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: med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

-I løpet av dagene på leir ble det skapt både vennskapsbånd og
trosnysgjerrighet, skriver Eirik Mills om konfirmantleirene tidligere i
august. Side 2-3

Kunstauksjon: Gi bud!
Fana menighet har fått åtte kunstverk som skal
auksjoneres bort til inntekt for barne- og ungdoms-
arbeidet. Kunsten utstilles på Lagunen. Her kan du
gi bud. Side 5
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Rapport fra en
konfirmantleir

Bispevisitas 
Når Bjørgvin-bispen visite-
rer Fana blir det blant annet
åpent folkemøte om plane-
ne for ny nærkirke og ung-
domskveld i kirken. Side 4

Reiseskildring
«Etter morgenbønn på hyt-
tetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi
oss i vei, ledet av lokalkjent
fører...» Kirsten Almås for-
teller fra sommerens pile-
grimsvandring til Røldal. 

Side 10-11

Sorggrupper
Fana-menighetene starter i
høst sorggrupper for etter-
latte. Diakon Tone Totland
påpeker at sorgen ikke
trenger være sjokkartet for
at man skal kunne delta i
gruppe. Side 12
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God Helg, 4/04

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

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

til alle hjem i menigheten. Vi tar med
glede i mot artikler av ulike slag og
gjerne også reportasjetips
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Ordet trosnysgjerrighet
dukket stadig opp i min
tankeverden i løpet av
de ni dagene jeg var på
konfirmantleir på
Kvamseter. 

AV EIRIK R. MILLS

Hvis vi lederne kunne være med
å skape trosnysgjerrighet i kon-
firmantflokken, da må vi kunne
konkludere med at målsettingen
for leirene, ja for hele konfir-
manttiden, er oppnådd. I enkel-
te sammenhenger er det langt
fra et kompliment å bli regnet
for å være nysgjerrig. Ingen av
oss vil vel bli oppfattet som en
«snushane», men akkurat i den-
ne sammenheng håper jeg kon-
firmantene tør være nysgjerrige
og snuse litt på hvem Jesus er og
hva det innebærer å tro på ham. 

Trosnysgjerrighetsnerve
Mange forteller om sine erfaring-
er med tro, hvordan de har fått
oppleve at Jesus er aktuell og
virksom. Men akkurat som vi
mennesker er forskjellige, er det
forskjellige historier som rører
ved oss. Noen vitnesbyrd virker
lite troverdige. Vi hører det som
blir sagt, men lytter i grunnen
ikke etter. Andre vitnesbyrd be-
rører noe som ligger gjemt langt
bak hjerterota, og det pirker bort
i trosnysgjerrighetsnerven vår.
Forhåpentligvis vil berøringen
inspirere oss til å gjøre oss egne
troserfaringer. I lengden er det
ikke nok å høre andres vitnes-
byrd. Vi må selv få erfare hvor-
vidt Jesus er verdt å tro på.

Sakkeus
En av skikkelsene som opptrer i
Jesusfortellingen var utvilsomt
en «nysgjerrigper». Det står i Bi-
belen at «han ville gjerne se
hvem Jesus var». Han hadde
hørt rykter. Han hadde hørt vit-

nesbyrd om denne annerledes-
mannen som gjorde undre, som
var opptatt av de svake og ut-
støtte i samfunnet. Men i leng-
den holdt det ikke med løse ryk-
ter og andres vitnesbyrd. Han
ville se selv. Sakkeus, som var li-
ten av vekst, var redd at folke-
mengdene som flokket seg om
Jesus ville hindre han i å få øye
på annerledesmannen. Men nys-
gjerrigheten ble en drivkraft
som gjorde at han klatret opp i
et morbærtre for å få et glimt av
Jesus da han gikk forbi. Jesus
gikk ikke forbi. Nei, han stoppet
under treet og ba ham om å kom-
me ned. Jesus ville tilbringe tid
sammen med Sakkeus. Jesus vil-
le ha med Sakkeus å gjøre selv
om han var overtoller, en lite po-
pulær mann som tjente seg rik
på overbeskatning og underslag.

Levende vitnesbyrd
Sakkeus var trosnysgjerrig. Han
fikk selv et personlig møte med
Jesus og ble selv et levende vit-
nesbyrd da han ga halvparten av
alt han eide til de fattige, og be-
talte tilbake alt han hadde pres-
set ut av andre. Forhåpentligvis
vil også konfirmantenes og din
trosnysgjerrighet inspirere deg
til å gjøre egne troserfaringer.
Kanskje også du får et personlig
møte med Jesus. Kanskje også
du, på din måte, blir et levende
vitnesbyrd om at Jesus er like
aktuell og virksom i dag som for
to tusen år siden. ●
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Nysgjerrig på tro? 

Vi har akkurat lagt bak oss to
konfirmantleirer, og i mor-
gen venter vi den tredje og
siste puljen med om lag sek-
sti konfirmanter. Selv om
det er litt slitsomt å være til
sammen ni dager på leir, og
holde styr på til sammen
hundre og åtti tenåringer, så
er det meningsfylt å til-
bringe tid med hverandre
og med konfirmantene. 

Obligatorisk leir
Mellom 2. - 10. august av-
vikles årets konfirmantlei-
rer.Leirene er lagt inn som
en obligatorisk del av kon-
firmantopplæringen, og
her holdes en del av de un-
dervisningstimene som tid-
ligere har vært gjennomført
på menighetssenteret på
Fana og på Ytrebygda skole. 

Leirene gjør at vi kommer
nærmere hverandre. Det å
spise sammen, leke, spise
godteri og snakke om både

viktige og høyst uviktige
ting, gjør at vi blir kjent. Det
heter i planen for konfirma-
sjonstiden at det skal legges
vekt på erfaringer og opple-
velser, og det tror vi konfir-
mantleirene bidrar til. 

