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Første bispe-
visitt til Fana
I påsken fikk Fana 
besøk av den nye 
biskopen i Bjørgvin.
Halvord Nordhaug,
som hadde påske-
preken 1. påskedag. 

Snart er det valg
Samtidig med det kom-
mende stortingsvalget
skal det velges nye 
sokneråd for to år.  

Side 14-15

Pinse i pinse-
menigheten
Hvem er pinsevennene
og hva driver de med?
Pastor Trygve Birke-
land forteller om sin
menighet. Side 6-7

Flygeldrømmen
realiseres 
Ennå mangler det en
del tusen, men det nye
flygelet er likevel på
plass i kirken. Side 2-3

Stipendvinner
Sigmund Skages Min-
nefond går i 2009 til 
Ingeborg Elisabeth 
Moe (20). Side 4
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Passer du

inn i støpe-

skjeen? 
Av og til møter jeg mennesker
som gjør meg trist. 

AV MONIKA OLSEN

Det vil si, det er ikke menneskene som gjør

meg trist, men forestillingene enkelte har

om hva det vil si å være et kristent men-

neske. Forestillingene om hvordan kristne

er, hva kristne kan gjøre, eller heller hva

kristne ikke kan gjøre. Det gjør meg trist å

høre alle disse reglene og kravene man

visstnok må passe inn i for å kunne være en

kristen. Man må helst være litt annerledes

og ganske så from. 

For noen uker siden hadde vi temadag

for konfirmantene i menigheten. Temaet

var nettopp «livet som kristen». Vi inviterte

tre personer fra menigheten til å snakke

om sine liv. Helt vanlige mennesker som

står opp om morgenen, drikker kaffe, stu-

derer eller jobber og legger seg igjen. De

fortalte vanlige historier og sterke histori-

er fra hverdagen, om en tro som bærer i liv

og død - ingen av dem var opptatt av å pas-

se inn i noen støpeskje. De hadde prøvd

ulike praksiser for hvordan troen skulle

komme til uttrykk i deres liv, og konfir-

mantene fikk høre ulike løsninger, men

disse personene var verken spesielt an-

nerledes eller fromme på noen som helst

måte.

Hvor kommer disse forestillingene om

«kristne» fra? De første menneskene Je-

sus kalte var nemlig heller ikke så anner-

ledes. De hadde helt vanlige jobber, de var

fiskere og tollere. De var ikke spesielt

fromme og de feilet stadig. Likevel ble de

kalt til å være kristne. Den første kristne

europeer, Lydia, var handelskvinne! Hva

gjorde hun? Jo, hun lot seg døpe. I dåpen

starter livet som kristen. I dåpen blir vi kalt

til å være kristne som det hele mennesket

vi er skapt til. Gud ber oss ikke om å passe

inn i en støpeskje, men han lover å være

med oss hvis vi vil følge ham akkurat slik vi

er. Gud kaller deg til å være kristen akkurat

sånn du er - hvis du vil…?  ●
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TEKST OG FOTO: GEIR MØLLER

Flygelkomiten i samarbeide med Fana
sokneråd har gått til innkjøp av flygelet
som ble brukt på konserten i midten av
februar. 

13. september innvier ingen ringere
enn Håvard Gimse flygelet.

– Det er et fantastisk instrument sier
Per Erik Waaler i innsamlingskomiteen
til God Helg. Det er et Yamaha S 4 til kr
309.000 inkl mva og litt ekstra utstyr,
som en nå har kjøpt inn.

Han er veldig godt fornøyd med at

Fana kirke har fått sitt flygel. Enda
mangler det en del midler før en kan set-
te sluttstrek for innsamlingen. 

Flygelet vil få sin allsidige bruk i kir-
ken. Til gudstjenester, begravelser, vi-
elser og konserter og ungdomssamling-
er. 

I dette nummeret av menighetsbladet
ligger det en giro som vi håper folk kan
bruke til å gi sin gave med. Ved å gi en
gave er du med på å fullfinansiere flyge-
let i Fana kirke. ●

Takk for din gave.

Søndag 31. mai, 1. pinsedag,
tar kapellan Monika Olsen
avskjed med Fana menighet. 

TEKST OG FOTO: GEIR MØLLER

Etter å ha vært i menigheten i ett år drar
hun til Domkirken menighet i Kristian-
sand, der hun er ansatt som kapellan. 

- Grunnen til at jeg reiser fra Fana er at
min tilkomne ektemann Øystein ikke
fant aktuelle jobber her i Bergen. Dermed
var det jeg som måtte finne en jobb der
han bor og jobber, sier Monika som er
veldig lei seg for at hun ikke kan være her
lenger.

- Det er veldig viktig for meg å få sagt at
jeg har hatt en fin og god tid i Fana det
året jeg har vært her, sier Monika Olsen.
Nå står flytting og bryllupsforbredelser
(september) for døren. 

Monika begynte i Fana som vikar i fjor
sommer og ble formelt ansatt i som ka-
pellan i september. 

Mangfoldig tjeneste
Hun forteller at hun har brukt tiden til å
bli kjent i menigheten og hun synes det
har vært spennende å møte mennesker i
sorg og glede. 

– Prestetjenesten er så mangfoldig. På
en og samme dag kan du oppleve å sitte i
dyp sjelesorg for så å møte store, tin-

Mai
AV GUSTAV GUNDERSEN

Mai, du min skjønne

min sjels symfoni

som frir meg fra hammen

og som gjør meg fri

Fanas kirkeflygel
Fana menighet har i noen måneder hatt innsamling til flygel.
Innsamlingen har skikkelig fått fart seg ved at en har fått to
sponsorer som har gitt store beløp til flygelet. 

Monika Olsen slutter som ka



3                   mai 2009

drende barneøyne på gudstje-
neste. Kontrastene er store.

- Er prestetjenesten slik du
hadde forventet deg?

- Vi har blitt forbredt på tje-
nesten gjennom praksisperio-
der, men det er alltid noe nytt
som må læres. Det er ikke bare
de kirkelige handlingene vi må
mestre, prestejobben er så allsi-
dig og mangfoldig. 

Gode møte med mennesker
- Hvilke tanker har du gjort deg
etter ett år i Fana menighet?

- Fana er en spennende menig-
het. Det er utfordrende at den er
så stor medlemsmessig, men ak-
kurat det gir oss også store mu-
ligheter. Jeg har blitt tatt veldig
godt imot i menigheten og jeg vil
se tilbake på mange gode møter
med mennesker i ulike sammen-
henger og situasjoner, sier hun.
Med ansvar for over 200 konfir-
manter har det blitt mye jobbing

med disse. Heldigvis er dette an-
svaret delt med gode medarbei-
dere, blant de andre prestene og
kateketen. I Kristiansand venter
andre typer utfordringer. Mens
Fana har et myldrende ung-
domsarbeid vil jobben i Kris-
tiansand handle mye om å bygge
opp et slikt ungdomsarbeid. 

Voksent nærvær
- Her i Fana har vi et godt og rikt
ungdomsarbeid og det er jeg
veldig glad for. En av utfordring-
ene nå er å gi de fantastiske ung-
domslederne et voksent nærvær
– det er veldig viktig . Ungdoms-
lederne trenger kontinuerlig
støtte i det gode arbeidet de gjør,
sier Monika, som med dette sier
takk for seg etter et godt år. 

Vi på vår side takker for tjenes-
ten, smilet og den gode latteren
og ønsker Guds rike velsignelse i
den nye jobben som kapellan i
Kristiansand.  ●

Når sevjens alltid

berusende saft

fyller min kropp

med vårsolens kraft

I gledesrik rus

jeg strutter av liv

når gavmildt du skjenker

ditt herlige giv

Og ydmykt jeg vet

at alt du lar gro

gir glede og håp

og kraft til min tro

KM-kalenderen 

• 31.mai: Blessing sin 

årskonsert. Kl 19.00 på 

Hordaland teater. 

• 21.juni: YTS sin årskonsert 

i kultursalen på Skrane-

vannet skole. Sjekk ut

www.ytrebygdatensing.com

for tidspunkt når det 

nærmer seg. 

• 23-28.juni: TenåringsTreff 

på Gjøvik. Mer informasjon: 

sjekk ut www.kfuk-kfum.no

Sol, sommer og TT 
Semesteret går mot slutten.

