
media, kor, solister, dans, drama- og
ikke minst PR. Prosjektet ble gjennom-
ført i Fana kirke, menighetssenteret ved
siden av, og på Kirkevoll skole. I gymsa-
len på skolen hadde vi også konserten
som ble fremført søndag kveld. 

Lørdag
Lørdagen startet med en felles samling i
kirken. Deretter deltok alle konfirman-
tene i et felles kor og øvde på sanger som
«It’s My Life» av Bon Jovi og «Let Me En-
tertain You» av Robbie Williams. 

Etter en time med intens stemmebån-
daktivitet var det lunsj, før interesse-
gruppene tok over. Avbrutt av middag-
spause holdt gruppene på fram til av-
slutning i kirken kl. halv sju. Helt på
tampen, etter at alle de utslitte konfir-

mantene var gått hjem, satte lederne
seg ned for å samle tråder og evaluere
dagen – ikke så mye mindre slitne.

Søndag
Søndag morgen var det gudstjeneste for
konfirmantene og alle andre som ville
komme. I tillegg til å feire nattverd, fikk
alle en invitasjon til Guds fest, der vi
ikke trenger å tenke på hjemreisen, for
festen vil komme til å vare i evighet. 

Etter gudstjenesten var det tid for den
siste finpussen på felleskoret. Ca. kl.
13.00 ble det lunsj for de mange sultne
konfirmantene. På menyen sto oste-
horn og frukt og drikke til. Så var det ge-
neralprøver som varte i tre lange timer.
Middagen ble servert gruppevis mel-

lom generalprøvene. Til
slutt var tiden for fram-
føringen kommet.

Et forrykende show
fant sted i Kirkevoll
gymsal. Konfirmanter la
ned en kjempeinnsats,
og fikk presentert de uli-
ke interessegruppene
på en fin måte – både på,
foran og bak scenen.
Dessverre - for noen konfirmanter og
enda flere ledere – gjensto ennå litt ryd-
ding før alle kunne gå hjem. ●

Konfirmantprosjektet 2

IDRETT: Deler av idrettsgruppen slapper av.

DANS: En liten bukett fra dansegruppen. KORSANG: Korgruppen sett fra prekestolen. UNDER: PR-grupp
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2005
Lørdag 3. sept. kl 11.00 

Aadland, Eirik Breivik
Henneman, Stig
Herfindal, Janice Carino
Indrearne, Dorthea 
Malene Høvik
Ingebrigtsen, Thomas L.
Kjosås, Knut Rødseth
Midtun, Steinar
Oppedal, Matias
Revheim, Birgitte I.
Sandvik, Thomas
Solheim, Eirik Olavi
Sperre, Asbjørn Hopland
Tønjum, Michael Oma

Lørdag 3. sept. kl 13.30
Almeland, Elise Botnevik
Austevoll, Lene
Dyrkolbotn, Hildegunn M.
Erstad, Kristian
Fosse, Øystein
Frotveit, Marita
Godøy, Steffen Anderl
Halkidis, Kristina Olsen
Hansen, Camilla Andersen
Hansen, Marie E. Kästel
Heggheim, Håvard A.
Henriksen, Remie Gohs S.
Ramstad, Emilie Marie W.
Riple, Marina Myhrvold
Røed, Francine Rambøl
Sande, Patrick Wiik
Slottholm, Christian
Stensland, Ivar
Sture, Angelica Faye
Søfteland, Tonje
Søreide, Helene 
Søreide, Marte Sofie
Tveit, Dan-Petter 

Søndag 4. sept. kl 11 
Amundsen, Frank Robert
Bergesen, Eirik
Bjørnevik, Maren Kristin
Dahle, Helene
Fogge, Pål Kristian
Isaksen, Sondre
Knutsen, Marius Aase
Kobbeltvedt, Alexander N.
Nesse, Bjarte 
Nordrevoll, Anders
Nygaard, Vidar
Pettersen, Charlotte
Røssland, Kjersti
Sedal, Børge Oksholm
Strand, Lars Petter
Strande, Daniel Andrè
Tjøtta, Even
Torsvik, Andreas
Tvedte, Morten Vik
Tveit, Jonas Bølge
Tveiten, Silje
Vikenes, Thomas
von der Fehr, Alexander 
Øyjordsbakken, Ingve