Vann-problemer
Vår Herre velsignet oss med
varmt og godt sommervær
på den første leiren. Konfir-
mantene på den midterste
leiren var derimot ikke like
heldige. De var utsatt for en
noe skeiv vannfordeling. I
perioder fosset regnet gan-
ske godt på utsiden, mens
på innsiden var både vann-
kraner og toaletter boksta-
velig talt tørrlagte på grunn
av en defekt vannpumpe.
Men konfirmantene tok det
hele sporty, og som Gun-
nar-prest kommenterte,
«det er godt vi har med ung-
dommer å gjøre, for en
gjeng godt voksne leirdelta-
kere hadde tvilsomt taklet
vannmangel og organisert
toalettavvikling med like
godt humør.»

I skrivende stund er vi atten ungdomsledere
fra Fana og Ytrebygda samlet på Kvamseter.
Med god mat, volleyball, bading og sene,
sosiale nattetimer samler vi krefter til ny
konfirmantleir. 
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Eirik R. Mills. FOTO: DAG VAULA

Tre leirer, att
hundreogåtti
konfirmanter
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Ungdomslederne
Uten de atten ungdomsle-
derne som har brukt ni da-
ger av sommerferien til å
være med på tur, hadde
ikke konfirmantleirene
vært mulig å gjennomføre.
Også konfirmantene ga oss
tilbakemeldinger om at de
satte stor pris på de yngre
ungdomsledernes delta-
kelse. I en gruppesamtale
var det ei av konfirmant-
jentene som kikket unn-
skyldende bort på «den nye
kapellanen» mens hun be-

merket at hun syntes det
var fint at det ikke var bare
prestene som stod og pra-
tet hele tiden, men at også
ungdomslederne fortalte
om seg selv og sine erfa-
ringer med gudstro. 

Gudstro 
Og når alt kommer til alt er
det jo nettopp gudstro som
gjør at vi er samlet. I felles-
skap ønsker ungdomsle-
derne og prestene å peke
på Jesus. 

Gjennom undervisning

og samtale ønsker vi å ut-
fordre konfirmantene til å
være nysgjerrige og selv
finne ut av hva de tenker
omkring tro. 

I løpet av dagene på leir
ble det utvilsomt skapt
både vennskapsbånd og
trosnysgjerrighet, og vi in-
viterer herved konfirman-
tene til å være med i me-
nighetens ungdomsar-
beid slik at vi kan få flere
gode opplevelser og leirer
også etter konfirmantti-
den. ●

3               august 2004 

Opplegget 
for de nye
konfirmantene
i 2005:
Konfirmantene på Fana
har innskrivning på
menighetssenteret 18.
oktober kl. 1800-1900,
mens konfirmantene i
Ytrebygda har inn-
skrivning på Ytrebygda
skole 18. oktober kl.
1800-1900.

Valg I: Tensing (max 25stk)

■ Følger i stor grad Ten Sings
semesterplan.

■ Skal være med på minst én 
av Ten Sings helgeturer.

■ Møter sammen med alle 
andre konfirmanter til 
temadager, lysmesse, ung 
messe, gospelnight m.m.

Valg II: Mandagsgruppe/
torsdagsgruppe

■ Har konfirmantundervisning
enkelte mandager/-
torsdager.

■ Skal være med på sommer-
leir i august 2005.

■ Møter sammen med alle 
andre konfirmanter til 
temadager, lysmesse, ung 
messe, gospelnight m.m.

■ Skal være tilstede på minst 
fire høymesser/gudstjenester
i Fana kirke.

Invitasjoner sendes 
hjemmene. ●

tteenn  lleeddeerree,,  
ti vviillttrree  
er

Gledessprederen Ole Kris-
tian Sæløen Førsund sjar-
merte lederne i senk da han
etter å ha vært med på den
første konfirmantleiren
uanmeldt dukket opp med
sovepose og bagasje og
gjerne ville gjenta sukses-
sen ved å være med på også
den siste av de tre leirene.

Til tross for at han nok had-
de ofret både tid og penger
på bussen fra Meland til
Kvamseter fikk han et heller
kortere opphold. 

På grunn av plassmangel
hadde vi dessverre ikke an-
ledning til å huse den ivri-
ge konfirmanten, så etter
trekvarters besøk kjørte vi

han like godt tilbake der
han kom fra. Men kjære
Ole, det hadde vært hygge-
lig om du vil være med på
en av Ten Sings leirer til
høsten. Da skal du være
hjertelig velkommen. ●

IVRIG: Ole Kristian Sæløen Før-
sund FOTO: EIRIK R. MILLS

BADER: André Birkeland, Kaja Birkeland Theis og Benedicte Torgilstveit Larsen tar en avkjølende dukkert ved Kvam-
seter. ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

Møte med en ivrig konfirmant
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AV JOSTEIN AARVIK

Sammen med de gjestende
musikerne møter vi to av de
viktigste bærekreftene i
menighetens musikkliv og
formidlerne av kirkens
sang- og musikkarv.

■ Fana mannskor deltok i
pinsen på korfestival i Est-
land og gav konserter der.
Fra planene fremover kan
nevnes konsert i Fana amfi
neste sommer i forbindelse
med 100-årsfeiringen av
unionsoppløsningen.

■ Fana kyrkjekor, som i
2002 hadde en flott
konsertreise til Frankrike,
har nå begynt innstude-
ringen av Johannespasjo-
nen av J. S. Bach for påsken
2005 og forberedelsene til
en reise til Toscana i okto-
ber 2005.

■ «The Golden Accolade”
med Olga Lutziv-Ternov-

skaya (sopran) og Dmitry
Lutziv (piano) har vunnet
konkurransen «New Stars» i
Russland i 1995 og tatt før-
stepris i den internasjonale
konkurransen for duetter i
San Bartolomeo (Italia) i
1998.

Olga Lutziv-Ternovskaja
er utdannet ved Det russis-
ke musikkakademi som pi-
anist og som sangerinne.
Siden 1993 har hun vært so-
list ved Stanislavskij Opera-
teater i Moskva. 