Det blir avslutninger og kon-

serter for medlemmene i en-

hetene, og ikke minst mulig-

het for å reise på årets happe-

ning, nemlig TT på Gjøvik. 

Så håper jeg å se dere alle

sammen til høsten igjen. Vi

starter blant annet et leder-

kurs for 10.klasse og et for

dere som er ferdig med ung-

domsskolen. 

Ta kontakt hvis dere lurer på

noe: maren.flotve.tischendorf

@bkf.no

Jeg takker for et flott semes-

ter og gleder meg til å ta fatt på

høsten når den tid kommer.

God sommer alle sammen! ●

pellan i Fana



Kl. 18.00 i Fana kyrkje:
Olsokmesse v/prost Per Bars-
nes, kantor Jostein Aarvik.
Olsokkoret 

I flukt med gudstenesta,
på Hordamuseet:
• Kåseri v/Jimmy Øvredal.
• Song av «Servietten»

• 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

mai 20094 mai 2009

Stipendet  fra Sigmund

Skages Minnefond går i år

til Ingeborg Elisabeth Moe.

Moe (20) er vokst opp på Sør-

ås og bor på Nesttun. Hun er

nå elev ved Tonheim Folke-

høgskole ved Hamar.

For snart ti år siden begynte

hun i Skjold skoles musikk-

orps som aspirant på klari-

nett. Hun har utmerket seg

med god musi-

kalsk frem-

gang, og deltatt

i en klarinett-

kvartett som

har holdt godt nivå. Siden

2007 har hun vært medlem av

Skjold Nesttun Janitsjar, et

korps som er kjent for sitt

høye nivå.

I tillegg til klarinett spiller

Ingeborg piano. Hun har flere

ganger deltatt med gode re-

sultater i Ungdommens mu-

sikkmesterskap. Fra 2006

spilte hun med Signe Bakke

og i forbindelse med Grieg-

året 2007 var hun en av flere

som ble plukket ut til å frem-

føre Griegs lyriske stykker i

NRK.

Nå går hun altså på Ton-

heim Folkehøgskole, der alle

linjer er viet musikk.

Fra høsten av har minne-

fondvinneren fått tilbud om

plass på bachelorstudiet iu-

tøvende klarinett både ved

Griegakademiet i Bergen og

på Universitetet i Agder, i til-

legg til bachelorstudiet i mu-

sikkpedagogikk på Musikk-

høgskolen i Oslo. Ingeborg

Elisabeth Moe har bestemt

seg for å begynne på Musikk-

høgskolen til høsten. ●

Olsokfest onsdag 29. juli

Os-tur med Fana diakonat 
Søndag 6. september går turen til Os. Vi blir med på
gudstjeneste i Os kyrkje. Etterpå drar vi til Solstrand
fjordhotell for lunch/koldtbord.Her blir vi noen timer
i vakre omgivelser. På tilbaketuren stopper vi på Lyse-
kloster (bildet). Bussen går fra Fana kl. 09.45 og fra
Blomsterdalen kl. 10.00. Pris pr.person kr. 400.00 og
kr. 700.00 for ektepar. Påmelding innen 2. august til
Sissel Lundhaug på telefon 55131203 / 480 565 41. 

TAKK FOR INNSATSEN UNDER 
FASTEAKSJONEN!
Tusen takk til konfirmanter, foreldre og alle andre som gjorde
en kjempeinnsats under årets fasteaksjon! Det kom inn 89 970
kroner til Kirkens Nødhjelps klimaaksjon «SOS fra sør». 

Ingeborg Elisabeth Moe er årets stipendvinner



5                   mai 2009

Kultur

• Birkeland lørdag 6.juni kl.20 
Sommerkonsert  i Birkeland 
kirke. Birkeland kantori, Cantus
fra Skjold, Slettebakken motett-
kor og Fana kammerorkester. 

Verker av blant annet Felix Men-
delssohn, i forbindelse  med
komponistens 200-årsjubileum.

• Fana, onsdag 10.juni kl 20.30
Forsommerkonsert. Fana kyr-
kjekor og Agape gospelkor. 
Gratis adgang. Kollekt ved ut-
gangen.

• Søreide,  søndag 14. juni kl.19
Sola Fide 20 år! Jubileumskon-
sert med ny musikk, men også

musikk fra korets rikholdige re-
pertoar opp gjennom årene.
Konserten byr på to avdelinger,
og det blir pause hvor vi serverer
publikum tapas (inkludert i bil-
lettprisen). Bill. Voksen kr.200,- /
barn kr.100,- 

• Slettebakken, søndag
14. juni kl. 19
Konsert med menighetens nye
kor, SoundsLikeUs (dirigent Es-
pen Rotevatn) som har invitert

med Trengereid Musikklag (diri-
gent Bjarte Hauge).  Voksne kr.
100, barn/student/honnør kr. 70. 

• Fana, lørdag 15.august kl 18
Sensommerkonsert med den

belgiske
konsertor-
ganisten
Frank Heye
(bildet). Bill.
kr 75,- ved
inngangen. 

Kjell Bertel Nyland (60) ble i mars
ansatt som ny kirkeverge i Bergen.
Han tiltrer i stillingen 1. september. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg trenger i første runde voksenopplæ-
ring, sier Kjell Bertel Nyland. 

– Men jeg håper at jeg kan bidra til en
kirke som er relevant i folks hverdag og
troverdig i det åndelige. Kirken trenger en
styrket diakonal profil. 

Nyland, som opprinnelig kommer fra
Gloppen i Nordfjord, har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år - de siste 17 årene
som generalsekretær. Han har vært sjø-
mannsprest i New Orleans, informasjons-
sjef, hjemmesekretær og redaktør ved or-
ganisasjonens hovedkontor i Bergen. I
høst var han en av de nominerte kandida-
tene til valget av ny biskop i Bjørgvin.

– Vi har ansatt en særdeles dyktig person.
Nyland scorer høyt på alle kriterier vi har

lagt til grunn i denne ansettelsesprosessen,
sa BKF-Ingmar Ljones til Vårt Land like
etter ansettelsen.

Menighetsbladet kommer tilbake med
en fyldig presentasjon av Kjell Bertel Ny-
land i vår neste utgave. ●

HIMMELEN OVER BERGEN: – Fellesrådet

sin visjon er en åpen, tjenende folkekirke,

der mennesker møter tro, fellesskap og

kultur, sier Kjell Bertel Nyland. – Den fant

gjenklang hos meg. Jeg liker også formu-

leringen om å spenne en himmel over ber-

gensernes liv. Alt vi gjør skal bidra til det.

Fakta: Kirkevergen
• Kirkevergen er daglig leder for Bergen 

kirkelige fellesråd (BKF), som er en 

paraplyorganisasjon for de fire 

prostiene og 25 menighetene i Bergen.

• BKF har arbeidsgiveransvar for 340 

diakoner, kateketer, organister, prosti-

ledere, kirketjenere og ansatte på 

kirkegårder og barnehager.

• BKF har forvaltningsansvar for alle 

kirkene og kirkegårdene i byen, og 

driver seks barnehager.

Teologi i trappen
Dåpsklubben Tripp Trapp fyller ti
2009, og klubben vokser stadig.

AV INGVILD DROLSUM SANDNES OG LENA SKATTUM

– Jubilanten har det veldig bra, smiler dag-
lig leder, Cecilie Holdø. Klubben hadde
7759 medlemmer ved nyttår. 

– Hva slags mål og visjoner har du for
Tripp Trapp? 

– Klubben tilbyr produkter til hjemmet
som barn og foreldre kan bruke sammen.
De kan lese, lære og undre seg over innhol-
det i bøkene, lytte til CDene og se DVDene i
fellesskap. Vi ønsker å videreformidle bi-
belfortellinger til barna, men også å presen-
tere gode skjønnlitterære fortellinger.

Holdø mener at skjønnlitterære fortel-

linger kan formidle at verden består av mer
enn det vi kan ta og føle på.  

– Å hjelpe barn til å leve livet og finne me-
ningen med det, er teologi på sitt beste. Og
foreldrenes rolle er unik. Troen er avhengig
av kunnskap, livserfaring og et språk for å
utvikle seg. Derfor er samtalen mellom for-
eldre og barn så viktig.  Jeg tror dessuten at
foreldre som døper barna ønsker at de skal

ha kjennskap til troen. Og ingen kan gjøre
denne jobben bedre enn foreldrene.

