
GodGod helghelg

refleks

Tar spranget til Afrika 

: Magasin for Fana menighet NR. 6/03 – ÅRGANG 40
: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Kongen og det offisielle Norge kom, og Fana-folk i alle aldre
valfartet til kirken. Den gamle pilegrimskirken feiret 850 år
med flott gudstjeneste, bruåpning og folkefest i friluftsamfiet. 

Side 6-7

Max rettferd?
Kirkens egen organisasjon,
Grønne menigheter, ivrer for
at menighetene skal innføre
rettferdig kaffe, med Max
Havalaar-symbol. Men hvor-
dan følger de opp? Side 5

Sykkeldilla!
Elisabeth Skarstein Waaler
fra Bønes og Hans Jørgen
Morvik fra Søreide har beg-
ge sykkeldilla. Men trening-
en gir dem mer enn fysisk
styrke. Side 8-9

Orgel og ballett
Søndag 2. november kan du
oppleve en forestilling med
to organister og to ballett-
dansere i Fana kirke. 

Side 14

Bydelsdirektør i Fana, Nina Solberg Nygaard,  skal
fra nyttår lede Kirkens Nødhjelps arbeid i det
sørlige Afrika. Hun tror det blir sunt å få litt andre
perspektiver på ordet «krise». Side 10-11

HARALD OG HARALD: Kong Harald og jubileumskomitéleder Harald Jonassen på vei til kirken. FOTO: DAG KVARSTEIN

Kongelig valfart
til jubileumsfest
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25. oktober kl. 12-15
Fana kirke åpen for omvisninger

26. oktober kl. 19.30
«Høyr kor kyrkjeklokka lokkar».
Salmer og draktskikker ved kirkelige se-
remonier i Fana. Kvedar Sondre Brat-
land og lokale krefter.  Arr.: Bunads-
gruppa i Fana ungdomslag m.fl.

31. oktober 
kl. 20.00
Utdeling av Fa-
nas kulturpris
2003.
Kveldskonsert i
Fana kirke. Mu-
sikk av Sigmund
Skage, Valter Aa-
modt m.fl. Fana
mannskor, diri-
gent Jon F. Blich-
feldt. Fortunen
musikkkorps, di-

rigent Stein Roseth. Kantor Jostein
Aarvik, orgel. Billett: kr 80,- hos kor-
medlemmer og ved inngangen. Arr.:
Fana mannskor i samarbeid med Kul-
turdagene i Fana.

1. november kl. 12-15
Fana kirke åpen for omvisninger

2. november kl.19.30
Orgelmusikk og ballett. Se egen omtale.
11. november kl. 19.30
Diakoni i historisk perspektiv og i dag
ved Knut Helle og Terje Steen Edvard-
sen. Musikk ved Fana kammerorkester

30. november 
Avslutning av kirkejubileet
Kl. 17.00: Tenning av stort juletre i Kul-
turparken. 
Musikk ved Fana musikklag. 
Adventssanger.
Ca. 17.45: Konsert i Fana kirke
Sola fide, Kirkevoll skolekor og andre
Arr.: Sola fide. ●

I en liten kirke i en bakgate i Bang-
kok fikk jeg et glimt av hva Kirken er.
Midt i liturgien på et fremmed språk
var vi kommet fram til trosbekjen-
nelsen. Jeg mumlet for meg selv
med mitt nebb. 

Det var da jeg kom til «… en hellig
allmenn kirke, de helliges samfunn.»
at jeg så det: Kirken, de hellige, sam-
menhengen. Hver søndag samles vi,
thaier og kinesere i bakgatens kirke-
rom, fanabuene i den gamle kirken
og alle de andre i de ulike kirkerom
utover verden. Og vi er én kirke, ett
folk, de helliges samfunn. 

Det lille glimtet, åpenbaringen,
har fulgt meg siden: Guds menig-
het, jordens største under! Og det
har undret meg. Det er så mye ulikt,
vi er så forskjellige. Det er lett å se alt
som skiller oss. Hva er det som fore-
ner?

Jeg har funnet et svar i en salme:
Guds kirkes grunnvoll ene er Herren
Jesus Krist. Jeg vet i alle fall nå, at
overalt hvor kirken finnes i verden,
der kan jeg gå inn og finne håpet om
den nådige Gud. 

Tolleren i templet husker jeg. Han
gikk så vidt inn i templet, bøyde sitt
hode og ba: «Vær meg synder nådig.»
For meg er han blitt et forbilde. Den
fortapte sønnen som hadde ødslet
bort alt. 

Han våget seg hjem og ble tatt godt
imot av sin far. Han gir også meg håp
om tilgivelse. Jeg har dem på en måte
med meg til kirke. Jeg har også med
meg glimtet av menigheten i Bang-
kok, de sitter liksom på kne i fortset-
telsen av alterringen her hjemme. 

Viktigst av alt er likevel han som
møter meg og som forener alt Guds
folk: Herren Jesus Krist! ●

Guds kirkes grunnvoll ene
er Herren Jesus Krist.

Ved ord og vann alene
den er hans verk for visst.
Da han på korset døde,

han vant den som sin brud,
så den sin Gud kan møte

i rettferds rene skrud.

Hele salmen finner du i Norsk sal-
mebok, nummer 537. 

Bjarne Andersen

2 oktober 2003                

God Helg, 
oktober 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

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

Lokalredaksjon: 
Dag Vaula, Inger Dahl, Gustav Gun-
dersen og Svein Berg. 

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskonto-
ret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no 
Bilder skannes med høy oppløsning.
Digitalkamerabrukere bør velge høy-
est mulige oppløsning.

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

Internett:
www.bkf.no

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

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 9. desember
Stoffrist: 21. november

Kirkens grunnvoll

Nytt
Jubileumskalender - Fana 850 år
Feiringen av Fana Kirkes 850-
årsjubileum fortsetter med et
tett høstprogram. Se også det
programheftet som fulgte
forrige God Helg og som er
utlagt i våpenhuset.
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3               oktober 2003

 
mål kr. 540.000

 17.9.2003:

• kr. 221.578

Syltetøyglass-
aksjonen
Er syltetøyglasset ditt fullt eller bare halv-
fullt? Kom uansett og få det tømt på menig-
hetssenteret lørdag 1. november kl 13-14.
Du kan også komme en dag i uken i arbeidsti-
den kl. 8-15, eller selv sette pengene inn på
konto 3411.30.76803, merket «Syltetøy-
glassaksjonen». 
Så begynner du på nytt! ●

«Requiem» 
i Fana kirke
«Kor é Vi» presenterer REQUIEM av Gabri-
el Fauré, søndag 9.november, kl.20.00 i
Fana kirke. 

Medvirkende: 
Maria Gullberg – sopran
Anooshah Golesorkhi – baryton
Glissando Vokalensemble
Kor é Vi
Sammensatt orkester
Tone Kvam Thorsen – dirigent
Billetter: kr 150,-

«Kor é Vi» er et blanda kor i Ytrebygda,
som har Fana Folkehøgskole som sitt
øvingssted. Koret teller 65 medlemmer,
og har i løpet av sine 11 år strukket seg
mot nye musikalske utfordringer. Reper-
toaret spenner over et rikt register fra det
rytmiske repertoar, musikaler, profan kor-
musikk, fremføring av ny musikk til sakra-
le satser og kirkemusikalske verk. Kor é Vi
har hatt samarbeidsprosjekt med bl.a.
Fana Kammerorkester, Fana Kyrkjekor og
Sola Fide. I forbindelse med Fana kirke
sitt 850 års jubileum, holdt «Kor é Vi» åp-
ningskonserten og deltok på urfremfø-
ringen av H.Hellands verk: «Skisser fra en
gammel katedral». 
Tone Kvam Thorsen har vært korets emi-
nente musikalske leder siden 1997. ●

Høsttakkekonsert
Søndag 19.oktober kl 19.00. 
Fana Mannskor – dir. Jon F. Blichfeldt
Fana kyrkjekor – dir. Jostein Aarvik med
musikere og solister  og med Frøydis og
Reidar Storaas som musikalse reiseledere.