Søndag 4. sept. kl 13.30 
Anderssen, Marita G.
Berntsen, Marthe Amalie
Berntsen, Petter Arne
Fredriksen, Therese
Frotvedt, Therese
Hagevik, Fredrik Aarheim
Hansen, Cathrine S.
Helgesen, Anna Marte
Lomsøy
Håland, Thomas Lund S.
Knudsen, Eric Willgohs
Liland, Marianne Tarlebø
Linchausen, Christian F.
Madsen, Athina Klevedal
Midtun, Eivind Brate
Mildestveit, Truls Andreas
Kalsås
Nes, Malin Iren
Osberg, Kaia Tufteland
Raa, Kristoffer Skogen
Samdal, Vegard
Stenberg, Annette Stople
Takle, Monica 
Takvam, Ove-André
Tusberg, Michelle

Lørdag 10. sept. kl 11
Alvestad, Anders
Barrera, Christine Tamara
Grandon
Bauge, Julie Hella
Borge, Martine Eikemo
Didriksen, Ingrid
Dinessen, Sandra Kristine
Eikefet, Karoline S.
Ellingsen, Cathrine
Fjereide, Marthe Kalsaas
Havsgård, Kristianne 
Nordeide
Hoddevik, Janne
Jensen, Kim André F.
Kjelby, Even
Kleivedalen, Mats Andre
Gudvangen
Monsen, Tom Arne
Mørner, Kim R. Aspeseter
Nilsen, Daniel Presthus
Skage, André Midtun
Skibenes, Helene
Stokke, Jon Olav
Straume, Thomas Eriksen
Thornes, Carina Krokfoss
Tollefsen, Alexander Levin
Veland, Therese
Wagstaff, Lindsay Karoline

Lørdag 10. sept.
kl 13.30
Aadland, Torgeir
Anfinsen, Henrik H.
Austefjord, Espen Oen
Brekke, Alin Nyhamn
Brun, Lene
Edvardsen, Line
Fagnastøl, Erling Sæbø

Fjermestad, Stig R.
Forthun, Vetle 
Grønli, Remy Alexander
Hjellestad, Gunnar M.
Holthe, Rikke Helen
Jacobsen, Erlend Koch
Jakobsen, Christopher D.
Jessen, Kristoffer Thers
Kroken, Eirik Tufteland
Larsen, Lars Christian
Pedersen, Morten Almeland
Rong, Tommy Hamre
Svabø, Christian
Takvam, Petter
Thune, Wenche Iren
Torvund, Tord Steinseth
Trovåg, Preben Heldal 
Vik, Sverre Helland

Søndag 11. sept. kl 11
Aamelfot, Jeanett Hansen
Arntzen, Mariell
Blom, Ida Caroline
Birkeland, Linda 
Dankertsen, Tone K.
Drange, Annette Hegland
Ekblom, Sara Regine M.
Fjereide, Jens Tønjum
Flesland, John Eirik
Haugland, Therese P.
Helgesen, Kari Helene
Kronstad, Hanne Ask
Midttun, Lars Skjærpe
Myhre, Maria Danielsen
Nordaas, Ingrid Margot K.
Rådmannsøy, Lise
Skålnes, Birgitte
Viken, Madeleine Nissen

Søndag 11. sept. 
kl 13.30 
Aadland, Joakim
Aarbakke, Emil 
Blom, Erlend Ryland
Bosdal, Maren Møller
Fosse, Hilde Karoline 
Gaasø, Ina Solveig
Haaland, Aleksander 
Namtvedt
Hansen, Solveig H.
Holm, Malin Engelsen
Husefest, Malin Tveit
Høyvik, Mari
Johansen, Lene Kristin
Korneliussen, Simen
Meyer, Martin Andreas
Odfjell, David Javier
Pedersen, Victor Ådland
Skram, Vilde
Sætre, Jonatan Aadland
Uldal, Andre
Vollen, Kristin

Med forbehold 
om endringer.

Konfirmantene 
høsten 2005

Alle gudstjenester  er i Fana kirke.

R-gruppen viser seg fram

Vårkål 
den 

blanke 
blomen 

Av Kari Grostøl

Har du sett at
under lauv og gammalt 

gras ifrå i fjor
spirer nye friske blad

i ei solvarm, svanger jord?