– Hvordan skal jubileet feires?
– Først og fremst ved en stor hagefest 9.

juni. Her blir det sceneprogram med kjente
artister, barn, foreldre og representanter fra
våre samarbeidspartnere. 

Håpet er at enda flere foreldre oppdager
klubben, og ser at et medlemskap kan gjøre
kristentroen levende i hjemmet. 

– Fortellinger, musikk, samtale og ritua-
ler som lystenning, aftenbønner og lig-
nende er små aktiviteter som vil kunne
styrke fellesskapet i familien, og dessuten gi
troen en plass i barnets hverdag. ●

Les mer:  www.tripptrapp-klubben.no  og www.iko.no 

-Diakoni er kirkens kroppsspråk

– Å hjelpe barn til å leve livet og finne me-

ningen med det, er teologi på sitt beste, sier

Cecilie Holdø. ILL. FOTO: IKO FORLAGET.



TIENDE BLE TYVENDE: 
– 20 prosent av menighetens

totale inntekter skal gå videre

til misjon, sier Trygve 

Birkeland. Flere prosjekter i

Bolivia støttes: – I fjor 

høst ble det etablert en ny 

menighet med støtte 

fra oss. De ser på seg selv 

som vår dattermenighet. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Sion Blomsterdalen er en frittstående evan-
gelisk menighet, men både teologisk og inn-
holdsmessig er den svært lik en pinsemenig-
het.  Dette er ikke så underlig, siden menig-
heten opprinnelig ble etablert som en bøn-
nering under pinsemenigheten Tabernaklet i
Bergen. I 1973 dannet de sin egen pinseme-
nighet i Blomsterdalen, og brøt ut som en
frittstående evangelisk menighet i 1988. 

–Vi fant det mest hensiktsmessig, sier Bir-
keland, og forteller at årsaken til dette blant
annet var at menigheten ikke ønsket å ta par-
ti i en opprivende strid for og mot Sarons dal. 

Lokalt samarbeider Sion Blomsterdalen
med Karmel indremisjon i Blomsterdalen,
Nesttun indremisjon, Sandsli menighet (lut-
hersk frimenighet), Tabernaklet i Bergen og
Evangeliekirken på Krohnstad. 

Friluftsgudstjeneste
– Har dere noe samarbeid med menighe-
tene i Fana prosti?

– Ikke direkte, men vi får bruke Fana kirke
ved begravelser. Jeg tror vi kunne hatt stor
glede av å utveksle sang og musikkrefter i
gudstjenestene våre. Vi har både stor en stor
lovsangsgruppe og et barnekor. 

Pastoren ser også muligheten for å samar-
beide med prostiet om sin årlige friluftsguds-
tjeneste i amfiet på Smøråsfjellet, som de ar-
rangerer sammen med Nesttun indremisjon.

– Det burde være mulig å involvere flere
der, sier han, og oppfordrer alle interesserte
til å bli med til fjells søndag 14. juni. 

– Oppslutningen har vært god, men vi har
en utfordring når det gjelder å få gjort turgå-
ere og kirkefremmede interessert. Derfor
gjør vi nå forberedelser for å skreddersy ar-
rangementet med tanke på disse, lover han. 

Voksendåp
Menigheten teller i dag 125 medlemmer, og
holder gudstjeneste hver søndag i sitt mo-
derne menighetssenter i Skageveien. Her er
det både barnehage, kontorer, møtesal, kjøk-
ken, kafeteria, grupperom og eget ungdoms-
lokale på loftet.

– Vårt ønske er å fremstå som en Jesus-fo-
kusert flergenerasjonsmenighet som ønsker
å velsigne alt Guds folk, sier Birkeland etter-
tenksomt.
– Hva skiller dere fra Den norske kirke?

– Hovedsakelig synet på dåpen. Vårt ut-
gangspunkt er at de unge eller voksne først
døper seg når de har tatt en beslutning om at
de vil tilhøre Jesus. 

De fleste lar seg døpe i 10-12-årsalderen,
men pastoren har også opplevd at voksne har
kommet her for å la seg døpe.  

Nådegaver
Også bruken av nådegaver skiller pinseven-
ner fra lutheranere. «For kroppen består ikke
av én kroppsdel, men av mange» (1.KOR.12:14)

skriver Paulus om de gaver Gud, ved Den
Hellige Ånd, gir til den enkelte kristne.

– Vi ønsker å være en menighet som tar i
bruk alle nådegavene, forteller Birkeland.

– Budskap som fremkommer gjennom
profetier, tungetale og tyding er derfor en na-
turlig del av våre gudstjenester. Vi ønsker i
vår møtestil å være glad med de glade og grå-
tende med de gråtende. 

– Mange vil oppleve dette som fremmed-
artet?

– Det kan jeg forstå. Men det skjer i en trygg
og god atmosfære. Vi er flinke til å forklare
ting som skjer, og det er svært sjelden at noen
opplever det som skremmende. Tungemåls-
budskap kommer i et språk som for de fleste
synes uforståelig. Derfor må budskapet tol-
kes av en person som har fått gaven til tyding
gjennom Guds ånd.

Pinse i pinsemenigheten:

-Ånden gir
oss kraft

Fakta: 
Pinsebevegelsen

■ Pinsebevegelsen i Norge ble

grunnlagt i  1907 av den eng-

elskfødte metodistpastoren 

Thomas B. Barratt. Barratt

hadde stor betydning for utbre-

delsen av bevegelsen i flere

nordeuropeiske land.

■ Ideen fikk han i Los Angeles,

der den den afro-amerikanske

pastoren William J. Seymour

holdt vekkelsesmøter under 

navnet Apostolisk trosmisjon.

■ Troendedåp og åndsdåp reg-

nes som kjennetegn på pinse-

bevegelsen. 

■ Pinsebevegelsen har sitt for-

bilde i den første kristne me-

nighet. Da den brøt frem opp-

levde mange at den kristne kir-

ke hadde blitt født på nytt. I dag

er pinsebevegelsen blant ver-

dens raskest voksende religiø-

se retning, med  600 millioner

anslåtte medlemmer.

■ I Norge er det rundt  45.000

pinsevenner. Disse er med i et

landsdekkende fellesskap

mellom selvstendige menighe-

ter med indre selvstyre. 

– Pinsen er en viktig høytid for alt Guds folk, sier Trygve Birkeland
(47), pastor i Sion Blomsterdalen og kjent bystyrepolitiker for KrF.

TRYGG HOS TRYGVE: – Menig-

heten vår har lav terskel og høy

trivselfaktor. Her er mye humor,

og møtelederne har en ganske

bakoverlent stil. Det skaper en

trygghet i forsamlingen, sier

Trygve Birkeland, her foran kor-

set i menighetssalen - som er

laget som en del av byggets bæ-

rende konstruksjon.



■ Ingen har bestemmelsesrett

over menighetene, og pinsebeve-

gelsen har derfor ikke noe hoved-

styre eller valgt sentraladminis-

trasjon.

■ Hver menighet har et styre

som består av pastor og et demo-

kratisk valgt eldsteråd. 

■ Menighetene er selv ansvarli-

ge for sin økonomi. Medlemmene

oppfordres til å gi tiende. I tillegg

mottar menighetene støtte fra

stat og kommune.  

Mer informasjon: 
www.sionblomsterdalen.com

noiz.no (menighetens 
ungdomsarbeid

www.pinsebevegelsen.no

www.filadelfia.no 

Thomas B. Barratt (1862-1940).
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GLAD: – Dette koster mye penger, så pla-

nen er at det skal innføres gradvis, smiler

prost Per Barsnes, som er glad for at Fana

ble prioritert denne gangen.

Trosopplæringsmidler:

– En glad-
melding!
– Dette er stort å få være med på!
sier prost Per Barsnes, etter at det
ble klart at prostiet skal være med i
det nye trosopplæringsprosjektet. 

TEKST OF FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget som nå
skal innføres i alle menigheter.

– Dette koster mye penger, så planen er
at det skal innføres gradvis, sier prost Per
Barsnes , som er glad for at Fana ble priori-
tert denne gangen.