Program: 
Våre skjønneste aftensanger og –salmer
Gratis adgang. Kollekt.● 

«Kunstauksjon»
Flere kunstnere har gitt gaver til inntekt
for menighetens arbeid for barn og ung-
dom. Økonomiutvalget oppfordrer priva-
te og firmaer som vil støtte dette arbei-
det til å ta kontakt for å være med på en
visning av kunstverkene. Utvalget vil
prøve å ha en «auksjon» i løpet av no-
vember. 
Kontakt leder av økonomiutvalget, 
Hallstein Aadland på tlf 55 22 92 77.

AV GURO STUBHAUG ANDERSEN

Det var mange som var ekstra spente
på å se denne nye kirken som vi had-
de hørt en del om, og det ble en fin og
litt spesiell gudstjeneste. Det var 4-
åringenes gudstjeneste og søndags-
skolens dag, dessuten markering av
starten på barneåret. 5 barn ble
døpt, så det var en kirke stappfull av
barn og voksne som møtte oss.

Regn til sol
Vi startet i regnvær, men da vi kom
ut av Foldnes kirke hadde det klar-
net opp, og det ble et strålende vær.

Turen gikk så videre til Marsteinen
Fjordhotell, hvor vi fikk middag og
kaffe. Det ble en veldig fin kjøretur ,
og vi fikk se hvor vakker Sotra kan
være i lette høstfarger. Takk til sjåfø-
ren vår, Trond Haga, som med rolig
og fin kjøring gjorde turen ekstra
behagelig for oss.

Takk til alle
Vi i Diakonatet vil gjerne få takke
alle deltakerne for den fine turen.
Med så stor oppslutning og med så
glade og takknemlige deltakere, er
det en stor glede å få være med å ar-
rangere turer som dette. ●

På tur til Sotra
Fana diakonat arrangerte sensommertur 7. september.
Bussen var fullsatt, 45 påmeldte, og vårt første mål var
Foldnes kirke på Sotra.
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AV RONNY SØVIK

Forbønnshandlingen gir mulighet
for både individuell bønn og for-
bønn. Syke kan også be om forbønn
og bli salvet.  Fana kirke er en kirke
som tradisjonelt passer til denne
gudstjenesteformen. Kirken var tidli-
gere en pilegrimskirke. I middelalde-
ren kom mennesker fra store deler av
vestlandet for å bli salvet og bedt for.
Det het seg også at sølvkorset i Fana
kirke hadde undergjørende kraft. 

Vi tror at Gud hører bønner i Fana
kirke også i dag. Gud er den samme,
og den gamle kirken minner oss på
en særlig måte om at han kan hjelpe
dem som ber om det.

I Tomasmessen er det en god og
trygg atmosfære. Du får tid til å være
stille sammen med Gud. Hvis du øn-
sker det kan du sitte i kirkebenken og
bare lytte til den fine musikken og
sangen. Noen velger å sitte i benken
og be til Gud. Andre igjen går til sideal-

teret i St. Olavsnisjen og skriver sine
bønneønsker på en lapp. På slutten av
forbønnsdelen blir disse tatt frem til
alteret hvor de blir med i forbønnen. 

Lysgloben står fremme i kordøren.
Der er det mange som går frem og
tenner et lys. Enten for seg selv eller
for noen de tenker på. Noen spør
kanskje hvorfor vi skal tenne et lys. Å
tenne et lys er en symbolhandling.
Det er et tegn på noe stort. Det er et
tegn på at lyset er sterkere enn mør-
ket. 

Å tenne et lys et utrykk for håp – at
lyset vil brenne og bære det frem –
håpet som er i våre tanker.

■ Å tenne et lys er som en ordløs 
bønn til Gud.

■ Tenn et lys for et menneske du har 
mistet.

■ Tenne et lys for en som er syk eller 
døende.

■ Tenn et lys for en du er glad i
■ Tenn et lys til Guds ære

Noen kommer også frem til alteret.
Her er det mulighet for å knele ned
ved alterringen og være stille i bønn
sammen med Gud. De som ønsker
forbønn blir tatt imot av prest/dia-
kon og medhjelper. Vi har også et lite
alter ved siden av hovedalteret. Her
blir det gitt tilbud til de som er syke og
ønsker forbønn med salving.

Tomasmessen kan i manges øyne
virke spesiell, men har du vært tilste-
de vil du oppdage at dette egentlig
ikke er så forskjellig fra en vanlig
gudstjeneste. Største forskjell er den
mulighet hver av oss har til å delta slik
vi selv ønsker eller føler for. Her er det
stillhet. Litt dempet lys og mange ste-
arinlys som skaper en god og varm
opplevelse.«Her var det godt å være»,
er ord som ofte blir sagt av de som har
vært tilstede. ●

Velkommen til Tomasmesse i vår
middelalderkirke søndag 16. no-
vember kl 20.00.

4 oktober 2003                

■ Fana kyrkjekor og musikarar 
v/kantor Jostein Aarvik

■ Komponist Jostein Stalheim
■ Vertskapskorpset (guidane som

er utdanna i jubileumsåret)
■ Skolemusikkorpsa frå 

Krokeide og Kirkevoll.
■ Speidarane
■ Ten-Sing (Prahakoret) 

v/Christer Olsen
■ Venneforeningen for Fana 

kulturpark v/styreleiar Per 
Nilsen for parkeringsvakter, 
praktisk tilrettelegging og 
dugnadsarbeid i parken.

■ Veterangruppa frå Bjarg 

Idrettslag for servering av 
kyrkjekaffien i parken.

■ Firma Instanes A/S v/Bjarne 
Instanes for Kongebrua.

■ Eivind Hermansen for 
koordinering av 
programopplegget i parken.

■ Kakebakarar og sponsorar
■ Sist, men ikkje minst: Hjarte-

leg takk for godt samarbeid 
med det lokale politiet i 
planarbeid og gjennomføring.

Per Barsnes, prost
Svein Berg, Fana sokneråd
Harald Jonassen, hovudkomitéen

Tomasmesse 
i Fana kirke
I Fana kirke feirer vi Tomasmesse to ganger i
semesteret. I gudstjenesten legges det større
vekt på forbønn enn i en vanlig høymesse. 

Hjarteleg takk!
Høgdepunktet for Fana kyrkje sitt 850-årsjubileum søndag
21.09 vart ei stor og vellukka oppleving! Vi seier hjarteleg takk
til alle gode støttespelarar, som gjorde sitt til at festdagen vart
det han vart. Ein stor og glad folkekyrkjedag! Ei særskild takk til:
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Nylig hadde organisasjonen
Grønne menigheter en
landsomfattende aksjon for å
relansere Max Havelaar-
merket, symbolet som viser
at vi gjør en rettferdig
handel. Logoen er blitt ny og
samtidig felles over hele
verden. Men hvordan står det
til med rettferdige innkjøp i
menighetene i Fana?

