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Vårslepp
i Fana
Vårslepp
i Fana

Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 mil-
lioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7 

Vitjar Fana
Leiar av Den Norske Nobel-
komité, Ole Danbolt Mjøs er
gjest under Olsok-feiringa i
Fana. Side 11

Per prost fyller 60 
Fana-prost Per Barsnes fyl-
ler seksti år 25. juni - og
kan samme dag også mar-
kere at det er 30 år siden
han ble viet til prest. 

Side 12  
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Sommer og 
tørketid?
Det er pinse – kanskje den mest
undervurderte av kirkens høytider.

AV INGVAR HENNE

For de fleste kommer pinsen kraftig i skyggen av jul og
påske, men uten pinse og Den Hellige Ånd hadde jul
og påske sannsynligvis blitt feiret etter hedenske tra-
disjoner. Pinsedag er kirkens fødselsdag og danner
grunnlaget for fellesskapet mellom de troende.

«De holdt seg trofast til apostlenes lære og felles-
skapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble
grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort
av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde
alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers
eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte
det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplas-
sen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen
med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste
Gud og var godt likt i hele folket. Og hver dag la Her-
ren til nye som lot seg frelse.»  Ap.Gj. 2, 42-47.

Pinsen er også den siste høytiden i kirkeåret, og et-
ter pinse går vi inn i en sommerferie som lett blir ferie
fra kirken også. Aktivitetene gires kraftig ned, og
Fana kirke er også stengt noen søndager i løpet av
sommeren. Vi har anledning å gjøre andre ting enn
hverdagen krever av oss, og med ferietanker i hodet
blir det gjerne lite plass til kirkegang og bibellesning.

Mange av oss reiser bort i ferien, og da har vi en ut-
merket anledning til å få nye impulser, også fra andre
menigheter. Prøv å besøke minst én fremmed kirke i
løpet av ferien. Det kan være en norsk kirke, hvor du
gjerne finner variasjoner i forhold til våre kjente ritu-
aler. Drar du utenfor landets grenser finnes det mange
spennende muligheter, og du vil oppdage at kirken
har en mer sentral plass i folks liv i mange andre land
enn hjemme i Norge. Sjømannskirken er også et kjært
møtested i utlandet.

Besøk i en fremmed kirke kan være en utmerket an-
ledning for kulturelle opplevelser. Kirkebygget i seg
selv fortjener en nærmere titt, og ganske ofte holdes
det spennende sommerkonserter og andre kulturar-
rangementer i kirkene. Etter en dag på stranden eller
en varm byvandring er det godt å lytte til flott musikk
i en sval kirke med dempet belysning.

Derfor vil jeg absolutt anbefale å spandere noen ti-
mer i fremmede kirker denne sommeren. Det kan gi
verdifulle sommerminner, og kanskje skaffe deg nye
kontakter. Da kan fellesskapet mellom troende utvides
til felles glede og inspirasjon. Det er verdt å prøve.�
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AV ANNE MARTHE ULVIK

Målsettingen er å gi lederopplæ-
ring til ungdom mellom 16-19 år
som ønsker å være med i kristent
barne- og ungdomsarbeid. 

Deltakerne har lokale samlinger
i menigheten i tillegg til felles-
samlinger og en utenlandstur
med deltakere fra andre menig-
heter. 

Fra Fana/Ytrebygda har vi hatt
to flotte ungdommer med i år,
Synneve Langhelle(18) og Kristin
S. Standal(17). Veiledere har vært
Bjørn Robert Grimsland og ung-
domsprest Anne Marthe Ulvik.

Vi stilte deltakerne 
fire spørsmål:

Hvorfor ble du med på LIV?
Synneve: Jeg kjente ikke til LIV på
forhånd, men hoppet spontant
på kurset fordi det hørtes spen-
nende ut.
Kristin: Jeg hadde hørt om LIV og
syntes det hørtes veldig gøy ut. Jeg
ville lære mer om å være leder, bli
mer bevisst lederrollen.

Har du 
hørt om
LIV?

AV MARIELL AARBAKKE OG KRISTOFFER ELLEFSEN

På fredag stod volleyballbanen for
tur før vi spiste middag og koste
oss med underholdning utover

kvelden. Dette viste seg å være
nesten like bra som Dagfinn Lyng-
bø-show, og alle var storfornøyde! 

Med Kalle, Henrik, Tom Arne og
Kristoffer som nattevakter kunne

Ytrebygda Ten Sing dro på weekend til Askøy i april. 
Vi bodde på Kleppestø ungdomsskole, hele 16 stykker 
til sammen.

En solskinnshistorie fra Askøy

LIV står for «Ledere i vekst» og er et
lederkurs utarbeidet av Norges KFUK-
KFUM. 