For menighetene i Fana betyr dette blant
annet at det vil bli tilsatt menighetspeda-
goger. Det vil også bli delt ut driftsmidler,
både til den enkelte menighet og til felles-
tiltak mellom menighetene. I tillegg vil det
bli gitt noe ekstra til menigheter som
mangler kateketstilling. 

– Nå er vi inne i en fase der menighetene
og prostiledelsen skal planlegge oppstar-
ten, forteller prostileder Edvin Stenhjem
Bratli til menighetsbladet. 

– Første informasjonsmøte blir 27. mai.
Der er alle ansatte og medlemmer i menig-
hetstrådene invitert. 

Vi kommer tilbake med mer informa-
sjon i neste utgave av menighetsbladet. 

Talsmannen
– Vi har mange i menigheten som har fått
gaven til å tyde tungetale, sier pastoren. 

– Har du opplevd at budskapet ikke gir
mening?

– Kanskje umiddelbart, men meningen
kan åpenbare seg på et senere tidspunkt.
Kravet er uansett at det som fremkommer
gjennom nådegavebruken skal kunne
prøves mot Guds ord. 

Dette bringer oss over på Jesu profetiske
ord under påskemåltidet. «Dersom jeg ikke
går bort, kommer ikke Talsmannen til dere.
Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere»
(Joh. 16:7) lovet Jesus disiplene under det
siste måltidet han delte med dem. 

– Det virket nesten som om Jesus leng-
tet etter å reise til himmelen, slik at han
kunne sende Den Hellige Ånd til jorden

Profetien ble oppfylt
Ti dager etter Kristi himmelfart skjedde
også dette, slik Jesus hadde forutsett. Pin-
sefeiringen handler derfor om oppfyl-
lelsen av Jesu profeti, der Den Hellige Ånd
ble gjort tilgjengelig for alle. 

– Denne hendelsen satte fart i evangeli-
ets fremgang fra Jerusalem og like til ver-
dens ende.  Ved Den Hellige Ånd fikk de
kristne tilgang på en kraft som gjorde
dem i stand til å utføre langt mer enn de
kunne klart alene. Jeg tror ikke vi helt har
oppdaget dimensjonen i den tredje per-
sonlige guddommen ennå. 

- Gjennom Den Hellige Ånd kan Jesus
stråle ut gjennom våre øyne, armer og
bein, slik at vi som kristne kan være med
og gjøre en forskjell i folks hverdag, slut-
ter pastor Trygve Birkeland. ●
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– Forleden fant jeg en gammel
skinnlue av dun og skarve-
skinn, forteller mangeårig
medlem av Fana husflidslag
Olga Breivik (82) entusiastisk. 

TEKST OG FOTO: GUSTAV GUNDERSEN

For det kan dukke opp mye rart når kultur-
arbeideren og bunadsentusiasten går
gjennom gamle skuffer og skap.

Hverdagsbunad
– Jeg husker ennå når mor og far satt på
kjøkkenet og ribbet alker, mimrer hun. 

– Far dro alltid på alkejakt om høsten. I
blant kunne det også bli en skarv og en ær-
fugl, sier Olga, og forteller at det ikke var to-
talfredning av disse fugleartene den gang.

Olga Breivik er nok likevel mer kjent for
sin interesse for gamle bunadsdrakter, enn
for gamle fuglehistorier. Hun husker fort-
satt en tid da bunaden var et vanlig syn på
kirkebakken etter gudstjenesten.

– I 1930-årene brukte bestemor alltid bu-
nad om søndagen. Hun gikk i
stakk og liv. Om vinteren
gikk hun med bluseliv
utenpå det røde livet,
og med stakken uten-
på der igjen. Du kan si
at det var en kombi-
nasjon av det vi i dag
betegner som bunad
og moteklær, ler Olga. 

Nasjonalen
Breivik ble tidlig medlem av
Ungdomslaget, og der ble bunaden
flittig benyttet. Da barna hennes senere
vokste til, var bunad et naturlig valg. Blant
tingene etter moren og svigermoren fant
hun gamle brystduker og belter. For henne
ble dette en utfordring til å sy det gamle tøy-
et om igjen. Draktene den gangen gikk
under betegnelsen «Nasjonalen». Variasjo-
nene var ikke så store, og hennes bestemor
fortalte at det første man gjorde når det flyt-
tet inn nye mennesker var å finne ut møn-
steret de benyttet på forklær, brystduker og
skjorter. Selv er hun oppvokst i et hjem der
man ble opplært til å produsere mest mulig
av tingene selv. Hennes filosofi har alltid
vært at kan man lage noe selv, så gjør man
det.

Flaggfarget bunad
I Ungdomslaget ble hun
medlem av Bunadskomi-
teen, der det blant annet
ble diskutert om en skulle
ha en ensartet drakt mot

verden ute, siden Norge
skulle bli en egen nasjon

igjen.
– For kvinnenes del kom det

ikke på tale med noen felles «Nasjonal».
De ville bruke stedets klær,  husker hun.

Mannfolkene måtte betale for å få sydd
klærne, så der kunne man akseptere en noe
mer ensartet modell. Så dette var en utvik-
ling som var styrt av både økonomi og po-
litikk.

– En gammel mann fortalte meg en gang
at på begynnelsen av 1900-tallet ønsket
man å få flaggfargene inn i klærne. Det var
heldigvis ikke alle enige i. Motargumentet
var at flaggfargene var en politisk sak, i
motsetning til klærne.

Brosjyre ble bok
På slutten av 1970-tallet ble det snakk om å
lage en brosjyre for bunadene i Hordaland.

Breivik ble med i komiteen sammen med
representanter fra husmorlagene, bonde-
kvinnelagene, Husfliden i Bergen, Horda-
museet og Husflidslaget. 
– Jeg hadde selv registrert de tingene som
jeg hadde sydd om eller fått låne, og ar-
beidsmetoden min ble delvis tatt i bruk i
det videre arbeidet, sier hun.

Arbeidet ble langt mer omfattende enn
først planlagt, og endte opp som selve bo-
ken om bunadene i Hordaland. Etter arbei-
det med boken, ble kvinnene oppfordret til
å ha en utstilling på Hordamuseet med det
materiellet de hadde lett frem.

– Dette var i 1985. Utstillingen vakte
oppsikt, ikke minst på grunn av at det fan-
tes andre livfarger enn rød. 

Det falt ikke i god jord hos alle, og Olga
fikk vite av noen at hun hadde «rotet» litt
for mye.

Ti år senere foreslo to av de som hadde
bunadskurs i Fana Ungdomslag, Mary
Krokeide og Lisbeth Liland, at det måtte la-
ges mønstre ut fra det registrerte materia-
let. Dette ble starten på bunadsgruppen,
som eksisterer fortsatt og er en viktig res-
surs for de som ønsker å sy bunaden selv. ●

Fanabunaden før og nå:

Fra kirkeklær til folkedrakt

HATTEN PASSER: – Vi gjorde 1800 registreringer bare i Fana, forteller Olga Breivik, som er til-

delt både Kongens fortjenstmedale i sølv og Hordaland fylkes kulturarbeiderpris for sitt mang-

eårige kulturarbeid. Under: Festdrakten for kvinner aldri vært helt ute av bruk i Fana. Den

har trekk fra flere perioder, for det meste fra 1800-tallet. KILDE: HUSFLIDEN.
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– Det har vært et spennende
halvår, sier Ingrid Hetland (19)
fra Titlestad, nettopp hjemvendt
fra Madagaskar. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

I to tidligere utgaver har hun fortalt om
oppdraget hun har hatt for Det norske mi-
sjonsselskap. Hun ser nå tilbake på seks må-
neder med mange flotte minner.

– Det beste var da jeg og min teamvenn-
inne var i Mahajanga, en by på nordvestkys-
ten.  Her fikk vi være med på en tidagers tur
med Shalombåten.

Shalom er et misjonsprosjekt spesielt ret-
tet mot den muslimske delen av befolk-
ningen. Det ble startet av misjonæren Arild
Bakke, men drives nå av den lutherske kir-
ken (FLM), med Det Norske Misjonssel-
skap som partner. I landsbyene på øst- og
nordvestkysten av Madagaskar driver Sha-
lom skoler, helsearbeid og evangelisering.