AV DAG KVARSTEIN (TEKST)

Vi tok en ringerunde til menighets-
kontorene i
Fana prosti.
Intensjone-
ne var gode,
men ikke

alle steder hadde engasjementet ført
til rettferdig kaffe i koppen. 

Søreide: - Nei, det har vi ikke innført,
dessverre. Men det er vel på tide å
gjøre det. (Hans Jørgen Morvik, sok-
neprest). 

Skjold: - For tiden har vi ikke rettfer-
dig kaffe hos oss, men vi har hatt det
før. Vi har faktisk vedtatt at vi skal ha
det. (Bjørn Moe, kapellan). 

Birkeland: - Vi har hatt det sporadisk,
men stort sett har vi vanlig kaffe her.
Men jeg tror vi er i ferd med å bli mer
bevisste på dette området. (Eli Hegg-
dal, daglig leder). 

Slettebakken: - Ja, vi har kjøpt rett-
ferdig kaffe i flere år her hos oss. Det
skyldes blant annet miløbevisste folk
i menigheten som har stått på. Vi kjø-
per den på «Pura». (Inger Helene Jæ-
ger, daglig leder). 

Storetveit: - Vi har hatt det lenge,
men for tiden har vi vanlig kaffe. Det
skyldes at vi fikk et større parti i gave.
Men som «Grønn menighet» burde vi
jo hatt rettferdig kaffe. (Therese N.
Mokkelbost, daglig leder). 

Bønes: - Jeg tror ikke vi bruker slik
kaffe. Jeg kan i alle fall ikke huske at vi
har hatt det oppe i menighetsrådet.

(Hans Jakob Berg, nestleder i menig-
hetsrådet). 
Fana: - Ja, vi har rettferdig kaffe her
oss, kjøpt på «Pura» i større partier.

Dessuten fikk vi nylig 50 kilo Max Ha-
velaar-kaffe fra Hermann Friele i for-
bindelse med vårt jubileum! (Inger
Dahl, daglig leder). 

15 øre mer pr. kopp!
Mange lar være å kjøpe rettferdig
kaffe med Max Havelaar-logo fordi
den er litt dyrere enn vanlig kaffe. En
pose Friele Max Havelaar-kaffe kos-
te gjerne 18 kroner, fire kroner mer
enn den vanlige. En kopp rettferdig
kaffe koster dermed rundt 60 øre pr.
kopp, 15 øre mer enn vanlig kaffe.
Skremmende?

Årsaken til prisforskjellen er at kaf-
febøndene i Brasil og Tanzania tjener
mer penger på kaffeen som er produ-
ser gjennom Max Havalaar-ordning-
en.

Form for givertjeneste
Eva-Cecilie Øyen var med på å gjøre
Storetveit menighet til «grønn me-
nighet» for noen år siden. Blant annet
innførte de da «rettferdig kaffe». I fri-
tiden aksjonerer hun fortsatt for mil-
jø og rettferd. 

- De aller fleste er interesserte og vil
gjerne høre mer om rettferdig han-
del. Men det betyr jo ikke alltid at det
skjer noe. For min egen del ser jeg på
det å kjøpe rettferdige produkter som
en form for givertjeneste, siden det
ofte koster litt mer enn de vanlige va-
rene.

- I stedet for å tenke at der «tapte jeg
fire kroner», tenker jeg at «der gav jeg
fire kroner for større rettferd i ver-
den», sier hun. ●

Ikke Max rettferdig hos alle

Miljøforkjemperen Eva-Cecilie Øyen informerte
om Grønne menigheter og rettferdig handel i
Birkeland menighetshus nylig. FOTO: ELI HEGGDAL 

Max Havelaar sitt merke garanterer at
småprodusenter og plantasjearbeidere i
utviklingsland får gode handelsbetingel-
ser og tryggere sosiale vilkår. Gjennom
ordningen får bøndene direkte tilgang til
vestlige markeder. Dette gir mulighet til
vekst og utvikling - til beste for mennes-
ker og miljø.

Garantimerket finnes på kaffe, te, ba-
naner og appelsinjuice i norske butikker.
Framover vil ris, kakao, sjokolade, suk-
ker, honning, mango lanseres.

Max Havelaar er navnet på en roman-

person i en selvbio-
grafisk roman skrevet
av en nederlandsk for-
fatter ved navn Edu-
ard Douwes Dekker. 

Han levde fra 1820
til 1887. Dekker var

flere ganger i Indonesia som embets-
mann. Under sine opphold ble han så
opprørt over måten lokalbefolkningen
ble behandlet på, at han kom med en
rekke kontroversielle forslag til forbe-
dringer. ●

Max Havelaar – garanti for rettferdig handel
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AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Ikke nok med at kirkens høyeste jor-
diske sjef, kong Harald var der, men
hele det offisielle Norge og Bergens
egne notabiliteter møtte frem i sin fi-
neste puss. I tillegg kom en hærskare
av barn og vanlige fanabuer da Fana
kirkes 850-årsjubileum ble feiret
med festgudstjeneste og kulturelle
begivenheter.

Mange fremmøtte
Så mange møtte opp, at det på langt
nær var plass til alle inne i kirken.
Utenfor benket det seg et hundretalls
mennesker som fulgte høytidelighe-
ten via høyttalere i det forhåndsbe-
stilte fine været.

Det ble en gudstjeneste preget av
høystemt verdighet, rammet inn av
Jostein Stalheims flotte bestillings-
verk fremført av organist Jostein Aar-
vik, Fana kirkekor og Fana musikklag. 

- Vi er alle ferdamenn
Da Fana kirke ble bygget, var den sen-
tral for utbredelsen av kristendom-
men i Norge, og det valfartet folk til
kirken fra hele landet, ja til og med fra
utlandet. Og selveste pave Gregor
den IX brevvekslet med soknepres-
ten i Fanakirka på 1200-tallet for å
forsikre seg om at alt var på stell.
Prost Per Barsnes dro også linjer bak-
over og sa at jubiléet og Fana kirke
ikke bare er lokal begivenhet, det har
også nasjonale og globale perspekti-
ver. 

- Historien lærer oss at vi alle er fer-
damenn og ferdakvinner, vi er alle
under vegs. Men er vi også pilegri-
mer, spurte prosten i sin åpningshil-
sen. 

Å ta imot gaven
Biskop Ole D. Hagesæter talte om de

ti spedalske som ble helbredet av Je-
sus, en tekst som for 800 år siden ville
vært langt nærmere folks virkelighet
enn i dag. På den tiden var den frykte-

lige sykdommen en realitet blant
folk, og troen på mirakler var også
langt sterkere. 

Nettopp Fana kirke og sølvkorset på

Kongen og andre 

Vi må 50 år tilbake i tid, da kong Haakon besøkte kirken i anledning 800-årsjubiléet, for å finne
maken til oppmøte i Fana kirke. «Alle» var der da kirken fikk besøk av Haakons sønnesønn
under jubileumsfeiringen søndag 21. september. Ferdamenn og ferdakvinner strømmet til den
lille «middelalderkatedralen», nesten som pilegrimene gjorde for 800 år siden.