Kristin Standal (til 
venstre) og Synneve 
Langhelle har gode 

minner fra LIV-kurset.
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KM-kalender
juni-juli 2006

4. juni: Blessing Årskonsert Skeie skole
kl 19.00

6. juni: Hovedstyremøte
11. juni: Ytrebygda Ten Sing Årskonsert 

Hjellestad skole kl 19.00
15. juni: Felles lederavslutning! 

Vi griller og koser oss

Ord til ettertanke
«Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle
kunne se at dere er mine disipler.» JOH 13,35

m

AV MARIELL AARBAKKE OG KRISTOFFER ELLEFSEN 

Vi solte oss når det var sol. Noen var spre-
kere enn andre og gikk lange turer til fots og
på ski, mens de litt slappere var inne eller
utenfor hytten og slappet av til den store
gullmedaljen.  
Vi hadde kjekke Bibeltimer med mye bra
innhold, og kveldene gikk med til mye kos,
kveldssamlinger og kortspill. Søndag kveld
var det gudstjeneste i Mjølfjell kapell og vi
deltok både som tekstledere og forsangere.
Ellers gikk det i peiskos og godteriknas-
king.  Takk til alle som var med å planlegge
turen. Vi har storkost oss og gleder oss til
neste år!  �

Påskeleiren
på Mjølfjell
Påskeleiren ble en stor suksess! 
Vi var en gjeng på 22 som dro til
Mjølfjell og fikk maks ut av dagene.

etterhvert natteroen senke seg.
Om morgenen ventet frokost og
deretter hadde vi mini-seminar
ved foredragsholder Mariell. Dette
var lærerikt og interessant! 

Vi hadde litt fritid i solen før diri-

gent Rikke satt i gang med øvelse.
Vi måtte forberede oss til opptre-
den på Gospel Night i Skjold kirke
søndag kveld. 

Weekend med Ytrebygda Ten
Sing er kjempegøy!  �

storie fra Askøy

Hva er de største utfordringene 
du har møtt underveis i kurset?
Kristin: Å snakke foran andre, å ta-
kle plutselige oppgaver som duk-
ker opp.
Synneve: Ikke være så egenrådig,
men dele ansvar med andre.

Hva tror du blir viktig for deg 
som leder?
Synneve: Inspirere andre, tenke kre-
ativt og selvstendig.

Kristin: Bruke det vi har lært og
lære videre til andre.

Kan du anbefale andre å delta
på LIV?
Begge i kor: JA!!! Dette har vært ett
av de beste årene i våre liv. �

Ønsker du mer informasjon om
LIV? Ta kontakt med Anne Marthe
Ulvik,anne.marthe.ulvik@bkf.no

En gruppe fra
Ytrebygda Ten-
Sing synger på

Vårsleppet.

Denne gjengen foretrakk å ha asfalt under føttene,
mens andre tok skiene fatt.
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Nytt fra 
Ytrebygda 
Kyrkjelag

Kyrkjelaget har som en av sine målset-
tinger at det blir bygget kirke i Blom-
sterdalen. Det har vært et langt lerret å
bleke. Nå – førti år etter – er fremdeles
kirketomten uten bygg. Men det nær-
mer seg. I disse dager er reguleringssa-
ken til behandling i Bergen Kommune.
Om ikke lenge kan vi sende ut innby-
delse til arkitekter for at de kan gi oss
idéer om hvordan Ytrebygda kirke skal
se ut. Det blir spennende! Og når vi da
har bestemt oss for hvilke av disse idé-
ene vi skal gå videre med, kan bygging-
en starte! Når alt er godkjent og alle
nødvendige vedtak er gjort, setter vi i
gang! Gled dere! God Helgs lesere vil få
fortløpende informasjon underveis. �

Gudstjeneste 
på kirketomten
Hvert år – som regel første søndag i
juni – eller, om dette er pinsedag –
føreste søndag etter pinse. I år blir det-
te 11 juni. Da blir både ungdomssekre-
tær i Fana KFUK-KFUM Anne Marthe Ul-
vik og res kap Gunnar Nesse med. I til-
legg stiller en gruppe fra Fana Kirkekor.
Etter gudstjenesten er det salg av lap-
skaus. Alle er hjertelig velkommen –
enten de bor i Ytrebygda eller andre
steder! �

Diakonatturen 2006
Årets Diakonattur går til med buss til
Øystese Søndag 27. august. Vi vil få in-
vitere deg/dere til en hyggelig busstur
sammen med mange hyggelige men-
nesker. Det blir gudstjeneste Øystese
kirke. Etter gudstjenesten reiser vi vi-
dere til Strandebarm Fjordhotell hvor vi
får servert middag.