Grønne skoler
Shalom driver såkalte «grønne skoler», der
elevene både får lære om kristendommen
og undervisning om enkelt jordbruk, helse-
ernæring, kosthold og miljø.

– Vår tidagers tur gikk nordover fra Ma-
hajanga, og vi besøkte tre landsbyer. Etter to

dager reise med sol, regn,
sjøsyke, ankom vi lands-
byen Ampasipitily. Turen
deretter gikk videre til de
to andre landsbyene vi
skulle besøke, Ambala-
honko og Antonibe, før
kursen igjen ble satt mot

Mahajanga, forteller Hetland.

Slå på ring
Hetlands oppgaver i landsbyene var enkel
engelskundervisning, å leke med barna og
være med på husbesøk. 

– Vi ble mottatt med en blanding av redsel
og nysgjerrighet, men det gikk ikke lenge før
det ble byttet ut med latter og glede.

I Ambalahonko ble ungene først jaget
vekk av en eldre dame, som ikke så ut til å
like de unge norske studentene noe særlig. 

– Heldigvis kom barna fra skolen der vi
hadde undervist tidligere på dagen til, og da
ble det straks litt lettere å få lekt.  Det hele
endte med at nesten alle i landsbyen, inklu-
dert den eldre damen, ble tilskuere til to hvi-
te jenter som lekte «slå på ring».

Dusj under åpen himmel
– Ungene lot oss nesten ikke gå. Selv da vi

dusjet bak noen blikkplater, sto de klare til å
fortsette leken da vi kom ut igjen,  ler hun. 

Dusjing i landsbyene ble etter hvert et ka-
pittel for seg.  I den siste landsbyen, Antoni-

be, fikk de en bøtte og en kopp i hånden, for
så å bli fulgt bort til en brønn. 

Denne lå midt på en åpen slette, med god
utsikt til landsbyen og markene rundt.

– Med solen stekende på kroppen, fikk vi
helt klart en av våre beste dusjopplevelser. 

Dagen fulgte så med en «nær døden»-
opplevelse, da en mango kom farende mot
de unge jentene mens de lå under et tre og
ventet på at gudstjenesten skulle begynne. 

– Det gikk heldigvis bra, og mangoen
smakte helt fortreffelig! 

«Veloma tompoko»
På vei tilbake til båten åpnet himmelens
sluser seg på gassisk vis. Jentene søkte ly fra
regnet under taket på et vilkårlig hus på
veien. Da barna kom hjem, fikk de komme
inn og vente der til regnet hadde roet seg. 

– Merkelig nok virket ikke moren særlig
overrasket da hun kom hjem litt senere til et
hus med fremmede gjester. 

Vel tilbake på båten fortsatte regnet. Jen-
tene fikk mat i magene, og gikk til sengs
med kopper og kar for å fange opp dråpene. 

– Oppholdet har vært en opplevelse for li-
vet, sier hun, og slutter med å si «ha det» på
gassisk, slik hun måtte gjøre da hun tok av-
skjed med sine mange nye venner på Mada-
gaskar:

– Veloma tompoko! ●

Mer informasjon: www.nms.no 

Hjem fra 
«Solskinnsøyen»

Fanajente på 
misjonsoppdrag:

SHALOMBÅTEN: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur med Shalombåten, forteller Ingrid Hetland. FOTO: PRIVAT

Ingrid Hetland. 
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– Det gode i menneskene er
mange ganger sterkere enn det
onde, sier nobelpriskandidat
Abuna Elias Chacour (69). For tre
år siden ble han utnevnt til erke-
biskop av Galilea i den melkittisk-
katolske kirken. 

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Til tross for vinterens krigshandlinger  i Gaza,
håper den palestinske erkebiskopen fortsatt
på en felles stat der muslimer, kristne og jøder
kan leve i fred med hverandre.

– Jeg er ikke en Desmond Tutu, sier han, og
beskriver seg selv som en beskjeden mann fra
Galilea.  – Det betyr at jeg er villig til å dø for at
folket mitt skal leve. 

Chacours visjon innebærer troen på utdan-
ning som en viktig vei mot verdighet og fred. I
tråd med denne tanken har han etablert ut-
danningsinstitusjonen Mar Elias på fjellet Ja-
bal-al-Nour («Lysfjellet») i Ibillin. Skolen er
oppkalt etter Elias, en viktig profet både for
jøder, kristne og muslimer - og er bygget
rundt den inkluderende idéen «religionsfri-
het – ikke frihet fra religioner». 

Pilegrimen Bush
Det som begynte som en enkel barnehage på
prestekontoret er i dag en moderne utdan-
ningsinstitusjon med tilbud på alle nivå, in-
kludert universitet. 25. januar 2008 fikk sko-
len besøk av daværende president George
Bush jr.  «Kom du hit som politiker, statsleder
eller pilegrim», spurte Chacour. «Jeg kom
som pilegrim», svarte en imponert president.
For her bidrar daglig over 4.500 jødiske og pa-
lestinske barn, ungdommer og voksne i arbei-
det med å realisere tanken om å «skape fred
gjennom utdanning, dialog og forsoning.» 

– Vårt ønske er å bringe sammen barn og
unge på tvers av skillelinjene. Da kan de lære
å skrive den fremtiden de ønsker for seg selv
og sine barn i fellesskap. Ingenting gleder
meg mer enn når jeg ser studenter smile fordi
håpet har funnet ny næring i hjertene deres.

Flykning
Chacour ble født i landsbyen Biram, nord i
dagens Israel. Foreldrene var medlemmer av
den melkittisk-katolske kirken, med røtter
helt tilbake til de første kristne. Åtte år gam-
mel opplevde Elias og resten av landsbyboer-
ne å bli tvangsevakuert. De fikk aldri vende

tilbake. Historien gjentok seg i utallige andre
landsbyer, ofte med tragisk utgang. Verst gikk
det ut over Deir Yassin nær Jerusalem da Ir-
gun, Menachem Begins fryktede organisa-
sjon, kom. Røde Kors-representanten Jacques
de Reynier  kom til byen 11. april 1948 - to da-
ger etter massakren. I sin rapport forteller han
om «mer enn 200 døde – menn, kvinner og
barn. En av de døde var en høygravid kvinne.
Hun hadde kruttslam på kjolen (...).»  

«Fantes det en grunn til at jeg var blitt spart?»
spør Chacour i boken «Blodsfrender».

På flukt
En måned senere proklamerte David Ben Gu-
rion opprettelsen av Israel. Dette var en van-
skelig tid for unge palestinere i den nye nasjo-
nen. I 1965 vendte Chacour tilbake til Israel,
etter å ha tatt presteutdanning i Paris. «Jeg
kunne ikke slutte meg til de voldelige gruppene»
skriver han. «Men jeg kunne heller ikke slå meg
til ro med fars og de eldstes passive holdninger.
Når jeg opponerte mot å legge meg flat og se på
at våre ungdommer ble nektet utdanning, at-
traktivt arbeid og skikkelige boligforhold, var
det da bare utslag av min typiske stahet?» 

Menneskelig verdighet
Svaret fikk han gjennom Jesu ord i Bergpreke-

nen: «Salige er de som hungrer og tørster etter
rettferdighet, for de skal mettes» (MATT 5:6). Han
skriver videre: «Plutselig visste jeg at første skritt
mot forsoning mellom jøder og palestinere var å
gjenopprette den menneskelige verdigheten».

Høsten 1967 fikk han studieplass ved det
hebraiske universitetet i Jerusalem. Her stu-
derte han Toraen, Talmud og fremmedspråk.
Viktig for ham i denne perioden ble vennska-
pet med den påtroppende biskopen av Gali-
lea, Joseph Raya (1916-2005). Raya var liba-
neser, men kom til Israel etter en lengre perio-
de som pastor i Birmingham, USA – der han
hadde engasjert seg i arbeidet for borgerret-
tigheter sammen med Martin Luther King Jr. 