GELEDD. Barna stod på geledd og strakte hals for å få øye på kongen, som kom sammen med menighetsrådleder Svein
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alteret var et valfartssted folk besøkte
for å bli helbredet. 

- Bare en av de ti som ble helbredet
takket Jesus. Slik kan det også være i

dag. Mange tar gjerne imot Guds ga-
ver. Om det bare hadde vært slik at de
også tok imot giveren, sa biskopen.

1000 års garanti
Under et diskret politioppbud, og
med sine adjutanter innen armleng-
des avstand, spaserte deretter kon-
gen ned for å delta i folkefesten i Fana
kulturpark. Her åpnet kongen den
såkalte kongebrua over Fanaelva, en
bru entrepenørfirmaet leverte med
tusen års garanti. Lokale lag og fore-
ninger hadde stelt i stand kirkekaffe,
og kongen fikk oppleve frisk sang av
tensing-korene i Fana i det nye fri-
luftsamfiet. 

Regjering og lekfolk
Ved siden av kommunale topper som
ordfører, byrådsleder, bydelsdirek-
tør, bydelsstyreleder, var regjeringen
representert ved minister Laila Dåv-
øy. Fylkesmannen var der selvsagt

også, ved siden av politimesteren og
fungerende kirkeverge, for å nevne
noen. Men det var lokale ildsjeler
som fikk æren av vise kongen vei til
kirken, representert ved leder i sok-
nerådet, Svein Berg, og leder i hoved-
komitéen, Harald Jonassen. 

- Blankpusse kirkens indre liv
Kongen selv virket opplagt og impo-
nert over festgudstjenesten og den
vakre kulturparken. I sin tale ved åp-
ningen av kongebrua bandt han his-
torien og samtiden sammen, og han
var opptatt av at kirken ikke bare
handler om kultur og historie, men
også dreier seg om en indre pile-
grimsreise.

- Fana kirkes historie er en fortel-
ling om fattige folks vilje til å skape
seg et hellig rom. Jubiléet er en anled-
ning for dagens mennesker til å
blankpusse kirkens indre liv, og ikke
bare historien, sa kongen. ●

ferdamenn

 Berg (t.v) og leder i jubileumskomiteen, Harald Jonassen.

GRATULASJON.
Over: Kongen gratu-
lerer biskop Ole D. 
Hagesæther etter
festgudstjenesten. 
Til høyre prost Per
Barsnes og leder 
i jubileumskomiteen,
Harald Jonassen,
i mørk dress.

ÅPNET. Åpning av
brua som binder 
sammen kulturpar-
ken med det nye fri-
luftsamfiet. Kongen
er flankert av prost
Per Barsnes og entre-
prenør Bjarne 
Instanes.

ÆRE. Arne B. Andersen fikk æren av å bære prose-
sjonskorset, mens Amalie Haugstad brakte bibelen
inn i kirken. Bak fulgte presteskapet.
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AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Selv om den sportslige «karrie-
rekurven» deres er temmelig
ulik, er de i dag på omtrent
samme nivå i sin sykkel-sy-
klus. De er begge milslukere av
rang, med tre sportslige høy-
depunkt i året: Sykkelrittet
Bergen-Voss, Skjærgårdsrittet
(Bergen-Øygarden) og Trond-
heim-Oslo. De tilbakelegger
5000-10 000 kilometer på syk-
kelsetet årlig, og de hevder
begge at de har stort utbytte av

det, både fysisk og psykisk. 
Både Elisabeth og Hans Jørgen er fa-

miliefolk, de har ansvarsfulle jobber og
de er aktive i menighetsarbeid. Han er
sokneprest i Søreide, hun er fysiotera-
peut og deltar i menighetsarbeid i Ber-
gen sentrum, der hennes mann Gud-
mund er prest. 

- Hva betyr syklingen for dere. Er det
bare trening?

Elisabeth: - Nei, for meg er drivkraften
å bevise for meg selv at jeg er i stand til å
sette meg litt ekstreme mål, og nå dem.
Når jeg mestrer store fysiske utfordring-
er, blir jeg bedre i stand også til å tåle
mer også på det psykiske plan. Jeg be-
gynte å trene i en periode da jeg hadde
det tungt på jobb og følte meg utbrent.
Treningen og mestringen gav meg nytt

overskudd, forteller Elisabeth.
Hans Jørgen: - Da jeg begynte som

sokneprest her i Søreide, fant jeg ut at
det var viktig å holde trimmingen ved
like. For meg er den fysiske utfordring-
en og monotonien i det å tilbakelegge
mil etter mil på landeveien, godt for den
mentale helsen. Det blir en form for me-
ditasjon. På sykkelsetet får jeg sortert
tankene, og ikke sjelden har jeg klar
søndagsprekenen etter et par timers
tråkking, forteller Morvik. 

Trondheim- Oslo
Mens vi andre gjerne begrenser våre
sykkeleskapader til en rask trilletur til
butikken, sitter Elisabeth og Hans Jør-
gen frivillig bortimot et helt døgn på
sykkelsetet. Vi skal ikke påstå at den årli-

Sykkelentusias

Elisabeth Skarstein Waaler
kjøpte sin første racer sykkel 

for to år siden, og i år ble
hun fjerde beste kvinne i

Den store styrke prøven
mellom Trondheim og Oslo.
Hans Jørgen Morvik kjøpte

sin første racersykkel i 
13-årsalderen, men gikk på
trynet i sitt andre sykkelritt

og ødela tohjulingen. 
Han hadde ikke råd til ny

sykkel, og dermed var
sykkel karrieren over. 

Foreløpig. 

felles 4_felles 4.qxp  22.09.14  14:06  Side 8



9

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ge styrke-

prøven mellom trøndernes hovedstad og
en større provinsby på Østlandet, bare er
en lek for dem. Til det er anstrengelsene
for tøffe og adrenalinnivået for høyt. Men
Hans Jørgen hevder at det fysisk sett ikke
er noe problem. 

- Å ikke gi opp er det viktigste. Det gjel-
der å stå på , å mobilisere psykisk styrke til
å fortsette selv om det gjør vondt og reg-
net pisker.

Elisabeth forteller at stemningen i laget
skiftet underveis. 

- Fra begynnelsen var det mye humør og
overskudd i gruppen, etter hvert gikk det
over til kjefting og til slutt er det helt taust,
sier hun og ler.

I årets ritt var Hans Jørgen leder for en
gruppe syklister fra Bergen Cykleklubb
som kjørte etter et skjema på 19 timer. Til

tross for to velt og tre punkteringer i grup-
pen, rullet de gjennom 54 mil med trøn-
derske fjellstrøk og dype østlandske sko-
ger på 19 timer og et kvarter, en gjennom-
snittsfart på nesten 30 km/t. 

- Det ble det noen flere pauser enn plan-
lagt. Når vi sykler sammen, må man ta
hensyn til gruppen. Individuelle ambi-
sjoner må vike for gruppens beste, sier
han.

Elisabeth derimot, klarte seg med de
planlagte fire femminutter lange pause-
ne. Hun syklet i gruppe med to kvinner og
30 menn, og kom inn på utrolige 17 timer
og ett minutt. Ett minutt bak skjema! 

- Jeg var nær ved å gi opp halvveis på
grunn av kvalme, men det kom seg. Det
hjelper veldig å kjøre i en stor gruppe. Vi
gir hverandre oppmuntrende tilrop og
skifter på å dra. 