Dmitry Lutziv er også ut-
dannet ved Det Russisk
Musikkakademi og tok
«Master’s Degree» i 1990.
Han er konsertpianist, og
opptrer både som solist og
som akkompagnatør. Et av
hans siste realiserte pro-
sjekter bør nevnes: En anto-
logi av klaverkonserter fra
Mozart til Rachmaninov.

The Golden Accolade tur-
nerer mye. De har opptrådt
i Polen, Spania, USA, Italia. I
2000 de var i Norge for før-
ste gang og ved en turné
året etter gav de en fantas-
tisk konsert i Fana kirke. ●

4 august 2004                 

NAVN: 
Erling
Dahl
(24),
student

?Arbeidskirke 
eller katedral

-Begge deler. Fint med høymes-
se i «katedral», men i en ar-
beidskirke har man større frihet
med formene for gudstjenesten
og man kan delta mer aktivt.

?Orgelbrus 
eller Ten Sing?

-Ja takk, begge deler!

?Lang eller
kort preken?

-Helst ikke for langdryg, men
uten for mange gjentagelser og
med godt innhold som griper,
kan den godt være lengre.

?Barnetro eller om-
vendt som voksen?

-Barnetro.

?Kirkekaffe eller 
fort ut på tur? 

-Kirkekaffe - spesielt hvis det er
noen jeg kjenner.Da kan man
prate litt og ikke bare hilse
sånn i farten. Kirkekaffen er et
viktig samlingssted.

?Beste 
bibelhistorie?

-Bergprekenen er vel kanskje
den enkelthistorien som gir
meg mest. Veldig mange kloke
ord på ett sted. Høyaktuelt
fremdeles.

?Vakreste 
salme?

-«Deg være ære», stående i kir-
ken, med fullt orgelbrus og med
sang av full hals.

?Hvorfor går 
du i kirken?

-På grunn av tilhørighet til me-
nigheten. Kirken er et fast mø-
tested med Gud, som jeg trenger
i en travel tilværelse.

?Liker best ved
gudstjenesten?

-Preken og nattverd gir meg mye.

?Forslag til
forandringer?

Hjelpe ungdom til fast kirke-
gang også utenom konfirma-
sjonstiden. Gjøre gudstjenesten
til et naturlig samlingssted også
for dem. 
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Programmet er tettpakket
fra tidlig morgen til sen
kveld - bare lørdag er det en
pause. Biskopen skal snak-
ke med hver enkelt i staben,
med leder av Ytrebygda kyr-
kjelag og lederen i hoved-
styret for Fana KFUK/
KFUM. Han skal ha møter
med soknerådet, lederne av
ungdomsarbeidet og med
lærerne som underviser i
KRL-faget, han skal ha sko-

lebesøk og skolegudstje-
neste. Videre skal han på
bedriftsbesøk på Bergen
lufthavn, Flesland, og han
skal besøke Mildeheimen. 
I programmet er det flere
åpne arrangementer som
vi sterkt oppfordrer Fana-
folk til å slutte opp om: 

Onsdag 22.9. kl 19.00
Åpent folkemøte i Ytrebyg-
da skole om planene for ny
nærkirke. Tema: «Ytre by -
menighetens plass i et by-
utviklingsperspektiv»

Torsdag 23.9. kl 20.30
Ungdomskveld i Fana kirke
Søndag 26.9. kl 11.00
Visitasgudstjeneste i Fana
kirke (familiegudstjeneste
- høsttakkefest). 
12.15: Kirkekaffe/visitas-
møte i Fana menighets-
senter. 19.00:Høsttakke-
konsert i Fana kirke. ●

Bispevisitas i Fana 
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Det blir fire travle dager i Fana fra onsdag 22.
til søndag 26. september: Biskop Ole D.
Hagesæther visiterer Fana menighet.

BISKOP Ole D. Hagesæther 
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Årets høsttakkekonsert markerer avslutningen
av biskopens visitas i Fana menighet. 

Høsttakkekonsert 

Fana kirke søndag 26.sept.
kl 1900: Fana Mannskor,
Fana kyrkjekor og «THE
GOLDEN ACCOLADE» fra
Moskva Gratis adgang. 
Kollekt ved utgangen.

Fana kyrkjekor
Øvingar etter ferien starter
onsdag 18.august kl 19.30 i
Fana kirke. Vi øver bl.a.
frem mot høsttakkekonsert,
julekonsert, sang ved guds-
tjenester og en framføring
av Johannespasjonen av J.
S. Bach i påsken 2005. Ko-
ret planlegger også en reise
til Toscana i oktober 2005.

Nye medlemmer ønskes
velkommen og bes ta kon-
takt med dirigent Jostein
Aarvik
55593252/55314806 eller
Ingunn Skage 55915696

GOLDEN ACCOLAGE: Olga Lutziv-Ter-
novskaya og Dmitry Lutziv.
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5               august 2004 

-Din innsats gir
håp til Sudan
-Flyktningene i Sudan trenger vår hjelp
mer enn noen gang, og vi oppfordrer til en
storstilt dugnad for å skaffe bøssebærere
til innsamlingsaksjon, sier distriktskontakt
for Kirkens Nødhjelp, Eirik Mills. 

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors oppfordrer
folk i menigheter og lokallag over hele landet til å
samle inn penger til folket i Sudan. Konflikten i
Darfur har forverret seg utover sommeren og nær-
mere en million mennesker er jaget på flukt i eget
land og har mistet alt de eier. Ytterligere 200.000
mennesker har flyktet over grensen til nabolandet
Tsjad. Behovet for hjelp og trygghet er prekært. 
-Vi ønsker å samle alle gode krefter i Fana til dug-
nad for folket i Sudan, sier Eirik Mills. 
-Ta kontakt med menighetskontoret eller Fana
Røde Kors og meld deg som bøssebærer til innsam-
lingsaksjonen i begynnelsen av september. Vi opp-
fordrer også til andre aktiviteter som gir sårt
trengte penger til flyktningene. Vi har gode erfa-
ringer med å invitere til dugnad i Fana prosti, og
håper at folk vil vise sin solidaritet med de hardt
prøvede menneskene i Darfur-provinsen, sier Mills.
Det er mulig å gi på bankkonto 100 eller givertele-
fon 820 44 000 (175,-). ●

Kirkens SOS trenger 
flere medarbeidere!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter
derfor nytt kurs i samtaleferdigheter og krisehånd-
tering. Kurset går mandagskvelder med kursstart
20. september. Medarbeiderne har vakt ca. hver
12. dag, og får støtte og veiledning i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven
er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal
ikke finne løsninger eller «gode råd». 