Pris for Reise og middag blir kr. 300.-
pr. person. Kr. 500,- for ektepar. Nær-
mere informasjon om avreise vil komme
senere. Det vil bli lagt ut informasjon i
kirken. På melding innen Søndag 20.
august til: Guro Stubhaug Andersen.
Tlf. 55 91 53 44 eller Ronny Søvik Tlf.
55 91 59 71

De som trenger transport til Fana el-
ler Blomsterdalen må gi beskjed om
dette ved påmeldingen.�

Det er gratis inngang og alle er hjer-
telig velkommen. Etter konserten vil
det bli kafé. 

Lørdag 6. mai samlet hele Blessing
TenSing seg for å øve til årskonserten
vi skal ha 4. juni. På programmet
denne dagen, stod alt fra kor, band,
dans, drama, estetisk og teknikk til
grilling, soling, isspising og leking.

Etter at vi grillet middag kom Anne
Marthe og hadde en flott andakt. 

Det flotte været skapte en super
stemning blant alle og gjorde at da-
gen ble en knakende suksess. Nå er
snart all teksten lært inn og stegene til
fellesdansen begynner å sitte. 

Nå er det bare å glede seg til konser-
ten!  �

Øvelseslørdag og 
årskonsert med Blessing
4. juni skal Blessing TenSing ha årskonsert på Skeie skole kl
19.00. Der skal vi vise alt vi har lært dette året. 

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter
og familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Konsert med Bergen 
Unge Kammerorkester 

Torsdag 15.juni kl 19.00. 

Sangsolist - Elise Gabrielsen - Fiolinsolist - Tomasz Tomaszevski 
Musikk av Mendelssohn, Mozart, Grieg, Gòrecki og Karlowicz

Billettpris: Se dagspressen. Arrangør: BUK. Leder - Tone Birkeland  

Bergen Unge Kammerorkester ble stifet høsten 2001 på iniativ av de unge musikerne og har
som formål å bidra til inspirasjon, engasjement og nivåheving blant unge med interesse for

klassisk musikk. Orkesteret har holdt 36 konserter, spilt inn to plater  og vært på flere utenlands-
turer. Solist ved konserten er Tomasz Tomaszevski, konsertmester fra Deutsche Oper i Berlin.
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AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store ar-
beidskapasitet og ukuelige pågangs-
mot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med or-
dene «Dette skal vi få til!».

Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitil-
tak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dan-
net Kirkens bymisjon i Bergen, og vi-
dere som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indi-
rekte både kulturprest og gateprest.

I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menig-
hetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighe-
tenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.

Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodel-
len, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to ar-
beidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorien-
tert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.

Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politiker-
nes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst di-
alog med sentrale folkevalgte.

Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt na-
turlig at Barsnes sin store dag blir fei-
ret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.

Vi ønsker til lykke med den store da-
gen, og vil samtidig ønske alle velkom-
men til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbe-
hør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilan-
ten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sok-
neråds konto er 3411.30.76803 �

KONSERT I SKJOLD KIRKE 
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»

Sola Fide ønsker deg velkommen til som-
merens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med

Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her

er noe for enhver smak!
Billett kr 150, barn kr 75

Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Halve livet 
som prest

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.
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Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirke-
vergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.

AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirke-
vergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke. 

- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det. 

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre mid-
delalderkirkene, Mariakirken, Dom-
kirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Ski-
feren ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulyk-
ker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside. 

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lis-
beth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser. 

- Ikke bare er det til hinder ved be-
gravelse. Det er også visuelt skjem-
mende. Denne tunnelen må vi få fjer-
net, sier Thorsheim. 

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kir-
ken er plassert en beskyttelsestunnel,

Ber om 12 mill.

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt grav-
følge. ALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
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er den andre siden stengt. Det be-
tyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den si-
den. I stedet gror gress og busker
til. 

- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å be-
vilge de tiltrengte midlene til opp-
rustningen av Fana kirke. 

- Kostnadsoverslaget for total ut-
bedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkomme-
lig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet be-
vilger ekstra midler til rehabilite-
ring av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kul-
turarven som Fana kirke represen-
terer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov 
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse fir-
maet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgra-
deringer. 

� Fana kirke er bygget med 
kleberstein. En del av denne 
steinen må repareres og skiftes.

� Det er behov for utbedring av 
skadet puss på de innvendige 
veggene. I tillegg må veggene 
kalkes. 

� Mye av inventaret i kirken har 
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med 
glassmalerier trenger repara-
sjoner.

� Dreneringen rundt bygget 
blir beskrevet som meget 
dårlig, og det er tegn til fukt-
inntrenging i muren. Det er 
derfor nødvendig med ny 
drenering rundt kirken.