Dårlige sykkelstier
Bergen er ikke noe ideelt sted for syklister.
Hans Jørgen har likevel ikke problemer
med å finne fine sykkelruter. 

Bare man unngår de såkalte sykkelstie-
ne. 

- De få sykkelstiene som finnes, er dårlig
planlagt og elendig vedlikeholdt. Og i
praksis er det sjelden tilrådelig å bruke
gang- og sykkelstier når du farer av gårde i
40 km/t!

Elisabeth som ellers er en behersket og
rolig kvinne, blir også ivrig.
- Helt enig. De farligste situasjonene jeg
har vært oppi har skjedd når jeg har syklet
på sykkelsti eller på fortau. Derfor holder
jeg meg stort sett i veibanen. Men dess-
verre hender det litt for ofte at bussjåfører
prøver å oppdra meg, ved å forsøke å
presse meg ut av veien, sier trebarnsmo-
ren engasjert. ●

stene

Hans Jørgen 
Morvik
Alder: 46 år
Yrke: Sokneprest i Søreide
Bosted: Søreide
Trener: Sykler 6-10 mil, 2-3
ganger i uka. Rundt Ulriken
eller rundt Gullfjellet.
Sykkel: Har tre sykler: OLMO
Olympic, DBS Professionale
TREK OCLV, pris hemmelig.
Rekord Trondheim-Oslo:
19 timer, 15 minutter.
Det beste ved å sykle:
- Syklingen gir avpenning og
«positiv monononi».

Elisabeth Skarstein 
Waaler
Alder: 39 år
Yrke: Fysioterapeut
Bosted: Bønes
Trener: 25 km til jobben hver
dag, hele året. Treningsstu-
dio tre ganger i uka. Langtu-
rer innimellom. Litt jogging. 
Sykkel: DBS La Migliore,
kjøpt brukt til 5000 kroner.
Rekord Trondheim-Oslo: 17
timer og ett minutt.
Det beste ved å sykle:
-Å sprenge fysiske grenser gir
psykisk styrke. Naturopple-
velser. 

LANGTUR: 
Elisabeth Skar-
stein Waaler og
Hans Jørgen
Morvik tilbake-
legger hvert år
mellom fem og
ti tusen kilo-
meter på 
sykkelsetet.
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Nina Solberg Nygaards primære
oppgave som bydels direktør i
Fana har vært å sette politiker-
vedtak ut i livet. Nå blir hennes
viktigste oppgave å redde med -
menneskers liv. Snart er hun på
plass i Botswana i det sørlige
Afrika som koordinator for
Kirkens Nødhjelp. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Da hun sa ja til jobben hadde
hun ikke vært i Afrika, men si-
den har det blitt et besøk i Mala-
wi. Men som styremedlem i Kir-
kens Nødhjelp (KN) gjennom
mange år, har hun god kjenn-
skap til verdens fattigdomspro-
blemer og den urettferdige for-
delingen av livsvilkår for klo-
dens innbyggere. Hun har også
besøkt flere av KNs samar-
beidsland i Syd-Amerika og
Midtøsten. Et tur til Afghanis-
tan har det også blitt. 

Fra eneromsreform til sult
Mens hun her hjemme har
drevet med eneromsreform og
konkurranseutsetting, er vir-
keligheten i det sørlige Afrika
blant annet å takle sultkatas-
trofer og AIDS-tragedien.

- Hvordan blir overgangen
fra å være papirflytter og
sjefsbyråkrat til å stelle med
menneskeskjebner?

- Den blir nok stor. Men jeg
ser det ikke slik at den jobben
jeg har gjort her i Fana, bare
handler om papirflytting. Jeg
føler også at jeg har bidratt til å
skape noe godt for befolkning-
en. Men det er klart at per-
spektivene på arbeidet blir et
helt annet i Afrika. Der kom-
mer jeg til å føle folks livssitua-
sjon på pulsen.

- Når vi vet at gjennomsnittsal-
deren i mange afrikanske land er
knapt 40 år, og at 20 millioner afri-
kanere er rammet av AIDS, blir
ikke da «Krisen i Kommune-Nor-
ge» noe absurd?

- Jo, jeg føler av og til ubehag over

Sjefsbyråkrat blir 

«Du skal forkynne, 
om nødvendig med ord»

FRANS AV ASSISI
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klagingen. Særlig når det fremstilles
som om Norge er et dårlig land å bo i
fordi alt ikke som forventet i statsbud-
sjettet. Det er veldig perspektivløst å
fremstille det slik. I Kirkens Nød-
hjelps program står det at vi skal «be-
kjempe selvopptatthet og kynisme
hos oss som lever i velstand og over-
forbruk». Jeg føler med selv rammet
en en slik karakteristikk, og jeg tror
det blir sunt for meg og bli konfron-
tert med et mer globalt syn på livet. 

Tar spranget
Nå er hun klar for å ta spranget fra den
trygge sjefsstolen i kommunehuset
på Nesttun til en mer improvisert afri-
kansk tilværelse, med helt nye utfor-
dringer og problemstillinger. 

I det sørlige Afrika skal hun sam-
ordne arbeidet og være et bindeledd
mellom hovedkontoret og lokale
partnere. Kirkens Nødhjelp er en or-
ganisasjon som satser på samarbeid
med lokale nettverk i et langsiktig
perspektiv. I Afrika er dette nettver-
ket svært ofte den lokale kirken, som
de fleste steder er selve grasrotbeve-
gelsen blant folk. 

«Synliggjøre Guds kjærlighet»
Nina Solberg Nygaard kan ikke være
redd for nye utfordringer. I kofferten
har hun med seg et oppdrag som går
flere ganger utenpå stillingsinstruk-
sen i Bergen kommune. I Kirkens
Nødhjelps prinsipprogram står det at
organisasjonen skal «synliggjøre
Guds kjærlighet i verden». 

Det svinger litt mer av den formule-
ringen enn av «å sette politikernes

vedtak ut i livet», som det
heter i de kommunale ved-
tektene. 

- Ja, det innrømmer jeg. Det
er en stor oppgave, men samti-
dig et oppdrag som motiverer. I
min tro og mitt gudsbegrep er
reddferdighet viktig. Gud ønsker
at verdens goder skal fordeles
rettferdig, og jeg er glad for å være
med å bidra til det. 

- Er medmenneskelighet og dia-
konal innsats like viktig som for-
kynnelse for kirken etter din me-
ning?

- Jeg vil svare på det med å sitere
Frans av Assissi. «Du skal forkynne,
om nødvendig med ord». Med andre
ord kan våre gode gjerninger være like
mye forkynnelse som verbal evangeli-
sering. Jeg vil ikke sette de to tingene
opp mot hverandre. Samtidig er ikke
KN en misjonsbevegelse. Men vi står i
en helhetssammenheng, og vårt ar-
beid er tuftet på den kristne tro.

Den store mosaikken
Vestens bilde av Afrika er preget av
oppblåste barnemager, apatiske
mennesker i matkø eller krigerban-
der som terroriserer lokalbefolk-
ningen. 

Men dette er bare noen av bitene i
den store mosaikken som utgjør Afri-
ka. Nina Solberg Nygaard håper hun

skal få mange brikker på plass de nes-
te årene.