Levende steiner
Høsten 1970 arrangerte Raya og Chacour en
symbolsk gjenreising av ruinbyen Biram med
«levende steiner»: 1500 mennesker ble væ-
rende der i seks måneder som en påminnelse
om det som hadde vært. To år senere ledet de
to 24.000 palestinere og jøder i en felles freds-
marsj gjennom Jerusalems gater. «Together»,
en avis utgitt av den amerikanske metodist-
kirken, trykket et intervju med Chacour i
februar 2005. Her sier han det slik: 

«Vi er alle skapt i Guds bilde. Hva skulle da
hindre oss i å leve sammen, til tross for ulikheter

-Et fjell a

UTDANNING FOR FRED: – Ingenting gleder meg

mer enn når jeg ser studenter smile fordi håpet

har funnet ny næring i hjertene deres, sier Elias

Chacour til menighetsbladet, og ser for seg en

fredelig løsning på konflikten i Israel der kristne,

jøder og muslimer kan leve sammen innenfor

grensene av en stat. FOTO: JENS OLAV MÆLAND.

Erkebiskopens 

fredsbudskap før en

ny, spent pinsefeiring
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TEKST:

LARS OVE

KVAL-

BEIN

Samtidig er bærekraftig turisme er

et viktig bidrag til verdiskapning for

millioner av mennesker, ikke

minst i den tredje verden. Her får

du derfor noen gode råd det kan

være nyttig å ta med i bagasjen:

1. Reis kort og godt: Reis lokalt og

oppdag nærmiljøet i ferien. Det er

mange små skatter innen rekke-

vidde. Den mentale flukten ligger

ikke nødvendigvis langt unna.

Sjekk www.etiskforbruk.no for en

oversikt over gode alternativer.

2. Reis sjeldnere, lengre og bli der

en stund: Bytt ut flere sydenturer

og shoppingturer til storbyer som

London og New York med en lengre

reise til et utviklingsland. På denne

måten minsker du utslippet av kli-

magasser, og pengene dine går til

folk som trenger dem mer.

3. Velg miljøvennlig transportmid-

del: Hvor langt og hvordan du rei-

ser har mye å si for miljøbelast-

ningen. Det er bedre å kjøre tog og

buss enn bil, mens det er bedre å

kjøre bil enn fly. Det beste er selv-

følgelig å ta sykkelen eller beina

fatt.

4. Betal frivillig klimaavgift: Nett-

stedet www.mittklima.no selger

frivillige klimakvoter for blant an-

net flyreiser, bilreiser, kjøtt og bo-

lig, og nettstedet og har blitt rang-

ert som en av verdens fire beste til-

bydere av frivillige klimakvoter.

Andre aktører som selger frivillige

kvoter, er www.minkvote.no og

Kirkens nødhjelps Klimarens.

Pengene investeres i prosjekter

som bidrar til å redusere utslipp av

klimagasser i fattige land.

5. Leie i stedet for å eie: Er hyttefe-

rie eller småbåtferie drømmen,

kan du leie fremfor å eie. Rimelige

hytter med enkel standard kan

leies fra Statskog gjennom søk på

for eksempel www.finn.no. Turist-

foreningen har 380 hytter i Norge, i

tillegg til en del private turisthytter,

hvor du kan overnatte for en billig

penge.

6. Velg miljøvennlig overnatting:

Svanemerkede hoteller bruker

mindre energi, vann og kjemikali-

er. Scandic-kjeden og Radisson

SAS er i ferd med å svanemerke

alle hotellene sine. Rica-kjeden

har som mål å få alle sine hoteller

svanemerket i løpet av de neste to

årene. Det finnes også Miljøfyr-

tårn-sertifiserte hoteller. Choice-

kjeden serverer økologisk frokost,

og har mål om å ISO-sertifisere

alle hotellene sine i løpet av 2009.

Kilde: www.etiskforbruk.no 

GRØNT HJEM: Lars Ove Kvalbein er

rådgiver for miljø og forbruk i Bjørg-

vin bispedømme. Hjemme hos seg

selv har han gjort en forurensende

oljefyr om til en miljøvennlig pellets-

brenner. FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR.

v lys
i religion og historie? Abraham kom fra Ur i da-
gens Irak, før han emigrerte til dagens Israel. Pa-
lestinere og jøder lever i samme hjemland.
Hvorfor skulle den ene gi det opp for den andre,
når de kan ha det sammen?» 

En felles venn
For tre år siden ble Chacour utnevnt til mel-
kittisk-katolsk erkebiskop av Galilea. Han har
mottatt flere internasjonale fredspriser, og er
nominert tre ganger til Nobels Fredspris.
Mange betrakter ham i dag som Israels svar på
erkebiskop Desmond Tutu. 

Chacours visjon kan oppsummeres i et ut-
drag fra en tale han holdt i 2001 ved Emoryu-
niversitetet i Georgia, USA: «På vegne av de pa-
lestinske barna ber jeg dere: Gi mer vennskap til
Israel. De trenger deres vennskap. Men ikke tolk
ditt vennskap som en automatisk antipati mot
meg, palestineren som betaler regningen for det
andre har gjort mot mine elskede jødiske brødre
og søstre.  (...)  Det vi trenger er en felles venn. For
Guds skyld, ingen av oss trenger flere fiender!»

KILDER:  • ELIAS CHACOUR/DAVID HAZARD: 

BLODSFRENDER (LUNDE , 1990)• VL.NO 

• MEC.SAHRAT.NET • MEEI.ORG • MLILES.COM 

• WIKIPEDIA.ORG • DEIRYASSIN.ORG 

• MIDDLE-EAST.YU-HU.COM

Miljøtips:
En grønn 

sommerferie
Aldri tidligere har så mange av oss hatt muligheten til å
reise på spennende og eksotiske reiser som nå. Men våre
reisevaner setter spor, blant annet på klima, mennesker,
kulturskatter, natur og dyr. 

VED LARS OVE KVALBEIN
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes

Telefon: 55 59 32 55 

E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Telefon: 55 59 71 81 

E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-

konsulent 

Liv Bente Nilsen

Telefon: 55 59 32 57 

E-post:

liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Telefon: 55 59 71 82 

E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Telefon: 55 59 71 83 

inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Prostikontoret har personalansvaret for dem som job-

ber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjo-

ner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-

bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kir-

kebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og  beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for  å gi dei dårleg
samvit.  Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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Prost Per Barsnes
telefon 55 59 32 55
e-post per.barsnes@bkf.no
priv. 55 91 56 56/mob. 415 52 570

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

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

Kapellan Monika Olsen
Telefon 55 59 32 53
e-post monika.olsen@bkf.no 
mobil 975 21 457

Kat. vikar Synnøve W. Haakonseth
telefon 55 59 32 63
mobil 400 70 984
synnove.haakonseth@bkf.no

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

Kirketjener Kalaregy Drange 
mobil 95 17 42 60
e-post kalaregy.drange@bkf.no

Frivilighetskoordinator 
Liv Marit Kvåle Evjen 
Telefon 55 59 32 54
e-post liv.marit.k.evjen@bkf.no 
mobil 920 91 187 

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

gjermund.mildestveit@bkf.no
mobil 913 83 430

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon 55 59 32 51
Epost geir.moller@bkf.no
Mobil 454 76 996 

Men.rådsleder Ingvar Henne
telefon, privat 55 10 58 37
e-post ihenne@broadpark.no 

Spørsmål vedrørende kirke-
gård og gravstell . Bergen kirke-
lige Fellesråd, man-fre 8-15
telefon 55 59 32 01
e-post kirkegard@bkf.no 

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

UTVALGENE
Gudstjenesteutvalget
Ruth Waagbø 55 91 60 56

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt 55 59 32 63

Bygningsutvalget
Martin Fjelltveit 55 11 91 82

Kulturutvalget
Svein Berg 55 22 80 92

Misjon og økumenikkutv.
Oddvar Aadland 55 22 66 73

Økonomiutvalget
Per Johnny Vik 55 22 91 64

Ytrebygda Kyrkjelag
Arvid Grostøl 55 22 72 20

Fana KFUK-KFUM
Rune Kroken                55 99 19 87

Diakonatet
Sissel Lundhaug 55 13 12 03

Fana Kyrkjekor
Gyri Skre 55 91 51 53

Voksenlaget, KFUK-KFUM
Elin Andvik 55 22 68 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 Besøk vår hjemmeside: www.fana-menighet.no

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

tlf.  55 22 00 20

God Helg søker medarbeidere
Har du en journalist i magen? 