� Det elektriske anlegget er av 
eldre type og bør skiftes ut. �
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mill. ... men vil trenge 140 millioner
Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om 
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.

På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et of-
fentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. �

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
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Alle vil komme 
til å oppleve 

sorg i livet. Sorg 
er ingen sykdom.

AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, sokne-
diakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prosti-
prosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti. 

De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Grup-
pene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.

Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sor-
gen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Grup-
pelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen. 

Gruppelederne tar ikke dette initiati-
vet. Hvis dette kommer opp er grup-
pelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i grup-
pen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer. 

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:

- Jeg vet hvordan det er å miste en ek-
tefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorg-
gruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.

- Vi begynner med å spise rundstyk-
ker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om

Sorggrupper: –Kan være e

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold 
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i

Birkeland menighet Tone T. Totland.
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Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutte-
res fra de ulike menighetene. 

Også diakoner er med som gruppele-
dere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på for-
middagstid og ettermiddag/kveld. 

Hvert halvår arrangeres det sorgsemi-
nar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorg-
grupper på egen hånd. 

Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro. 

Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på se-
minaret.

Ønsker du å vite mer, 
kan du kontakte:
� Diakon Tone Totland, 

Birkeland menighet 55 36 22 85 
� Diakon Lene M. Gunnarson, 

Skjold menighet 55 59 71 15
� Diakon Linda Bårdsen, 

Bønes menighet 55 30 81 17

hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.

Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hver-
andre. Erfaringen er at de er svært ær-
lige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass. 

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:

- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understre-
ker Gerd Dale.

Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men et-
ter hvert blir det lettere.

En nabo sa til meg: Du har din av-
døde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. �

n være en god hjelp

Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i 
gruppene beskriver sorg på en fin måte: 

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet

med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt og det bare

er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte

vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet, når du vet

at du aldri ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over at du en gang

kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser

avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
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AV KJETIL GILLESVIK 

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyl-
lingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kom-
munal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt. 

- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var. 

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabi-
literingen nå stod for tur. 
� Utbedring av tak. 
� Fasade. Utskiftning av vinduer. 

Nye plater på veggene. 
� Flislegging utendørs.
� Rullestolrampe.
� Endringer i inngangspartiet.
� Nytt ventilasjonsanlegg.
� Nye stoler i kirkerommet.
� Kontor er ombygd. Lydisolert. 
� Skapt to lydtette rom i kirken. 

Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
� Opprustning av toalettene. 
� Forbedret belysning i menighetssal

og peisestue. 
� Nytt kjøkken.
� Nytt lydanlegg. 

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert. 

- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Ber-
gen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvan-
lig prosjekt. 

- Det er ikke ofte at en må rehabili-
tere en kirke etter 30 år. 

Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70-
tallet. 

Like kritisk er han ikke til sluttresul-
tatet nå. 

- Nå får vi helt andre arbeidsmulig-
heter i kirken. Bygget er langt mer eg-
net til aktivitet, sier han, og legger til.

- Dette har vi ventet på. �

-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabilite-
ringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opp-
rustningen har kostet 
15 millioner kroner. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem 
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på. 

Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompe-
tanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke. 
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.�

Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs 
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og 
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele 
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik

(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang peri-
ode med ombygging.
15. mai ble Søreide

kirke gjenåpnet
(over).
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Åpnet gjen-
bruksbutikk
Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) 15. mai åpnet Gjen-
bruksstasjon i Hollendergaten. 

Inntektene går til misjonsarbeid, ho-
vedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som ek-
sisterer her hjemme. Butikken blir li-
kevel ikke noen konkurrent til Fretex. 

– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store mø-
bler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, ut-
stillingsansvarlig for den nye butik-
ken til Bergens Tidende. 

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Ro-
galand i 1998.

Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. �

Det er ledig stilling som 

journalist 
i de felles menighets-
bladene for Fana prosti

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen 
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter

Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer. 

Lønn etter avtale.

Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien. 
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen 
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36
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ANSATTE

Prost Per Barsnes
Telefon 55 59 32 55
E-post per.barsnes@bkf.no
Telefon, privat 55 91 56 56
Mobil 41 55 25 70

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

Kapellan Eirik Mills
Telefon 55 59 32 53
E-post eirik.mills@bkf.no
Mobil 90 18 50 70

Kateket Hans-Petter Dahl
Telefon 55 59 32 63
E-post hans.p.dahl@bkf.no
Mobil 97 16 76 83

Ungdomsprest Anne Marthe Ulvik
Telefon 55 59 32 60
E-post anne.marthe.ulvik@bkf.no
Mobil 92 43 50 96

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

Menighetskonsulent
Elisabeth R. Andersen
Telefon 55 59 71 80
E-post elisabeth.r.andersen@bkf.no
Telefon, privat 55 91 68 37