- Jeg regner med å møte nøden an-
sikt til ansikt, men tror også det blir
mange gode opplevelser. Flotte

mennesker, fantastisk natur, den
afrikanske musikken. Min viktigste
oppgave blir å bidra til at de store
ressursene som finnes i det sørlige
Afrika, kan frigjøres, sier Nina Sol-
berg Nygaard. ●

nødhjelper

Nina Solberg Nygaard

Født 1946
Stilling Bydelsdirektør i Fana
Utdannelse Sosiolog (cand. polit)
Verv Medlem av styret i 

Kirkens Nødhjelp 
siden 1997.

Ny jobb Regional representant 
for Kirkens Nødhjelp i det 
sørlige Afrika fra januar.

Bosted
2004-07: Gaborone, Botswana.

I de  disse 
landene 

skal Nina S.
Nygaard

arbeide de 
neste årene.
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I bladet for juni 2003
ble Fadervår i tekst-
meldingsversjon
gjengitt.

Vi spurte leserene om dette er
en god ide for å spre budska-
pet. Elisabeth Fougner har
denne oppfatningen:

Stopp verden jeg vil av!!
Det går for fort!
At skip i havsnød, rednings-
mannskap og datafolk trenger
et signalspråk som det tar sek-
under å få svar på, er forståe-
lig. Jeg spør imidlertid hvorfor

Fader Vår og Markusevangeli-
et skal omsettes i et forkortet
SMS-språk? Hvilken garanti
har en for at språket blir for-
tolket riktig slik at innholdet i
tekstene blir forstått?

For meg fortoner den for-
kortede versjonen seg som en
parodi: 

«Vårt daglige brød»= «Gi oss
mat.» I vårt mette land kan et
vennlig smil, glede en nabo,
være mer «daglig brød» enn
mat.» Gi dem mat». De sul-
tende altså.

«Forlat oss vår skyld som vi
og forlater våre skyldnere»=

«Tilgi oss det gale.» Ingen
«skyldnere» nevnes, og det er
opp til hver enkelt å definere
«det gale.» «Riket er ditt, mak-
ten og æren»= «ærn din?» (øst-
norsk for «er den din») Ja, ikke
vet jeg!

«Led oss ikke inn i fristel-
se»= «Hold oss unna fristelse»
Gud holder oss i kragen!
Mange har spekulert over
språket i denne bønnen.
Kanskje like bra?

Markusevangeliet kan nå le-
ses på 15. minutter i forkortet
utgave. Jeg får åndelig fordøy-
elsesbesvær ved tanken. I noe

mindre enn 2000 år har vi lest
Markusevangeliet. «Tider skal
komme. Tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.»
Hvorfor et slikt tempo? Ting
tar tid! En trøst at en tross alt
kan se den opprinnelige tek-
sten ved siden av SMS over-
settelsen, men enda forstår
jeg ikke helt poenget!

Jeg har strevet med å fatte
meg i korthet slik at mitt inn-
legg kan leses og forhåpentlig-
vis oppfattes på rekordtid. ●

Vennlig hilsen 
Elisabeth Fougner

BOKANMELDELSE AV DAG VAULA

Det kan høres ut som en sprø idé å ta
for seg et tilfeldig vers fra hver bok i
Bibelen og bruke dette verset som ut-

gangspunkt for dis-
kusjon i en hel bibel-
time. 

Men slik Knuth for-
klarer og demonstre-
rer det i boken sin,
kan denne innfalls-
vinkelen gi et innsyn i
Bibelen som supple-

rer og frisker opp de mer vanlige må-
tene å lese bøkenes bok på. 

Stikkprøvemetode
Deltakerne i bibelgruppen blir mer
aktive lesere når de både prøver å for-
stå det ene verset virkelig grundig og
samtidig setter det inn i en sammen-
heng med hele den bibelboken det
står i. De blir en slags bibelforskere
som bruker en stikkprøvemetode.

Knuth er ingen teolog, heller en nok-

så middels aktiv kirke-
gjenger. Han er derimot
en av grunnleggerne av
moderne dataviten-
skap, og har skrevet et
sett av lærebøker som
lenge ble betraktet som
en «bibel» for program-
merere. 

Kalliografi
Han er også kjent for sin
utvikling av programmer for typo-
grafisk design. Dette har brakt ham i
kontakt med mange kalliografer,
d.v.s. skriftkunstnere. 59 av de mest
kjente kalliografene fra hele verden
har illustrert teksten til de 59 versene
som diskuteres i boken. 

Dette blir en tilleggsverdi for bo-
ken, og det er forunderlig å se hvor-
dan kunstnerisk utforming av tek-
sten i et lite bibelvers kan understre-
ke og utdype innholdet.

Boken ble utgitt i 1991 og heter
«3:16 Bible texts illuminated». Den

kan bestilles via en bokhandel eller
via Internett, for eksempel fra
www.amazon.com.●

Kapittel 3, vers 16
Med utgangspunkt i disse bibelversene, ikke bare det
velkjente «lille bibel»-verset fra Joh. 3.16, men alle
3.16-vers fra alle bøkene i bibelen, har amerikaneren
Donald E. Knuth laget en helt spesiell bok til inspirasjon
for alle som leder eller deltar i bibelgrupper.

Ikke bare begeistret for «Fadervår-SMS» ...

Donald E. Knuth

DONALD E. KNUTH:
«3:16 BIBLE TEXTS 
ILLUMINATED»
$29.95 HOS
WWW.AMAZON.COM
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Vakthavende prest
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fana Kyrkjekor arrangerer te-
fest m/utlodning i Fana me-
nighetssenter onsdag 29.
oktober kl. 19.30.

Alle hjertelig velkommen!

Vi har kommet godt i gang
med det nye barnekoret på
Skranevatnet skole og er al-
lerede opp i mot 30 barn i al-
deren 4 til 11 år. Vi har delt
koret i to grupper, en fra 4 til

7 og en fra 8 til 11. Vi øver
hver tirsdag kl 1800-1845 på
klasserom P1 (SFO-bygget).
Vi tar gjerne imot flere barn, 
og håper på litt hjelp fra for-
eldre også. 

Ta gjerne kontakt. Mari Kris-
toffersen, Foreningssekretær
Fana KFUK-KFUM:
marikristoffersen@hotmail.com
Telefon 55 59 32 60
Mobil: 957 96 472

AV JOSTEIN AARVIK

Noen av de aller tidligst bevarte mu-
sikkstykker for tangentinstrumenter
er nettopp dansemusikk. Kilder fra
1500-tallet viser at den tidligste orgel-
musikken vi kjenner til er komposisjo-
ner i datidens danseformer. 

Videre har den liturgiske dansen all-
tid vært en del av den kristne kulttradi-
sjonen. Likevel var det vel kun mot
slutten av det 20. århundre at man be-

gynte å slippe balletten inn i kirkerom-
met. Ved konserten i Fana kirke  vil det
bli fremført koreografier til orgelmu-
sikk som er bygget over og inspirert av
dansetrinn.

Medvirkende
Kaie Kõrb (bildet)  har jobbet som pri-
ma ballerina ved Nasjonaloperaen i
Tallinn siden 1980. Hun har dessuten
hatt soloroller i en rekke trupper og har
vært engasjert over hele verden.

Anu Ruusmaa (regissør) er også fra
Estland.  Hun har arbeidet som solo-
ballerina ved Estonia Teater. I 1991 ble
hun som første estiske danser invitert
til å være med i gruppen Nordic Star,
hvor hun arbeidet som solist og peda-
gog. Hun har koreograf-diplom.