Vil du skrive eller fotografere for God Helg?
Da har vi bruk for deg i redaksjonen. Ditt bidrag vil

bli satt stor pris på! Kontakt Gyri Skre: 
gyriskre@broadpark.no - 55 91 51 53/917 39 950 
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Leder i nominasjonskomiteen
Halstein Aadland er fornøyd
med den nye soknerådslista.

- Det er en god liste som nå
legges frem, sier han. 

Han synes det har vært en grei
prosess. En del er blitt spurt og
sagt nei til å stå på listen. Han er
fornøyd med at fire av de gamle
medlemmene står over, men
skulle gjerne ha sett at det var
flere, for kontinuiteten sin skyld. 

- Men sett under ett er vi veldig
fornøyd sier Aadland. 

I neste nummer av God Helg
vil vi presentere kandidatene på
soknerådslisten. 

Her er listen:
1. Dag Eikeseth

2. Christer Olsen

3. Kari Flornes

4. Steffen S. Søvik

5. Bodil Fjelltveit

6. Per Johnny Vik

7. Lindbjørg Sæterdal

8. Jørn Henning Theis.

9. Grethe Bjørndal Myhre

10. Aud Bjånesø

11. Oddvar Skre

12. Hans Magnus Kjøge

13. Olaf Heggdal

14. Brit Barmen Revheim

15. Marie Skurtveit Spangelo

16. Margunn Bjånesø Fredriksen

17. Berit Rossabø

18. Sickan Borge Bersås

19. Marianne Nordby

20. Ragnhild Vaula.

Den store valgdagen
14. september i kan du stemme
ved tre valg: stortingsvalget,
menighetsrådsvalget og bispe-
dømmerådsvalget.

Demokratiprosessen i Den nor-
ske kirke innebærer at kirkeval-
get gir kirkens medlemmer langt
større innflytelse på hvem som
skal styre kirken i tiden frem-
over. De 3,1 millioner stemme-
berettigede mottar i august valg-
kort med presentasjon av kandi-
datene og opplysning om tid og
sted for valget. Det blir direkte-
valg på medlemmene til bispe-
dømmeråd og Kirkemøte i
mange av bispedømmene. En

Dette er eit eineståande tilbod

med ein av Fjord1 sine hurtig-

båtar. Avreise frå Strandkaiter-

minalen i Bergen kl. 08:00. Ein

tek sikte på vere attende i Ber-

gen omlag kl. 20:00. Også båt-

turen er i seg sjølv ei stor na-

turoppleving. 

Båtturen t/r Bergen-Kinn inkl.

framsyninga kostar kr. 900,-

pr. person (ikkje rabatt for pen-

sjonistar eller born)

Kinn Sokneråd og Sogn og

Fjordane Teater er for 25. året

på rad (1985-2009) glad for å

kunne be inn til «Kinnaspelet -

Songen ved det store djup». 

Sidan premieren i 1985 har vel

75.000 personar sett spelet

som vert framført mellom

bergveggen og steinkyrkja på

den vesle øya Kinn lengst vest i

Noreg. 

Teksten er skriven av Rolf Los-

negård. Musikken er laga av

Per Janke Jørgensen. Kinna-

Bli med på tur til Kin
Det vert også dette året sett opp direktebåt frå Bergen
til Kinn til premieren på årets spel 20. juni. 

Fire medlemmer 
fortsetter: Sokne
Ved fristens utløp for levering av liste til sokneråds-
valget i september hadde fire av de tidligere sokne-
rådsmedlemmene gitt beskjed om at de vil stå på den
nye listen. Listen består av folk i alle aldre og en god
blanding med personer som har ulik erfaring. 

Velkommen inn for å prøvespille YAMAHA hos:

Jon Smørsgate 7, - 5011 Bergen
Tel.: 55 23 06 92
www.bergen-piano.no

Bergen
Pianoforretning as.

40 år i Helgatun bedehus 
Vi markerer 40 år i Helgatun, Rådal mandag 2. pinsedag , 
1 juni kl 18.00 • Tale • Glimt fra Israel ved Eldbjørg Terkelsen
• Sang: Grete Inger Berge og Thorild Myklebust Lie 
• Musikk: Astri og Rolf Eckhoff

God bevertning.
Arr. Skeie 
Indremisjon 

FORSOMMERKONSERT 
Fana kirke onsdag 10.juni kl 19.30. Med Fana Kyrkjekor, dir. 
Jostein Aarvik og Agape Gospelkor, dir. Carsten Dyngeland

Velkommen til å oppleve et blandet og variert program.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen. Arr: Fana kyrkjekor

SENSOMMERKONSERT
Fana kirke lørdag 15. august kl 18.00 med konsertorganisten

Frank Heye fra Belgia. Begge kirkens orgler vil klinge i en 
spennende musikalsk meny. Billetter kr 75,- ved inngangen.

Arr: Fana menighet med støtte fra Bergen kommune 

Fana menighet har fått nytt
flygel. Vi takker for leve-
ringen og ønsker lykke til
med det nye instrumentet! 
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HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER,

FANA
Lokaler til leie for møter og

familiesammenkomster

Tlf. 55 91 53 48

spelet vert framført av Sogn

og Fjordane teater og hun-

dre og femti amatørar på

øya Kinn vest av Florø. 2009.

Kinnaspelet er ei oppleving

det ikkje finst maken til: Det

naturlege lune og lydvare

amfiet innunder Kinnafjel-

let, skiftande hav og ein høg

himmel som bakteppe - ja,

berre båtreisa ut gjennom

øygarden gjer Kinnaspelet

til noko ein ber med seg i

lang tid. ●

Reiseleiarar: Ragnhild og

Per Barsnes

Påmelding: Direkte til Kin-

naspelet i Florø:

Postadresse: Kinnaspelet

Postboks 111, 6901 Florø 

E-post:

kinnaspelet@gmail.com

Telefon: (+47) 57 75 25 30

Telefaks: (+47) 57 75 25 31

Mobil: (+47) 918 86 264 

Velkommen!

tredje nyhet ved årets kirke-
valg er at du kan avgi stemme
i sammenheng med stor-
tingsvalget – kirkevalget skal
foregå samme dag og nær de
offentlige stemmelokalene
(14. september).

I år velges menighetsråds-
medlemmer bare for to år.
Det blir altså nytt valg i 2011,
- da samtidig med kommu-
ne- og fylkestingsvalget.

Alle disse endringene er
skritt på veien mot økt demo-
krati i kirken. Stortinget sam-
let seg våren 2008 om å tilret-
telegge gode demokratiske
ordninger som forberedelse

til å vedta grunnleggende en-
dringer i forholdet mellom
kirke og stat. 

Ved valget i2005 var opp-
slutningen på 4,2 % av de
stemmeberettigede. Både
kirkeledelsen og stortingspo-
litikerne har tro på at langt
flere vil putte sin mening i
stemmeurnene blant annet
på grunn av endringene.

«Tider skal komme ..» 
Demokratiprosessen i kirken
innebærer at kirkevalget gir
deg langt større innflytelse på
hvem som skal styre kirken
fremover. Flere spennende

endringer gir de 3,8 millioner
kirkemedlemmene større
medbestemmelsesrett. De
største forskjellene er:

• Økt bruk av direktevalg –
velgerne skal kunne stemme
direkte på kandidater til bi-
spedømmeråd/Kirkemøtet
(kirkens øverste representati-
ve organ). Disse er hittil valgt
av menighetsrådene

• Du kan avgi stemme sam-
tidig med stortingsvalget –
kirkevalget skal foregå sam-
me dag og nærheten av de of-
fentlige stemmelokalene

• Du har stemmerett også
som 15, 16, eller 17-åring -
hele sju årganger er første-
gangsvelgere i år

• Kandidatene velges for to
år – dette er et forsøksvalg
hvor de valgte sitter i kun to
år. Nytt valg er allerede i 2011,
samtidig med kommune- og
fylkesvalg.

Endringene er viktige skritt
på veien fram mot målet om
økt demokrati i kirken. Dette
igjen vil legge grunnlaget for
en grunnlovsendring fra 2012
der paragrafene som regule-
rer forholdet mellom Konge,
stat og kirke endres. ●

Utleie i Fana 
menighets-

senter
Vi leier ut lokaler til dåps-

selskap, konfirmasjons-

selskap, minnesamvær, 

åremålsdager og andre

sammenkomster. 