Kirketjener Arne B. Andersen
Mobil 40 06 42 79
Telefon, privat 55 91 68 37

Menighetsrådsleder Ingvar Henne
Telefon, privat 55 10 58 37
E-post ihenne@broadpark.no

Kirkegårdsleder Paul Martinussen
Kontortid hverdager 09.00-12.00
Telefon 55 30 81 45

UTVALG OG LAG

Gudstjenesteutvalget
Per Erik Waaler 55 13 13 16
Mobil 90 58 26 96

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 13 93 53

Kulturutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 50

Misjon og økumenikkutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 56

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

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
Gironummer 3411.30.76803

AB Bunadsutleie og søm
Ragnhild Grimseid - tlf. 55 22 72 24 - 934 33 827
Syr Fana- og hardangerbunad, dame og herre.

Tar også reparasjoner

fana 3-06.qxp  30-05-06  00:05  Side 13



14 juni 2006                  

AV AKSEL H. OLSEN OG SONDRE M. ÅSNES

I regi av Fana menighet ble årets konfir-
mantprosjekt arrangert på Skeie skole.
Konfirmantene ble delt inn i forskjellige
grupper, med forskjellige oppgaver.
Hele prosjektet skulle ende i et show for
foreldre, søsken, onkler og tanter av
konfirmantene. Prosjektet hadde som
vanlig et kristent tilsnitt, men med spe-
siell fokus på tilgivelse.

Videointervjuer
Multimediagruppen har gjort flere vide-
ointervjuer av konfirmantene om hva de
tenker om det å få og gi tilgivelse. Vi gjor-
de derfor et intervju med en av multime-
dia gruppens medlemmer, Daniel Egen-
æs Lanesskog. 

På spørsmål om hva konfirmantene sa
om tilgivelse svarte han: 

- Konfirmantene er opptatt av at de
som angrer skal få tilgivelse. De fleste er

Lørdag 2. sept. kl. 10.30
Carlsen, Nikolai Langfeldt 
Dale, Fredrik 
Dingen, Anders 
Frotvedt, Petter 
Grimseid, Daniel 
Heggertveit, Vilde Merete
Igland, Atle Heimnes 
Laastad, Veronica Larsen 
Mikkelsen, Susann Ottesen 
Moe, Katrine 
Nornes, Jannicke Aasen 
Oen, Sandra Bjerke 
Olsen, Jan Erik Tonheim 
Olsen, Kristoffer Toen 
Orrestad, Thomas Økland 
Pettersen, Martine Stene 
Raa, Camilla 
Rådal, Rebekka 
Samdal, Espen 
Sannes, Christian 
Skaflestad, Jørgen
Stene, Marcus 
Sunde, Astrid Meyer 
Titlestad, Anja 
Tveit, Haakon Raa

lørdag 2. sept. kl. 13.00
Abrahamsen, Lise Svanøe
Alfheim, Marius Kyte 
Bergfjord, Hanne Krokeide 
Bjånesøy, Anders Lund 
Borge, Malin Drevdal 

Bødtker, Charlotte 
Eikås, Linn Iren
Hansen, Kenneth Horgen
Haugestad, Amalie 
Haukeland, Annelin 
Heggnes, Irmelin Gjerde 
Heimtun, Malin Vindheim 
Heldal, Sandra 
Helgesen, Fredrik 
Helgheim, Lene
Hellen, Marie 
Holdhus, Christine Margaretha
Johansen 
Horgen, Alexander 
Hæve, Lars
Kjeilen, Benedikte 
Kristiansen, Henriette Krokeide 
Langhelle, Solveig 
Olsen, Aksel Heitmann
Søviknes, Sandra Nicoline 
Åsnes, Sondre M

søndag 3. sept. kl. 10.30
Alveberg, Arne Thorbjørn Kumhle 
Berge, Pål Mongstad 
Birkeland, Ole-Morten 
Birknes, Mariel Johannessen   
Elgsaas, Linn Kristin
Ellefsen, Aleksander 
Espeland, Daniel
Fredheim, Pål
Høgstein, Lene Håvik 
Kjeilen, Johnny Ramfjord

Larsen, Kristina Ågotnes 
Ludvigsen, Thomas
Meyer, Camilla Stockman
Myklestad, Hallvard Askeland 
Neteland, Ida Aarhus
Nielsen, Ann Sofie  
Pehrson, Eva-Elise
Raa, Cecilie Amundsen
Sandtorv, Morten 
Solholm, Stian 
Vikenes, Lene 

søndag 3. sept. kl. 13.00
Duesund, Michelle 
Gundersen, Rebekka 
Halbesma, Tor Arend 
Hansen, Caroline Wallace
Håvardstun, Charlotte 
Hellevik, Kjetil Andreas 
Holthe, Amanda Kristin 
Jebsen, Erik Bosworth
Johansen, Marius Rolf Andre 
Kalager, Simen 
Monsen, Lene Alsaker 
Olsen, Espen 
Opdahl, Morten
Pedersen, Steffen Ruberg
Skage, Amalie Tefre 
Skage, Hilde Helene 
Skjæveland, Martin Dahle 
Sletvik, Elin 
Sommer, Christine Kronheim 
Stuhr, Lorentz 

Normisjons nye nettsider:

www.normisjon.no
med ressursbase!
Dette er en gullgruve for deg
som trenger idéer og informa-
sjon til økt engasjement!