Ines Maidre er født i Estland, og ble
utdannet først som pianist ved mu-
sikkonservatoriet i Tallinn. Hun fort-
satte med orgelstudier i Tallinn og si-
den med cembalostudier i Bergen,
hvor hun er aktiv som kammermusi-

ker og orgelpedagog ved Griegakade-
miet. Som organist konserterer hun
over hele Europa og kan blant annet se
tilbake på fire CD-plater.

Aarvik har arbeidet som kantor og or-
ganist i Fana kirke siden 1998. Opplæ-
ring i orgelspill av Sigmund Skage, fort-
satte med studier i Oslo, Frankfurt am
Main og Paris. Har gitt konserter i
mange europeiske land. I år 2000 re-
presenterte han, sammen med Mai-
dre, kulturbyen Bergen ved en interna-
sjonal orgelfestival i Brussel. ●

Søndag 2. nov. kl 19.30 i Fana kirke.
Billetter kr 100,- ved inngangen.

FANA KIRKE  850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

1.JUBILEUMSBOK m/CD à 290  kr antall:  ______________ 

2.VHS à 150 kr, antall: _____ DVD à 250 kr,. antall: _______

3. PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk., antall:  ______
Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _____________  
Motiv 2: Vinterbilde antall: _____________ 

Eventuell porto kommer i tillegg. Bestillingen sendes:
Fana menighetskontor,  Fanaveien 320, 5244 Fana. 
Tlf. 55 59 32 50 / faks 55 59 32 59

Bestilt av: _________________________________________

Adresse:___________________________________________

Julegaver
Kjøp av julegaver kan stundom gi oss hodebry. Hva skal
vi finne på? Dette året bør svaret gi seg lett! Vi anbefaler
som glimrende gaver:

• Jubileumsboken DET HELLIGE KORSETS KIRKE 
PÅ FANA m/CD. 

• Videoen FANA KIRKE 850 ÅR 1153 – 2003, VHS og
DVD 
• Julekort: Ikke noe er hyggeligere enn julehilsener
med lokal tilknytning til avsenders hjemsted. Derfor
er julekort med motiv fra Fana
kirke være midt i blinken for alle fanafolk. 

Jubileumsboken, jubileumsvideoen og julekortene sel-
ges på Fana menighetskontor. Det som ønskes kjøpt kan
også bestilles pr. telefon. pr. telefax eller pr. mail, og bli
sendt hjem til folk i posten. NB! Det er lurt å være tidlig
ute, for lagerbeholdningen er ikke ubegrenset.

Tefest Nytt barnekor på Skranevatnet skole

Orgelmusikk og ballett
Søndag 2. november forenes orgelmusikk og ballett i Fana kirke. To
estiske ballettdansere og to organister skal fylle kirkerommet med
kroppslige og musikalske kunstuttrykk.
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15               oktober 2003

Kirkemusikalsk
aften avslutter
jubileet i Fana
Sola Fide, med sin dirigent Janic-
ke Damm Rusti, arrangerer 30.no-
vember avslutningskonserten for
850-års jubileet for Fana kirke.

«Kirkemusikalsk aften» kalles konser-
ten, og foruten Sola Fide presenteres
unge sangere og musikere fra Fanaregi-
onen. Blant disse Kirkevoll skolekor, og
dyktige skolekorpsmusikanter.

På programmet står sakral musikk i
svært variert form, og selv om det ikke
er snakk om en julekonsert, blir det nok
noen smakebiter fra julerepertoaret
også.

Konserten i Fana kirke er starten på
en begivenhetsrik adventstid for Sola
Fide. Tradisjonen tro inviterer koret
også til julekonsert i Skjold kirke
3.søndag i advent, 14.desember, kl.
20:00. Da pleier det å bli fullt hus, så
det kan være lurt å sikre seg billetter på
forhånd.

I år skal Sola Fide også holde julekon-
sert i Domkirken. Den konserten går av
stabelen onsdag 17.desember kl 19:30

Billetter til julekonsertene kan 
bestilles pr tlf 95 04 04 39 eller 
pr e-post: solafide@c2i.net. ●

Fana KFUK-KFUM skal ha sin
årlige julemesse 30. november.

I den anledning må vi ha hjemmelag-
de salgsvarer. Vi har satt av fire datoer
hvor vi møtes og lager salgsvarer. Vi
håper at dere har lyst til å være med
på noen hyggelige kvelder, hvor vi la-
ger noe sammen, samtidig som vi har
en trivelig kveld med prat rundt bor-

dene.  Kanskje du treffer noen nye
mennesker, og kanskje du får noen
idéer til egne julegaver ?

Sett av en eller flere kvelder og ta
gjerne med en venn, en nabo ...

Vi kjøper inn alt vi trenger av mate-
riell, men kom gjerne med idéer !

Sted: Fana menighetssenter, barne-
og ungdomslokalene i kjelleren

Dato: Tirs. 14 okt., tirs. 28 okt.
Tors. 13 nov.  tors. 27 nov.

Tid: Kl. 19.00

Er det noe du lurer på, kontakt Lis-
beth Småland Søvik: tlf. 55 91 59 71,
epost: lis-smaa@online.no ●

Hilsen julemessekomiteen 
i Fana KFUK-KFUM

17.-19.10: Miljøtur m/Blessing TenSing til Austevoll –konfirmanter velkommen!
23.10: Vil du være menighetsfadder? Menigheten har et team med faddere som besøker 

alle familier med barn som er døpt i Fana kirke på 1 - 2- og 3 årsdagen for dåpen
Fadderne har ansvaret for en 8 - 10 barn hver. Nå vil ha med DEG i teamet vårt!  
Vil du vite mer? Vi samles på Fana menighetssenter Tors 23. oktober kl. 19.00. 

31.10–2.11: Miljøtur m/Ytrebygda TenSing – konfirmanter velkommen !
14.11: Nattcup, fotball Haukelandshalllen. TenSing/påmeldte konf. (NB kl 1800-0700)

Vi trenger flere ledere over 20 år til å være med
Kontakt kateketen på 55 59 32 50/63 eller 93 85 03 67 

16.11: 11:00  UNG MESSE m/pres. av konfirmanter fra Fana .Blessing deltar
13:00 UNG MESSE m/pres. av konfirmanter fra Ytrebygda. YTS deltar
Kort informasjon for deltagere og foresatte/faddere i kirken etter gudstjensten 
KONFIRMANTKONTAKT: Kateket Ann Elisabeth Tveit 55 59 32 50/63

23.11: Gospelnight. Recycled deltar
5.12: Vi synger julen inn. Begge TenSing korene deltar
7. 12: LYSMESSE. Påmeldte konfirmanter deltar, obligatorisk for alle

TenSing: hver mandag er for deg mellom 13 og 19. TenSing er kor, dans/drama, band, 
teknikk, venner, tro og fellesskap. BLESSING  TenSing: Fana menighetssenter 
1830- 2100. Hovedleder Christer Olsen 92 63 49 78. YTREBYGDA TenSing: Ytre-
bygda skole 1800- 2030. Hovedleder Eivind Heitmann 97 59 55 15

KFUK/KFUM: Mari Kristoffersen 55 59 32 60/95 79 64 72 
YNGRES hver fredag på bedehuset i Blomsterdalen (Hjellestadveien)
Hovedleder Oddvar Aadland 90 99 04 25

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10

Sola Fide ønsker fanabuene hjertelig
velkommen til sine konserter!