Kontakt menighetskontoret,

tlf. 55 59 32 51 

for bestilling og pris.

FANA MENIGHET

naspelet 
Foto: Nina Aldin Thune/ 

wikipedia

erådslisten er klar 
Leder i nominasjonskomiteen,

Halstein Aadland.



15.03. Athene Rosvold
Fredrik August Lyngsgård

22.03. Johanne Hjellestad Skår
Marthine Aasen Leivestad
Philip Håkonsen Nilsen
Magnus Torkelsen Grotle
Victoria Kalve
Adrian Halvorsen
Lena Nyvoll Tangen
Storm Andrè Dale
Julie Louise Stene
Marthine Aasen Leivestad

29.03. Stine Vethe
Madeleine Moss Sandal
Leah Lillevik Hagenes
Eirik Thorstenson Kvåle

05.04. Kine Flesland Aasen
Andreas L. Nyheim

19.04. Patrick Kobbeltvedt Olsen
Hanna R. Sivertsen
Magnus Gjesdal
Helge A. Brekke Håvås
Trond Brekke Håvås
Kjetil Brekke Håvås
Hanna I. Sallaup
Silje Haugsvær
Marlene Hope
Sindre-Emil Gamlems-
haug Marthinussen

25.04. Mathilde L. Theodorsen
26.04. Rasmus Straume Dahl

Jonas Nilsen Bartz
Erling Renså-Ringstad
Landon David Lee
Kevan Eilertsen
Sophie Ramirez Farstad
Elise Ramirez Farstad
Danielle Sofie Kinden 
Johannesen
Rasmus Straume Dahl

03.05. Felix Henriksen Kornbakk
Filip Vedvik
David Ljosvoll Nordvik
Adrian Midtun-Skage

14.03. Elin Noremark og 
Øyvind Sæthre

02.05. Anita Kvamsøy og 
Jan-Morten Fjellanger

02.05. Vibeke Tefre og Einar 
Johan Ludwig Grieg

Øyvind Sauholmen f. 1925
Haldis Eide Kvinge f. 1923
Åse Solveig Berger f. 1927 
Brigt Fjelltveit f. 1918
Reidar Eldøen f. 1920
Ivar Bakkmyhr f. 1932
Trond Gisle Raa f. 1957
Jan Tore Stolpe f. 1942
Svein Gustav Hannisdal f. 1939
Jan Olai Almeland f. 1931
Frode Nepstad f. 1972

24. mai 6. søndag etter påske 
Joh 15,26-16,4a Hag 2,3-9; 1 Pet 4,7-11

11.00. Fana. Gudstj. ved G.Nesse.
Nattverd. Offer: Kirkens SOS.
13.00 Fana. Dåpsgudstj. ved G.
Nesse. Offer: Trosopplæringen.
11.00 Blomsterdalen. Gudstj. 
ved P. Barsnes. Nattverd.
16.00 Kristborg. Familiesamling
ved P. Barsnes 

27. mai - Onsdag 
Joh 14,23-29 1 Mos 11,1-9; Apg 2,1-11

09.00 Fana. Morgenmesse ved
G.Nesse. Nattverd.

31. mai - 1. pinsedag   
11.00 Høytidsgudstj. ved M. Ol-
sen og P. Barsnes. Dåp. Nattverd.
Avskjed for kap. Monika Olsen.
Offer:  Ungdomsarb. Kirkekaffe. 

1. juni - 2. pinsedag
Joh 3,16-21 Jes 44,2-6; Apg 10,42-48a

19.00 Søreide. Prostigudstj. v.
H.J. Morvik m.fl. Nattverd. Offer:
Fellesoppgaver i prostiet.

7. juni - Treenighetssøndag 
Joh 3,1-15 5 Mos 6,4-7; Rom 11,33-36

11.00 Blomsterdalen. Gudstj. på
kirketomten ved G. Nesse. Offer:
Ny kirke, Blomsterdalen. Middag. 
13.00 Fana amfi. Gudstj. ved M.
Tischendorf, M. Olsen og S. Haa-
konseth. Semesteravslutning for
konfirmantene. Nattverd. Offer:
Fana KFUK-KFUM. 

10. juni onsdag
19.30 Konsert (se ann. s 14.) 

13. juni lørdag 
13.00 Fana. Dåpsgudstj. Offer:
Trosopplæringen.

14. juni -2.søndag etter pinse 
Luk 16,19-31 5 Mos 15,7-8.10-11; 1 

Joh 3,13-18

11.00 Fana Amfi. Blomstergudstj.
ved G. Nesse. Nattv. Fana kyrkje-
kor. Kirkek. Offer: Ungdomsarb.

21. juni - 3. søndag etter pinse 
Luk 14,16-24 Jes 25,6-7; Åp 19,5-9

Ingen gudstjeneste i Fana*.

28. juni 4. søndag etter pinse 
Luk 15,1-10 Mi 7,18-19; Ef 2,1-10

11.00 Fana. Gudstj. ved M. Olsen.
Dåp og nattverd.

5. juli 5. søndag etter pinse 
Jak 4,11-12 1 Mos 4,8-15; Matt 7,1-5

Ingen gudstjeneste i Fana*.

12. Juli 6. søndag etter pinse
(Aposteldagen)
Luk 5,1-11 1 Mos 12,1-4a; 1 Tim 1,12-17

11.00 Fana. Gudstj. ved G. Nesse.
Offer:  Norges Kristelige Student
og skoleungdomslag. Dåp. Nattv.

19. juli 7. søndag etter pinse 
Matt 5,20-24[25-26] 5 Mos 30,11-16; 

Fil 3,3b-11

Ingen gudstjeneste i Fana*.

26. juli 8. søndag etter pinse 
Mark 8,1-9 Sal 147,1-11; 2 Kor 9,8-12

11,00 Fana. Gudstj. ved P. Bars-
nes. Offer: Trosoppl. Dåp, nattv.

29. juli Olsok 
Luk 22,24-27 Sal 33,12-22; Ef 2,11-14

18.00 Fana. Se omtale side 4.

2. august 9. søndag etter pinse
Matt 7,15-20 Mi 3,5-7; Gal 1,6-9

Ingen gudstjeneste i Fana*.

9. august 10. søndag etter pinse 
* Sal 8,4-10 1 Kor 3,10-17; Matt 25,14-30

11.00 Fana. Gudstj. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

13.00 Fana. Dåpsgudstj. Offer:
Trosopplæringen 

15. august - lørdag 
18.00. Konsert  (se ann. s 14.) 

16. august 11. søn. etter pinse 
Luk 19,41-48 Jer 18,1-10; Rom 9,1-5 og

10,1-4

11.00 Fana. Gudstj. Dåp og nattv.
Offer:  Diakoniarbeidet. 
19.00 Blomsterd. Gudstj., Nattv. 

23. august 12. søn. etter pinse 
Luk 18,9-14 Jes 2,12-17; Rom 3,21-26

11.00 Fana. Gudstj. Dåp og natt-
verd. Takkoffer til IKO. 

30. august 13. søn. etter pinse 
Mark 7,31-37 1 Sam 3,1-10; 2 Kor 3,4-6

11.00 Fana. Gudstj. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Nattverd. 
13.00 Fana. Dåpsgudstj. Takke-
offer til trosopplæringen
19.00 Blomsterdalen. Gudstj. 

5. september lørdag 
10.00 Konfirmasjonsgudstj.**  
12.00 Konfirmasjonsgudstj.**  
14.00 Konfirmasjonsgudstj.**  

6. september 14. søn. etter pinse 
10.30 Konfirmasjonsgudstj.**
13.00 Konfirmasjonsgudstj.**  

* Vi viser til gudstjenester i
Søreide, Birkeland, Slette-
bakken og Storetveit kirker.

** Ved Gunnar Nesse. Offer: 
Ungdomsarbeidet/Fana 
KFUK-KFUM.

KIRKEBUSS
Nå går det «kirkebuss» fra
Krokeide kl. 10:20 på søndager.
Det går buss tilbake til Krokeide
fra Fana kirke kl. 12:49

 vigde

gudstjenester

dødedøpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana B
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