Velkommen til et godt fellesskap og en me-
ningsfull tjeneste! Ring oss på tlf. 55 32 58 45
på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. Se også
informasjon på www.kirkens-sos.no ●

TELTBY: Flyktningene søker ly for sol og sandstormer i
flyktningeleirene. Det er brukerne selv som frakter telt og
setter dem opp. FOTO: HEGE OPSETH/KIRKENS NØDHJELP 

Første gang, annen
gang, tredje gang... 
I høst blir det kunst-
auksjon i menighets-
senteret i Fana: Åtte
kunstnere har bidratt 
med keramikk, grafikk,
foto, oljemaleri. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Økonomiutvalget i Fana menig-
het har fått åtte flotte kunstgjen-
stander fra kunstnere med til-
knytning til Fana og håper auk-
sjonen vil innbringe 50 000 – 60
000 kr til forebyggende barne- og
ungdomsarbeid i menigheten. 

Enkelte firmaer er blitt utfor-
dret og økonomiutvalget håper
på høyere bud enn markedspri-
sen. 

-Enkelte av verkene har en ver-
di på rundt 8000 kr, noen ligger i
3-4000 kroners klassen. Men vi
håper folk vil gi mer. Det handler
om å samle inn penger for å gi
unge positive verdier og innspill,
sier Hallstein Aadland, leder av
økonomiutvalget i Fana. 

Fra Fana
Selv tror han kunstauksjonen vil
være en utmerket måte å samle
inn penger på. 

-De som gir, får noe konkret til-
bake og kunstnerne som har gitt
oss arbeidene sine vil få en posi-
tiv profil i lokalmiljøet. Alle
kunstnerne er jo opprinnelig fra
Fana eller bor i området, fortel-
ler han. 

Det var Kjell Vidar Larm, som
omkom i en ulykke på arboretet
6. august i år, som hadde ideen
til auksjonen og som tok kontakt
med Fana-kunstnerne. 

Ja-menneske
-Han var et enormt ja-mennes-
ke, et menneske som engasjerte
seg. Han fikk veldig positiv re-
spons fra alle kunstnerne han
kontaktet. 

-Det er forferdelig trist at han
er borte, og det blir rart å gjen-
nomføre auksjonen uten ham -
han som stod bak, sier Hallstein
Aadland. ●

Kunstnerne som bidrar:
- Terje Vågenes
- Helge Bakka
- Stein Larsen
- Erik Lytskjold
- Roald Tellnes 
- Edvard Karstensen
- Karin Flatøy Svarstad Filt
- Elin Brudvik

Kunstauksjon i Fana:

Gi bud!
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■ Lørdag 4. september: Kunsten utstilles på Lagunen ved rullebåndet 
mellom første og annen etasje. Det blir anledning til å gi bud over en 
periode på ca. 1 måned. Alle bud bekreftes skriftlig.

■ Søndag 10. oktober: Auksjonsdag Fana menighetssenter kl. 12.45. 
Gjenstandene utstilles og det er siste mulighet til å gi bud. 

Dersom en ønsker å se kunsten utenom de to dagene den utstilles, eller øn-
sker budskjema, kontakt Hallstein Aadland, 55 11 50 70/55 22 92 77/
926 03 755. Evt. Eli Olsen, 55226574.
På billedkunst kommer det et tillegg på 3% til budet som gis. Dette er en
avgift til Bildende kunstneres hjelpefond. 

LYKKELAND av Edvard Karstensen
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I Storetveit menighet treffes
de eldre uten sild, egg og
krøllede agurker. Her spises
medbragt matpakke før de
engasjerte 60-90-åringene
sprer seg i aktivitetsgrupper.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Jeg er forundret over at ingen andre
menigheter har tatt etter oss. Så vidt jeg
vet er Storetveit eneste menighet som
har et aktiviserende tilbud til pensjo-
nister, sier Evelyn Mehl Nilsen, ansvar-
lig for Aktiv Fritid. 

I motsetning til tradisjonelle eldre-
treff, er det ingen i Aktiv Fritid som står
på kjøkkenet i to timer og krøller agur-
ker på lekre snitter for å servere de an-
dre som kommer. Her er det medbrakt
niste, enkelt og greit, for å ha fokus på
aktivitetene. De som er med i Aktiv Fri-
tid underholdes ikke. 

Engelsk i biblioteket
Et tjuetalls eldre er svette etter ringdans.
Nå puster de ut mens Brita Aarseth leser
dikt om Robert Browning som lengter
hjem til England i april - til bokfinken
som synger på en eplegren. Lekeplassen
til menighetsbarnehagen er rett utenfor
og barnestemmer er i vill aktivitet... 

–Bruk mikrofon, vi hører ikke! roper
Selma. 

Etter enkle brødskiver og en kaffe-
kopp er det rastløshet; de eldre er ivrige
etter å samles i gruppene sine: Noen
drar på tur, mens andre pugger engel-
ske gloser. En gjeng gjør seg kjent i Bi-
belen, atter andre diskuterer samfunn
og kirke. I biblioteket i menighetshuset
er engelskgruppen samlet. 

-Will you please start read, sier grup-
pelederen og vi går til neste rom. I stor-
salen jobber bibelgruppen seg gjen-
nom efeserbrevet – i dag uten kapella-
nen som guide. 

-Det er godt å få komme dypere inn i
Bibelen, sier Nelly Rotvold.

Ute gjør turgruppen seg klar til å dra
til arboretet.