Har du sett
dei grøne blada
dekkje jorda, 

laga seng
til den fyrste 

vesle knoppen
og veit nett kva 
knoppen treng?

Har du sett
ei vårkålperle kvila 
på sitt runde blad

like grøn som kvilestaden
før ho gulnar dag for dag?

Har du sett
den gule perla opna 
seg mot sol og vår

lysa gullgul imot verda
gje attende alt ho får?

Når du ser
ein vårkål-bakke 

blenkje gul i all sin glans
medan sola fyller blomen,

bind deg då ein blomekrans

så du eig den blanke blomen.
For ei lita flyktig stund

vil han gylla sinn og tanke
eit velsigna livs-sekund!
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Marikken Toftesund Hjelmtveit
Michelle Whitehead Soltveit
Charlotte Fiskeseth Bernes
Marthine Nipen Olsen
Emilia Eidebakken Salmo
Leah Brudeseth Furu
Michelle Sandvik
Amalie Lilleng Fyllingslid
Mia Eide Aasen
Isabell Tonheim Liland
Ronja Juuhl-Hansen
Thaline Brown
Agnes Eikeseth Aas
Hanne Mangset
Amalie Henriette Meidell
Mariell Skage
Emily Bolette Swan-Ekeland
Ingrid Rokkan
Julie Wichne
Astrid Drange
Emma Børslien
Lydia Andersen Sletten
Malin Bastiansen
Malin Sigvathsen Schrøder
Mai Tiril Taranger
Kristin Hals
Agnes Schaathun Berge
Saga Emilie Rygg Tonning
Martine Helen Monsen
Lisa Marie Garfjeld Magnussen
Mathea Oma Worren
Mats Toftesund Hjelmtveit
Kristoffer Tønnessen
Maichel Lyngstad Olsen
Jonas Storli
Oscar Titlestad  Bergheim
Markus Manouchehri-Hafstad
Jens Skagseth Bringe
Eirik Skage
Stian Bjordal
Tobias Øen Hansson
Ulrik Leirgulen Ebbesvik
Karl Erik Lie
Lavrans Elias Bratland
Nikolai Halvorsen
Patrick Reigstad Kleven
Phillip Simonsen
Thomas Erik Børslien
Jon Emil Oma Nergård

Heidi Jørgensen – 
Bjørn Harald Gjesdahl

Vivie Totland – 
Ole Kristian Flesland Martinsen

Maybell Eileen Hjønnevåg – 
Roy Mikalsen

Monica Jørstad – 
Christian Østervold

Hedvig Cecilie Aardal – 
Steffen Micic Bratland

Hilmar Bruarøy f. 1932
Audun Konglevoll f. 1920
Olav Kåre Eide f. 1936
Åsmund Tveit f. 1921
Johannes Stokken f. 1924
Aslaug Marie Birkelund f. 1914
Kari Holme f. 1939
Haldis Margrethe Heimdal
Ommang f. 1935
Margit Oline Nordrevoll f. 1919
Aslaug Eriksen f. 1932
Klara Elen Skavhellen f. 1922
Ellinor Johansen f. 1932
Hjørdis J. Håkonsen f. 1933

5. juni – 3 s e pinse
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 

v/ kap. Eirik R. Mills. 
Offer:  Dåpsopplæringen i men.
13.00 Fana. G13-gudstjeneste v/
kap. Eirik R. Mills. Nattverd. Tak-
koffer til barne- og ungdomsar-
beidet i Fana. Sommeravsl. for
konfirmantene. Kirkekaffe. Etter
gudstjenesten er det menighets-
møte. Se egen omtale. Luk 14,16-
24; Jes 25,6-7; Åp 19,5-9.

12. juni – 4 s e pinse
11.00 Fana. Festgudstjeneste – 

hundreårsmarkeringen
Etter gudstjenesten stor folkefest
i kulturparken/Fana amfi.
15,1-10; Mika 7,18-19; Ef 2,1-10. 

Se fullstendig program annet
sted i bladet!

19. juni – 5 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ res. 

kap. Gunnar Nesse. Dåp
og nattverd. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet. Matt 7,1-5; 1 Mos
4,8-15; Rom 14,7-13.