Her finner du aktuell informasjon om
Normisjons arbeid; prosjektpresen-
tasjoner, fakta, rapporter og bilder.
Du finner også idéer, oppskrifter fra
våre samarbeidsland, sanger, fortel-
linger, opplegg for gudstjenester og
mer som kan brukes til å fremme mi-
sjonsengasjementet i ditt felles-
skap. Her er noe for alle aldersgrup-
per, gratis og tilgjengelig for alle.
Ingen dum idé og gjøre www.normi-
sjon.no til en av dine favoritter. �

Nytt Alpha-kurs
Fana menighet inviterer til nytt Al-
pha kurs til høsten.  Dette er et inn-
føringskurs i kristen tro for troende,
søkende og de som er litt i tvil. Kvel-
dene legges opp med kveldsmat,
undervisning og gruppesamtale, og
kurset går over 10 tirsdager + wee-
kendsamling. Kursstart 12. sept. kl.
19.00 - 21.30. Mer info om høstens
program kommer i neste nummer av
God Helg. De som har spørsmål om-
kring kurset kan kontakte res. kap.
Gunnar Nesse, tlf. 55 59 32 56 eller
Ronny Søvik, tlf. 55 91 59 71. �

Konfirmasjoner i Fana kirke septemb

Konfirmantprosjektet
Helgen 17. – 19. mars var det
et uvanlig høyt aktivitetsnivå
på Skeie skole, det sto årets
konfirmanter fra Ytrebygda og
Fana for.
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Sylta, Martin Emil Flesland 
Thunes, Mats

lørdag 9. sept. kl. 10.30
Andvik, Janne Karin 
Bendixen, Jarl 
Berge, Lars Kristian Evjen
Bernhoft, Carl Henrik 
Birkeland, Kristoffer Brosvik
Bjelland, Fredrik Aleksander 
Bjånesøy, Mia Helen 
Brekke, Miriam 
Dalheim, Mattis Bjordal       
Engelsen, Christer
Førsund, Bente Cecilie 
Heerman, Frida Maria Tränk
Hegland, Veronica 
Hjellestad, Hans Petter 
Holm, Karsten 
Kjellevold, Stian Johnsen 
Kolle, May Linda 
Olsen, Jeanette Heggernes 
Opheim, Jan Ulrik 
Ramm, Maren Folkestadås 
Sedal, Susanne Marlene 
Strømme, Alexander Skålnes
Sørland, Sindre Aksdal
Aadland, Martin

lørdag 9. sept. kl. 13.00
Bergez, Alexander Wallem
Bjerkeng, Silje Marie 
Fosse, Rune Westervik 

Haugen, Vera Hordnes 
Hodneland, Lars Hamre 
Husefest, Joakim Tveit 
Keane, Alexandra Victoria 
Kjelby, Christina Louisa L.
Kleiven, Ingrid Gullhav 
Knudsen, Kyrre Johan
Lassen, Malin Christine 
Lindin, Camilla Dinessen 
Matthiessen, Håvard Wathne 
Michelsen, Linn Jorunn 
Monsen, Charlotte Bjerke 
Nilsen, Lene Kårstad 
Persson, Andreas Nesse
Revheim, Morten 
Rygg, Sindre
Skadal, Markus Lie 
Skibenes, Solveig Weili K.
Solberg, Charlotte 
Sørensen, Hanna-Marie T.
Vikan, Lisa

søndag 10. sept. kl. 10.30
Bergsvåg, Joakim 
Botnedal, Daniel Netteland
Brunvall, Kristina Linnea 
Bruvik, Steffen 
Buck, Julie 
Eriksson, Didrik 
Finsrud, Kaspar Benjamin
Fjelltveit, Ivar
Fliflet, Sunniva Arnesdatter  
Himle, Lars Skjerven  