–Vi kjører bil om vi er fem og busser
når vi er flere. Vi krangler ikke og er ven-
ner selv om vi er uenige, forteller Sol-
veig Willanger. 

-Ingen har noe som dette. Vi synes

selv vi er geniale, sier Evelyn som gui-
der fra rom til rom. 

-Folk får velge aktiviteter ut fra inter-
esser, og vi er åpne for å danne nye
grupper. 

Eldre forandrer seg
For ti år siden ønsket daværende diakon
Kirsten Almås og Evelyn Mehl Nilsen,
ansvarlig for eldrearbeidet i menighe-
ten å fornye eldresamværene som var. 

- Typisk er det at de eldre blir under-
holdt og servert, vi ønsket noe som var
aktiviserende, forteller Kirsten Almås.
– Utgangspunktet vårt var at dagens el-
dre er annerledes enn for 40 år siden.
Hva gjør pensjonistene i fritiden? Jo, de

spiller bridge, går på foredrag på Bryg-
gemuseet, tar seniorundervisning på
universitetet, går på tur. Med tilsvaren-
de aktiviteter i menigheten ville vi kan-
skje favne dem bedre, tenkte vi. 

Da opplegget ble innført, brøt Kir-
sten og Evelyn med en 40 år lang tradi-
sjon, og de ventet reaksjoner. Bort var
det med lysbilder og kåseri - inn med
diskusjon, bibelfordypelse, engelske
gloser og ringdans i stedet.

- Det gikk forbausende bra. Vi har
hatt flott oppslutning hele tiden. Av en
gjeng på 35 stykker er det bare tre, fire
som har sluttet, sier de. I dag er Evelyn
og Kirsten pensjonister og er med som
frivillige. 

Populært å pugge 
AAkkttiivv  ffrriittiidd
ffoorr  eellddrree::

ENGELSK: Lisen Skarstein (t.h) leder engelskgruppen. I dag skal Gunnar Vassdal og de andre i gruppen lese en artik
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Begge sørger de for at opplegget
fremdeles går på skinner. 

Åpnet ikke munnen
For å gi en følelse av menighetstilknyt-
ning kommer administrasjonen med
kunngjøringer om konserter og lignen-
de. De eldre blir sakte men sikkert kjent
med de som jobber i menigheten. 

-Mange som i dag er frivillige kirke-
verter hadde ikke vært med i kirken
hvis det ikke hadde vært for Aktiv Fritid,

mener Kirsten Almås. 
Ekteparet Kristi og Jan Arnesen er

blant dem som ikke gikk veldig regel-
messig i kirken før de ble med i Aktiv
Fritid.

-Vi så oppslaget på en stolpe, og fikk
lyst til å møte opp. Nå er vi aktivt med i
kirken og trives i bibelgruppen, sier de.

Begge begynte i engelskgruppen,
men har gitt fra seg de populære plas-
sene i engelskgruppene til andre... 

-Engelskgruppen er mest populær
med ventetid på et år! Vi har faktisk stopp
for inntak; det bør ikke være mer enn tolv
i «klassen», sier Evelyn og legger til: - Fle-
re har hatt en fantastisk utvikling. Noen

møtte opp i engelskgruppen uten å åpne
munnen. Nå snakker de som bare det.
Folk reiser jo så mye, men de som vokste
opp på bygden kan lite engelsk, derfor
tror jeg gruppen er så populær. 

- Hva med snittene og kringlene,
savner dere ikke godsakene? 

- Nei, det er slutt med at ressurssterke
kvinner i 60-årsalderen står på kjøkke-
net i timer for å varte opp de andre! Men
stadig er det noen som setter en kake på
bordet, helt overraskende, og det er jo
hyggelig! sier Kirsten og Evelyn. ●

BIBELKYNDIGE: I vårsemesteret ledet kapellan
Kari Vatne bibelgruppen gjennom Efeserbrevet.
F.v: Selma Færøy, Nelly Rotvold og Hjørdis Vassdal.

Aktiv Fritid starter opp tirsdag 14.
september. Deretter er treffene 
annenhver tirsdag frem til desember.

 engelske gloser 
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n artikkel fra Newsweek. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND DISKUSJON: I småsalen har kirke- og samfunnsgruppen satt seg til bords. I dag er Den Hellige Ånd tema. 

TURGRUPPEN: Esther Toftegaard (70), Solveig
Willanger (80) og Lydia Vieth Jensen (89) liker å
gå på tur når det er penværsdag. Når det regner går
de på galleri.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

De fire søstrene Kristin (28), Sigrid
(25), Hilde (21) og Ingrid (19) er selv
oppvokst i Slettebakken menighet og
gir miljøet i kirken mye av æren for at
de 29. september står på Logen scene
med en selvskrevet kabaret.

-Kirken har faktisk vært vårt andre
hjem. Det har vært mye lek og drama
og vi er vel blitt inspirert av miljøet.
Hadde det ikke vært for ungdoms-
arbeidet og alle leirene med under-
holdningskvelder vet ikke jeg hvor jeg
skulle ha fått stått på en scene og øvd
meg på å være morsom, sier Kristin og
legger til: 

-Det finnes utrolig mange mor-
somme ungdommer rundt om i kir-
kene. Jeg er sikker på at managere ville
oppdaget noen humortalent om de
hadde tatt seg en tur rundt.

De fire søstrene har trofast bidratt
med sketsjer på påskeleir. I tillegg har
de sunget i barnekor, Ten Sing, mottett-
kor, de har alle vært klubbledere, nå er
de to eldste søndagsskolelærere. Hilde
er med å arrangere ungdomsgudstje-
nester, Ingrid har dirigert Ten Sing. 

-Tre av oss har dessuten funnet kjæ-
rester og ektemenn i menigheten og vi
vedder på at sistemann kommer
etter...

Show for mor
-Men hvordan gikk veien fra Slette-
bakken til Logen scene?

-Det begynte med at vi lagde show til
mammas 50-års dag. 

Gjestene ble tvunget til å se på oss i
en time før de fikk mat! flirer Sigrid. 