26. juni – 6 s e pinse 
11.00 Fana. Fellesgudstjeneste 

for Fana og Skjold. Høy-
messe v/res.kap. Gunnar 
Nesse. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
v/ res.kap. Gunnar Nesse. 
Offer: dåpsopplæringen. 
Luk 5,1-11; 1 Mos 12,1-4a; 
1 Tim 1,12-17.

3. juli – 7 s e pinse
11.00 Skjold. Fellesgudstjeneste 

for Fana og Skjold. Matt 
5,20-24[25-26]; 5 Mos 30,11-16;
Fil 3,3b-11.

10. juli – 8 s e pinse
11.00 Fana. Felles gudstjeneste 

for Fana og Skjold. Høy-
messe v/ res.kap. Gunnar Nesse.
Dåp og nattverd. Takkoffer.1 Mos
1,1-18; 2 Kor 9,8-12; Mark 8,1-9.

17. juli – 9 s e pinse
11.00 Skjold. Felles gudstjeneste

for Fana og Skjold.  Matt
7,15-20; Mi 3,5-7; Gal 1,6-9.

24. juli – 10 s e pinse
11.00 Fana. Felles gudstjeneste 

for Fana og Skjold. Høy-
messe v/ kap. Eirik R. Mills. Dåp
og nattv. Takkoffer. Matt 25,14-
30; Ordsp 2,1-6; 1 Kor 3,10-17.

29. juli – Olavsdagen
18.00 Fana. Olsokgudstjeneste 

v/prost Per Barsnes og
prester fra prostiets menigheter.
Offer til fellesoppg. i prostiet.
Sang av  Olsokkoret. Olsokfest på
Stend - se egen omtale! Luk
22,24-27; Sal 33,12-22; Ef 2,11-14.

31. juli – 11 s e pinse
11.00 Skjold. Felles gudstj. for 

Fana og Skjold. Rom 9,1-5 
og 10,1-4; Jer 18,1-10; Luk 19,41-48

7. august – 12 s e pinse
11.00 Fana. Felles gudstjeneste 

for Fana og Skjold. Høy-
messe v/ prost Per Bars-
nes. Nattverd. Takkoffer.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
v/prost Per Barsnes. 

Offer til dåpsoppl.  i Fana. Luk
18,9-14; Jes 2,12-17; Rom 3,21-26.

14. august – 13 s e pinse
11.00 Skjold. Felles gudstjeneste

for Fana og Skjold. Mark
7,31-37; 1 Sam 3,1-10; 2 Kor 3,4-6.

21. august – 14 s e pinse
11.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 

v/prost Per Barsnes. Takk-
offer til dåpsoppl. i Fana.

13.00 Fana. G 13 gudstjeneste v/
prost Per Barsnes. 
Nattverd. Takkoffer.

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

3 Mos 19,16-18; 1 Joh 4,7-10; Luk
10,25-37

28. august – 15 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ kap. 

Eirik R. Mills. Dåp og natt
verd. Takkoffer. Sal 146; 1  Tess
5,15-24; Luk 17,11-1

3. september – lørdag
11.00 og 13.30. Fana. Konfirma-
sjonsgudstjeneste v/ res.kap.
Gunnar Nesse. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.

4.september – 16 s e pinse
11.00 og 13. Fana. Konfirma-
sjonsgudstjeneste v/ res.kap.
Gunnar Nesse. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.

10. september - lørdag
11.00 og 13.30 Fana. Konfirma-
sjonsgudstjeneste v/ kap. Eirik R.
Mills. Takkoffer til barne- og ung-
domsarbeidet i Fana.

11. september – 17 s e pinse
11.00 og 13.30. Fana. Konfirma-
sjonsgudst.v/ kap.  Mills. Offer:
barne- og ungdomsarb. i Fana.

Vi tar forbehold om endringer.
Sjekk gudstjenesteliste i avisene
og på www.bkf.no   

Tilbake etter permisjon
Fra og med neste nummer er
Anne M. Odland igjen på plass
som redaktør for de felles me-
nighetsbladene. Bidragsytere og
redaksjonsmedlemmer bør der-
for notere seg oppdaterte kon-
taktinformasjon på side to. - red.

          gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B
Fulldistribusjon

970 78 787
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