Hordnes, Karoline Aaning
Jørgensen, Mia 
Lysen, Jørgen 
Møgster, Marte Mjanger 
Nordvik, Enny Camilla 
Stadheim, Alexander
Stensrud, Ann Kristin 
Sæle, Aleksander Revheim
Titlestad, Guro Rongved
Titlestad, Marie Rongved
Varden, Fredrik Skaflestad

søndag 10. sept. kl. 13.00
Andersen, Marita Kristofa 
Botnevik, Simon
Drivenes, Isabelle von der Fehr
Frimansdottir, Petra
Fuglø, Elisabeth Mjelde
Halvorsen, Lars Brun 
Hatlestad, Jannicke Nordvik 
Haugland, Hanne Alice R.
Heggeland, Meryl Floor
Hylland, Jarle Drange
Hæve, Remi Amundsen
Knoop, Kjetil 
Krokeide, Espen Hjertnes
Lanesskog, Daniel Egenæs
Sletten, Vilde Helen
Smedsvik, Erik 
Tordal, Cathrine 
Tusberg, Kenneth
Økland, Knut Mikal 
Med forbehold om endringer

asjoner i Fana kirke september 2006 

tprosjektet 2006 
opptatt av å rekke ut en hånd til syn-
derne og gi dem en ny sjanse.

Showet bestod av flere forskjellige
innslag av forskjellig grad, og innhold.
-Vi prøver å bruke koreografien som
en utrykksmåte for å fortelle vårt bud-
skap om tilgivelse, sa Henriette Kro-
keide Kristiansen fra dansgruppen.

Sammensveiset
Under prosjektet har ungdommene
blitt sammensveiset gjennom for-
skjellige aktiviteter. Det er ikke van-
skelig å si hva som falt mest i smak i
følge Kaspar Finsrud. -Jeg synes mor-
gentrimmen var ganske kjekk.

Kanskje vi alle har behov for å tenke
gjennom hva tilgivelse egentlig hand-
ler om, og ikke minst hvorfor vi gir til-
givelse, presten Erik Mills sa det slik,
når vi ba han forklare hvorfor folk til-
gir hverandre, påtross av at handling-
ene gjerne er grusomme og regnes
som «utilgivelig»: -Jeg tror at folk tilgir
hverandre av kjærlighet. Selv om det
ikke alltid synes slik, er kjærligheten
sterkere enn hat og for å leve sammen
må vi kunne tilgi hverandre. �

KONFIRMANTPROSJEKT. Koreografien 
brukes som en utrykksmåte for å fortelle 
et budskap om tilgivelse.

Vårsleppet!

Anne Marthe Ulvik holder preken ...

... og Eirik Mills hopper tau!

Grillmat smaker godt i vårsolen.

Fint driv i sekkeløpet ...

.. mens skigåing i fellesskap ikke bare var lett!
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Kaja Elin Risnes
Stine Lorentzen Høviskeland
Eiliv August Backer Grøttum
Peter Johannessen Søreng
Sebastian Haglund Kyte
Kristoffer Mathias N. Kalland
Odd Morten Hovlandsdal
Fredrik Pettersen Arefjord
Kristina Solsvik-Eide
Vegard Slettli Frønsdal
Julian Hamre
Mathias Østevold Christiansen
Kira Jetmundsen
Liv Alme
Viljar Fonneland Jørgensen
Andrea Serine Jonassen Skånøy
Thea Solarczyk Larm
Daniel Næss
Astrid Marie Skåre Lund
Liv Julie Skåre Lund
Mikkel Kvale Walhovd
Nicolas Heggdalsvik Müller
Rebecca Rognhaugen Walle
Tim Andre Hauge
Lars Henrik Hauge
Ruben Einar Ulvatn Slettebakk
Ingrid Sæther
Alexander Pedersen
Magnus Aleksander H. Lopez
Elise Torvund Ohma
Kristine Namtvedt Nordstrøm
Brage Østerfeldt Henriksen
Lysander Michelsen-Svenson
Synne Marie G.  Kristiansen
Angelica Opdal Skudal