–Det var så gøy, så vi fulgte opp med
to show på Ungdomshuset 1880. Der
dukket det opp en anmelder fra BT og
vi ble liksom oppdaget da, forteller søs-
trene, delvis i munnen på hverandre. 

De bestemte seg for å satse stort og
dannet aksjeselskap og tok opp lån.
Hilde og Ingrid flyttet hjem for å spare
penger. Studier er utsatt inntil videre,
ingen jobbsøknader sendes. Nå er det
full guffe på kabareten. Siden påske har
søstrene jobbet for fullt med showet.
Ukentlig øves det dansetrinn og sket-
sjer med koreograf Hilde Sol Erdal og
regissør Arvid Ones. Oddbjørn Hanto

fra DNS gir verdifull sangveiledning. En
dag jobbes det med en tekst, så er det
pressekonferanse eller en opptreden i
DNB, Manpower, eller i et bryllup...

Det som blir helt forferdelig, det er
hvis vi føler at vi har noe bra og ingen
ler, sier Kristin om forestillingene til
høsten.

-Da går vi hjem og trøstespiser, sier
Sigrid. 

–Nei. Får vi dårlig kritikk, da tar vi et
fly, bestemmer minstemann Ingrid.

Søsterlig humor
Forestillingen, som skal gå utover høs-
ten, har nå et ferdig riss. Men sang og
trinn skal finslipes. I dag øver jentene
på å belte - synge med stor åpning.
Det er ikke særlig pent, men gir mye
lyd.

Søstrene Trætteberg b

BÆLJER: År etter år har Søstrene Trætteberg underholdt på påskeleirer og i ungdomsarbeidet i 
Slettebakken. I høst inntar de scenen på Logen. 

-Managere skulle tatt seg en tur rundt om i menighetene og sett hva
som foregår i ungdomsarbeidet. Det finnes masse talent! mener
humoristene Søstrene Trætteberg.
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

-Vi har sunget for mye i
kirkekor og får hjelp av
Oddbjørn Hanto til å bælje
og belte! sier jentene. 

– Gospel er visst belting
og skal vi ha sjangerparodi
må vi belte dobbelt så mye,
forklarer de fire i kor. 

Forkastet kirkesketsj
Søstrene røper nemlig at
det blir et innslag om
gospel og Ten Sing i kaba-
reten. De hadde også idè til
en kirkesketsj fra Slette-

bakken menighet, men
den ble forkastet, de fikk
aldri dreisen på det, det ble
for internt. 

- Men det blir noe om ko-
selige gamle damer, damer
som er hyggelige uansett,
lover Sigrid.

- Vi snapper opp typer
som vi karikerer; kanskje
overhører vi noe på bussen.
Det er jo utrolig mange rare
mennesker! sier Ingrid og
legger til: - Men humoren er
søsterlig, ikke slem som i
Torsdagsklubben. 

-Hvordan går det å sam-
arbeide, da? Fire sterke
søstre?

-Vi holder ikke igjen på
noe og personlighetene
blir forsterket. Hilde er
litt sjefen, for hun har
nemlig studert i Oslo,

sier de tre andre. - Og Si-
grid må slutte å «merfe»,

sier Hilde.
«Merfe» er et ord jentene

har funnet på selv og betyr
beskjeden. Videre fortelles
det at Kristin har to barn og
gråter litt hvis hun har sovet
lite...og Ingrid trøster.

-Er det et fortrinn å være
søstre?

-Det er en drahjelp, abso-
lutt. Kvinner på randen
vakte oppsikt fordi de var
kvinner og humorister. Nå
skiller vi oss ut fordi vi er
søstre! ●

bæljer løs

HAR FORBILDER: Selv ler Søstrene
Trætteberg av Ylvis, Brødrene Dahl,

Team Antosen, Raske menn og
Kvinner på randen.
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For fjerde gang dro jeg
på pilegrimsvandring.
Denne gang gikk turen
fra Edland i Telemark
til Røldal, til den kjen-
te og historiske stav-
kirka. 

AV KIRSTEN ALMÅS

Jeg er ikke helt fortrolig med å
kalle meg selv for pilegrim.
Mine motiver for å være med
er nok forskjellige fra de tidli-
gere pilegrimers og kvalifise-
rer neppe til betegnelsen. Når
jeg likevel har frimodighet til
å delta, er det fordi jeg har
funnet noe verdifullt i disse
turene. Det bygger og styrker
fysikken, gir flotte naturopp-
levelser og menneskelig fel-
lesskap. Dette verdsetter jeg
høyt, men det viktigste er like-
vel det åndelige. Til faste tider
holdes morgen, middags- og
kveldsbønn med skriftlesning
og stillhet. Tekstene er relatert
til Guds storhet som oppleves
så sterkt i naturen, og til men-
neskets unike verdi. Ikke
minst er det viktig å komme
på avstand fra det travle og
teknifiserte livet vi lever, finne
ro til å reflektere og undres,
erfare at kroppen fungerer
som framkomstmiddel og at
målet for dagen er å være un-
derveis og komme fram til be-
stemmelsesstedet, og ikke de
mange gjøremål som vi ellers
stresser med.

Lokalkjente guider
For min venninne og meg
startet turen i Edland i Tele-
mark. Der traff vi de andre
som hadde startet seks dager
tidligere. Det var spennende.
Var de en stor gruppe som nå
var godt kjent og sammen-
sveiset? Overraskelsen var
stor da de bare var tre. Det var
to damer som begge hadde
startet i Seljord og en mann
som hadde startet i Kviteseid.
Disse tre hadde truffet hver-
andre i Åmot. Sammen med

lokalkjente guider, ny for hver
dag, hadde de vandret gjen-
nom Telemarksbygdene, be-
søkt kirker og historiske ste-
der, lyttet til lokalhistorie for-
talt av guidene og bygdefolk
som de traff, gått gamle tradi-
sjonsrike veier og stier, rodd
over vann og opplevd blom-
sterenger. Begeistret fortalte
de om sine opplevelser og sa
at dette hadde gitt dem et helt
annet kjennskap til bygdekul-
turen enn tidligere turer. På

Edland traff vi også Audun
Myhre som var Agder Bispe-
dømme sin representant,
som skulle være leder for
resten av turen.