Juleverksted!

Dette skjer i høst …
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19. oktober – 19. s e pinse
11.00 Fana v/res kap Nesse. Menighetens

høsttakkefest - familiegudstj. Dåp.  
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

11.00 Blomsterdalen v/vikarprest Abel-
sæth. Høymesse. Nattverd. Takk-
offer til Indremisjonen. 

19.00 Fana. Høsttakkekonsert v/Fana 
kyrkjekor og Fana Mannskor m.fl.
Salme 73, 23-28. 1 Kor 1, 4-9
Mark 12, 28-34

26. oktober – Bots- og bededag
11.00 Fana v/prost Barsnes. Bots- og 

bededagsgudstj. Allment skrifte-
mål. Takkoffer til menighetsarb. 

13.00 Fana v/prost Barsnes. Dåpsguds-
tjeneste. Takkoffer til dåpsopplæ-
ringen i Fana. Jes 59, 1-4+8-9
Gal 5, 16-24. Matt 3, 7-12

2. november – Allehelgens dag
11.00 Fana v/vikarprest Abelsæth. Alle-

helgensgudstj. Nattverd. Takkoffer 
til Fana Diakonat. Etter gudstj. er 
kirken  åpen til 15.30.  Middag for 
eldre i Menighetssenteret 12.30.

16.30 Hjellestad v/Nesse. Familieguds-
tjeneste.  Jes 49, 8-10. Matt 5, 1-12
Åp 7, 9-17

9. november – 22. s e pinse
19.00 Fana v/res kap Nesse. Familieguds-

tjeneste, utdeling av «Min kirke-
bok» Barnekoret «Aks» deltar.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

16.00 Kristborg Bedehus. Familiesamling
v/res kap Nesse. 2 Mos 3, 11-15
Apg 17, 22-32. Joh 12, 44-50

16. november – 23. s e pinse
11.00 Fana v/vikarprest Abelsæth og 

kateket A E Tveit. Ung messe.
Konfirmantpresentasjon for Fana. 
Takkoffer til Fana KFUK-KFUM.

13.00 Fana v/res kap Nesse og kateket A E
Tveit. Ung messe. Konfirmant-
presentasjon for Ytrebygda. 
Takkoffer til Fana menighetsarb.

11.00 Blomsterdalen v/Barsnes. Familie-
gudstjeneste. Takkoffer til Misjons-
sambandet. 

20.00 Fana v/res kap Nesse og diakon 
Søvik 1 Mos 50, 15-21. Fil 1, 6-11
Matt 18, 21-35

23. nov.– siste søndag i kirkeåret
11.00 Fana v/prost Barsnes. Høymesse. 

Dåp og nattverd. Takkoffer til

menighetsarbeidet. 
19.00 Fana v/Fana KFUK-KFUM. 

Gospelnight. Jes 65, 17-19
Åp 20, 11-13. Matt 25, 31-46

30. november – 1. s i advent
11.00 Fana v/vikarprest Abelsæth. 

Familiegudstjeneste. Dåp. 
Takkoffer til Menighetens misjons-
prosjekt. Etter gudstjenesten: Jule-
messe i menighetssenteret for 
Fana KFUK-KFUM. Salme 24
Åp 5, 1-5. Luk 4, 16-22

7. desember – 2. s i advent
11.00 Fana v/res kap Nesse. Høymesse. 

Dåp og nattverd. Takkoffer til 
menighetsarbeidet

19.00 Fana v/res kap Nesse, kateket 
Tveit, konfirmanter og Kirkevoll 
skolekor. Kollekt til Menighetens 
barne- og ungdomsarbeid. Joel
3, 3-5. Hebr 10, 35-39. Luk 12, 35-40

Nytt

Jørgen Solsvik-Eide,  Erik Fjelltveit Nyhuus
Dennis Lanesskog,  Nikolaj Lunestad
Mathias Berge,  Nicolai Falck Revheim

Christopher Thornes Alræk, Stian Olsnes
Carl Stian Hillesøy Berg, Jens Tjomsland
Vegard N. Nordstrøm, Benjamin K. Aad-
land
Felix Ulrik Losvik,  Jacob Fredrik Losvik
Christopher Heggholmen,  Marthe E. Nesse
Håvard Kampen Nesheim, Victor Nielsen
Jonas H. Ness,  Casper Fiskeseth Bernes
Matias Hatland Eidsvik,  Sander Jung
Andre Jung,  Jonas Folgerø
Kristoffer B. Ramsvik,  Viljar H. Birkeland,
Ulrik Heggstad Tveit, Anne Noss Nordvik,
Isabell M. Grimseid,  Emilie Farstad Vidme,
Anne Noss Nordvik,  Sunniva Solemdal, 
Stine Lise Gullaksen, Mathilde G. Netteland
Emma Louise Salen, Katrine B. Salbu
Dorthe Johanne Helgeland, Kristina S. Kindt
Elise Roseth, Sabina Dahle Johnsen
Christina og  Iselin Blackwood Sørbotten
Kjerstine Haarr,  Helle Amundsen
Mathilde B. Fauske,  Ingeborg H. Birkeland

Thomas Borge Pedersen – Tale Helgø
Aksel Mørch – Monica Nilsen
Torbjørn Fotland – Johanne Kyvik
Terje Christiansen – Lin Karin Rosendahl
Jøran Sundberg – Renate Iversen
Gerry Rene Hilt Grimsøy – Ingvill Helen
Gravdal
Harald Stolt-Larsen – Irene Tunes
Bernt Hindenes – Lene Jargren Hausvik
Espen Molund – Karin Brekke
René Landsvik – Tone Lise Rolfsvåg Larsen

Richard John Grant – Kristin S. Andersen
Christer Olsen – Renate Pedersen
John Erik Jørgensen – Lise Norstrøm
Tommy Krabberød – Tina Lie Thorkildsen
Ole A. Nordhaug – Ragnhild Daae Gjertsen
Kjell Otto Brodahl – Vibeke Amundsen
Christian Breisnes – Birte-Helen Rød
Roy Tønnessen – Anne-Tove Boga
Roald Olsen – Gyrid Byrkjeland Lekva
Jarleif Hodne – Hanne Nordtvedt

Johannes L. Sandal , f. 1917
Håkon Magnus Kaland, f. 1925
Nils Inge Liland, f.1971
Willy Johannessen, f. 1937
Erling Olai Dale, f. 1940
Lorentz Lorentzen, f.1925
Erling August Liland ,f. 1919
Johan Skage, f.1912
Kåre Lepsøe, f.1923
Olav Botnevik, f.1936
Hans Gerhard Kolbeinsvik, f.1925
Oddvar Lind Olsen, f.1922
John Martin Boga, f.1940
Einar Bolann, f.1910
Hans Christian Tybring Andersen, f. 1973
Viggo Rolf Bjering, f.1913
Rasmus Øijordsbakken, f.1924
Hildur Heggheim, f.1920
Ruth Heimdal, f.1928
Lilly Hildur Laastad, f.1924
Milly Alida Lange, f.1915
Mabel Serine Borge, f.1920

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B

Nytt

Fulldistribusjon

Familiemøter på Kristborg 
Hele familien er velkommen til Kristborg
bedehus søndag 12. oktober og søndag 9.
november, begge dager kl 16.00. Enkel be-
vertning, sang, bønn, forkynnelse. Kom og
bli med! ●
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