Natalia Viktorovna Tsybisova 
og Henning Olav Lie

Linda Beate Aasen
og Cato Risnes

Eirin Sannes 
og Øyvind Sleteng

Britt-Elin Kristiansen 
og Martin Bahus

Asta Ellingsen 
og Anders Stenhagen

Sonja Kristin Birkeland 
og Erick Nathaniel Larson

Silje Myrseth 
og Ole Tom Kolstad

Iren Drange Hjellestad
og Øystein Skår

Lai Wah Hui og Andre Liodden
Randi Ulvatn 

og Tor Einar Slettebakk
Siri Marie Tysnes og Arnstein Vik
Cecilie Bjerke Falch

og Kristian Andersen
Silje Småland Søvik 

og Ronny Lavik
Kristin Marie Kongsbakk 

og Tuomas Mikael Korhonen
Monica Johannessen 

og Trond Steiglie Klungeland
Kathrine Wiik 

og Kim Andre Eltvik Krossøy
Erica Yun Haukeland 

og Kjell-Erik Rognaldsen

Solveig Øye, f. 1912
Liv Sigfrid Jetmundsen, f.1921
Sølvi Phillips, f. 1949
Irene Solveig S. Hamre, f.1927
Jan Ove Lynum, f. 1964
Rolf Reidarson Smith, f. 1930
Ingeborg Bertine Sundøy, f. 1917
Horst Erhardt Petersohn, f. 1945
Øyvind Rosenlund, f. 1958
Kåre Asbjørn Taule, f. 1943
Olav Birger Sivertsen, f. 1921
Molly I. Fagerbakke, f. 1917
Lars Hordnes, f. 1923
Kåre Daae Frøyset, f. 1925
Klara Sigfrid V.  Nilsen, f.1913
Thorvald Schelderup, f. 1928
Kari Otelie K. Obrestad, f.1929
Birger Almeland, f.1920
Jenny Marie Årmot, f. 1913
Gerd Henny Olsen, f.1920
Liv Mary Samdal, f. 1924
Torbjørg Bergljot 
Sjøstrand  Rasmussen, f.1924
Gudrun Nilsen Titlestad, f.1921
Olav Instanes, f.1914

11.juni – Treenighetssøndagen
11.00 Blomsterdalen. Familie-

gudstjeneste på kirke-
tomten v/res.kap Gunnar Nesse
og  ungdomsprest Anne Marthe
Ulvik. Takkoffer til Ytrebygda 
kyrkjelag. Voksenlaget arr. tur
etter gudstjenesten. Matt.28,
16-20, Jes. 6, 1-8, Tit. 3, 4-7

18. juni – 2.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse  m/ 

nattverd v/kapellan 
Eirik Mils. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
v/kapellan Eirik Mills.

Takkoffer til trosopplæringen i
Fana. Fork. 12,1-7, 1 Tim 6,6-12,
Luk 12,13-21

25.juni – 3.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse m/natt-

verd v/Per Barsnes. 
Takkoffer til styrking av arbeid
blant barn i Fana. Etter guds-
tjenesten blir det program i Kul-
turparken i forbindelse med
prostens 60-årsdag. Luk. 19,1-
10, 5 Mos 7,6-8, 1 Kor 1,26-31

2.juli – 4.søndag etter pinse.
Ingen gudstjeneste i Fana. Vi 
viser til andre kirker i prostiet.
Luk. 15,11-32, Jes 65,1-2, 1 Pet
5,5b-11

9. juli – 5. søndag etter pinse.
11.00 Fana. Høymesse m/dåp 

og nattverd. v/kapellan
Eirik Mills. Joh 8,2-11, Sak 7.8-
12a, Rom 2,1-4

16.juli – 6.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Fana. Vi 
viser til andre kirker i prostiet. 
1 Kor 12,27-31, Jer 1,4-10, Matt
16,13-20

23.juli – 7.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse m/dåp 

og nattverd v/kapellan
Eirik Mills. Matt 16,24-27, Jos
24,19-24, 1 Pet 1,15-21

29.juli – Olsok
18.00 Fana. Olsokgudstjeneste

med påfølgende kor-
gafest på Hordamuseet. Felles-
gudstjeneste for Fana prosti
v/prost Per Barsnes. Matt 20,25-
28, Esek 18,29-32, Ef 4,17-21

30.juli - 8.søndag etter pinse
Ingen gudstjeneste i Fana. Vi vi-
ser til andre kirkene i prostiet.
Matt 10,28-31, Jes 49,13-16, 2
Tess 3,6-12

6.august – 9.søndag etter pinse
11.00 Fana. Høymesse m/dåp 

og nattverd. V/res.kap.
Gunnar Nesse. Matt 7,21.29, Jer
23,16-24, 1 Joh 4,1-6

13.aug. – 10.søndag etter pinse
09.30 Fana folkehøgskole. 

Gudstjeneste i forb. med
elevstevnet v/prost Per Barsnes
Luk 12,42-48, Jes 10,1-3, Apg
20,17-24

20. august – 11.søn. etter pinse
11.00 Fana. Høymesse m/dåp 

og nattverd v/prost Per 
Barsnes.

13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste 
v/prost Per Barsnes

11.00 Blomsterdalen. Høy-
messe m/nattverd 

v/res.kap Gunnar Nesse. Joh
6,66-69, Jes 5,1-7, Rom 11,25-32

27. august - 12.søndag 
etter pinse
11.00 Fana. Menighetens 

samlingsgudstjeneste
v/kapellan Eirik Mills. Luk 9, 57-
62, Sal 32,1-5, 1 Joh 1,8-2,2

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana
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