Morgenbønn på hyttetrappa
Neste morgen var vi klar for
vandring. Etter et kraftig
regnvær om natten, var det nå

Glimt fra en pilegrims
e-
rim
e-
en
a
el-

ord/
vi-

VANDRERNE følger den gamle almannavegen ned til Røldalsbygda. FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

KRUSIFIKSET som etter segna har
helbredet mange syke. FOTO: ANNE SOFIE

TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD
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forbausende tørt, og sprekker
i skydekket ga håp om bra
vær. Etter morgenbønn på
hyttetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi oss i
vei, ledet av lokalkjent fører.
Først gjennom Edlandsbygda
på asfaltert bygdevei, deretter
opp lia. Der fikk vi et fantas-
tisk utsyn. Gamle tradisjons-
rike hus, særlig stabbur, had-
de sine naturlige plasser mel-
lom moderne bygninger. 

Etter at vi hadde lagt bak oss
den verste oppstigningen,
kom vi til en Olavskilde. Men
kilden var tom, forårsaket av
hyttebygging og veianlegg.
Dette gav grunn til ettertanke.
Det var vemodig å sitte ved
den tørre kilden og tenke på at
på dette stedet hadde men-
nesker søkt hjelp og fått trøst
og nye krefter. Etter hvile og
påminnelse om levende
vann, var vi klar for ny etappe.
Nå var vi kommet opp i høy-
den og terrenget flatet ut.
Gamle seterstøler kom til
syne. I lia nedover mot Botn
passerte vi en «påkastrøys».
Tankene gikk tilbake til tidli-
gere vandrere som ikke hadde
kjentfolk med seg, og var av-
hengig av slike veimerker. På
Botn skysstasjon var det godt
å få knytte opp skolissene og
sparke skoene av seg, få en
dusj og en strekk på sengen.
Senere ble det middag og hyg-
gelig prat i salongen.

Fjellvann og snø
Dagen derpå var vi klar for ny

innsats. Sola skinte og hele
seks mennesker fra de nordli-
ge telemarksbygder sluttet
seg til oss for en dag. De valgte
nok den riktige dagen både
når det gjaldt vær og natur.
Denne dagen hadde vi en
lang vandring mellom klare
fjellvann og rester av snø. Så
nærmet vi oss Haukelisæter
og lokalguiden forteller Hau-
kelisæters interessante histo-
rie gjennom mer enn 200 år.
Dette har vært et møtested
mellom øst og vest og et etter-
lengtet mål for reisende. Et-
terlengtet var det også for oss
denne dagen, men kontras-
ten fra de stille fjellviddene til
dagens turiststed med biler
og masse mennesker var stor.
Men jeg må ærlig innrømme
at dusj, en god seng og tre ret-
ters middag ble satt pris på. 

Rolig tempo
Tredje vandringsdag var søn-
dag. Ved Fantestua fant vi et
stille sted for morgensamling.
En ny perle skulle minne oss
om Guds omsorg. Vår kjent-
mann var nå Svein Gjørv fra
Røldal. Vi passerte flere sæ-
terstøler der geitene beitet i
nærheten og plakater fortalte
at her var det geitost til salgs.
Vi nøt klangen fra geitebjelle-
ne, bekkesildringen og van-
dret i rolig tempo. På den an-
dre siden av vannet så vi riks-
veien med sommertrafikken.
En spesiell opplevelse fikk vi
da vi kom til en elv der det ikke
var bro. Da stilte en sauebon-
de opp med båt og fraktet oss

forbi elveosen. Deretter gikk
det meste av turen på den
gamle veien bygget i 1870-80
åra, et enestående ingeniør-
arbeid. Etter å ha passert Dy-
reskar, det høyeste punkt på
turen vår, 1100 m.o.h. kom vi
til Midtleger som ble ende-
stopp denne dagen. Her var
ikke overnattingsmuligheter
så Haukeliekspressen fraktet
oss tilbake til Haukelisæter
der vi igjen kunne hvile ut og
samle krefter til neste dag.

Så hadde vi bare en dag
igjen. Denne dagen skulle
føre oss fram til målet, Røl-
dalskirka. Var det mer enn et
fysisk mål? Minibuss fraktet
oss tilbake til Midtleger. Så
startet vi der vi avsluttet da-
gen før, og som vanlig med
bønn. En blå perle kalt be-
kymringsløshetens perle var
inspirasjonen for dagen. 

Bergprekenen
En påminnelse om tidligere
tiders slit og utholdenhet fikk
vi ved restene av en gammel
smie. Her hadde veiarbeider-
ne brukt adskillige arbeidsti-
mer for å kvesse borene som
de brukte til veibyggingen. Vi
passerte Svandalsflona, en
fraflyttet gård, vemodig men
forståelig da det var 5 km til
nærmeste nabo. Vi vandret
lett denne dagen. Landskapet
åpnet mot vest og det skrånet
nedover. I den bratte lia stan-
set vi ved en stor stein, kalt
Olavssteinen.

Siste stykket gikk gjennom
skogen og siste stopp hadde

vi ved en blomstereng der vi
lyttet til ordene fra Bergpreke-
nen om fuglene i luften og lil-
jene på marken.

De siste hundre metrene
fram til kirka gikk lett. Vi var
ved målet. Med undring og
andakt lyttet vi til kirkas og
krusifiksets historie. Menig-
hetsrådet i Røldal inviterte til
rømmegrøt, en hyggelig over-
raskelse. Under måltidet had-
de vi en nyttig samtale om pi-
legrimsferder generelt og om
Røldal som framtidig pile-
grimssenter. Spennende tan-
ker og ideer ble delt. Siste
opplevelse og kanskje turens
høydepunkt, var pilegrims-
messa om kvelden. Forret-
tende prest Audun Myhre tok
utgangspunkt i ordene: «Hos
deg er livets kilde. I ditt lys ser
vi lys.» Han mintest små, men
betydningsfulle inntrykk fra
turen, inntrykk som ville følge
oss hjem.

Hva hadde så disse dagene
betydd for oss? Hadde de gitt
oss nye perspektiver og rikti-
gere forståelse av verdier og
mening? Personlig kan jeg gi
mitt svar med å si meg enig
med Karin Boyes ord: ●

Den metta dagen 
er aldri størst

Den besta dagen 
er en dag av tørst

Dog fins det mål og 
mening med vår ferd

Men det er vegen som er
mødan verd

msvandring
PILEGRIM:

Kirsten Almås 
gjennomførte 
i år sin fjerde 
pilegrimstur 

og deler 
inntrykkene 

med oss. 
FOTO: ANNE M. ODLAND

KIRKA kommer til
syne. Målet er nådd.
FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND,

VEST- TELEMARK BLAD

Pilegrimsleden fra Seljord/Kviteseid over Haukeli til Røldal ble gjenopprettet i
fjor. Mål for vandringen er stavkirken i Røldal. Kirken ligger i Bjørgvin bispe-
dømme, og Bjørgvin bidrar økonomisk til pilegrimsprosjektet, som administre-
res av Vest Telemark museum - www.vest-telemark.museum.no. Kirsten Almås
fra Storetveit gikk i år deler av turen og gir oss her glimt fra sine opplevelser.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

De seneste årene har bare
Storetveit menighet hatt et
tilbud om sorggrupper. Fle-
re av menighetene i Fana
prosti har lenge ønsket å få i
gang grupper, og endelig, et-
ter et og et halvt års planleg-
ging etableres nå tilbudet i
alle Fana-menighetene. Ni
ledere er kurset og klare til å
lede samtalegrupper, hver
med fire-seks personer.

-Det er mange måter å
miste noen på. Tapet etter
en ektefelle kjennes anner-
ledes enn tapet etter et barn
eller en forelder. Målet er at
etterlatte skal kunne søke
sammen ut i fra felles situa-
sjon, sier Tone Totland, dia-
kon i Birkeland menighet. 

-Når vi setter sammen
grupper vil vi derfor koble
sammen dem som har opp-
levd samme type tap.

Alminnelig sorg
Hun påpeker at sorgen slet-
tes ikke trenger være sjokk-
artet eller traumatisk for at
man skal kunne delta. 

-Jeg tror mange kunne
tenke seg å være med i grup-
pe, men tenker at sorgen
ikke er tung nok. «Det var jo
et alminnelig dødsfall», sier
Tone og legger til: 

-Ved ulykker er det gjerne
høy beredskap og pårøren-
de ytes hjelp. Fra media
kjenner vi til at det dannes
pårørendegrupper; det er
den dramatiske sorgen.
Men selv når det dreier seg
om et forventet dødsfall og
sorgen er alminnelig, kan
det være stort behov for en
samtalegruppe. Uansett
dødsårsak kan tapet kjen-
nes som en katastrofe.

Hun tror at det for noen
ofte kan være vanskelig å
snakke med de nærmeste
om hvordan man har det et-
ter et dødsfall. Målet er at
gruppen skal bli et trygt fel-
lesskap der en deler tanker,
følelser og frykt. 

Ingen sykdom 
-Selv om sørgende reagerer
forskjellig er ofte følelsen i
sorgen den samme. Sorg er
en naturlig reaksjon på et

tap. Erfaringen viser at når
en får snakke med andre i lik
situasjon, blir ikke ens egne
følelser så farlige. Å møte
andre kan være en god hjelp
til å komme videre, mener
Totland. Innholdet i grup-
pesamtalene vil bygge på
det den enkelte deler. De fri-
villige gruppelederne er
kurset i sorgreaksjoner og
hvordan gjennomføre en
gruppesamtale. Det er lagt
vekt på personlig egnethet
og klokskap hos lederne,
som vil bli fulgt opp av en
veileder, samt diakonene og
prestene i prostiet.

-Sorgen er ingen sykdom
som skal behandles, ei hel-
ler er det meningen å holde
fast på sorgen til evig tid.

Derfor vil gruppene i ut-
gangspunktet gå over ti
kvelder. 

-Hvor fersk må sorgen
være for den som ønsker å
være med?

-Det er ingen tidsbegrens-
ning. Men det er kanskje
ikke lurt å bli med med en
gang dødsfallet er skjedd,
men komme seg gjennom
begravelsen og oppmerk-
somheten, la det synke inn.
Etter noen måneder kjenner
de fleste ekstra på tomheten
og savnet. Da kan det være
en fin tid å bli med i gruppe,
sier Totland og legger til: 

-Sorggruppe er ikke den
eneste måten å bearbeide
tap på. Noen trenger kan-
skje mer individuell kon-
takt, da er det bare å ringe
kirken, oppfordrer diako-
nen. ●

Menighetene i Fana starter i høst sorggrupper for
etterlatte. –Ønsket er at sørgende skal kunne
komme sammen og være til hjelp og støtte for
hverandre, sier diakon og initiativtaker Tone Totland. 

Sorg-seminar for etterlatte
I tillegg til å tilby sorggrupper, innbyr menighetene i Fana
prosti etterlatte til et seminar om sorg. Dette finner sted lør-
dag 23. oktober kl 10.30-14.00 i Skjold kirke.

PROGRAM: 
■ HVA ER SORG, HVA GJØR SORGEN MED OSS ved sokneprest i

Storetveit, Bjarte Holme
■ LUNSJ
■ SAMTALE/SPØRSMÅL
■ ORIENTERING OM TILBUD TIL ETTERLATTE I FANA PROSTI

PÅMELDING TIL:
Diakon i Storetveit/Bønes, Reidun L. Dyvik 55 27 31 10
Diakon i Birkeland, Tone Totland 55 36 22 80
Sokneprest i Slettebakken, Jorunn M. Johnsen 55 30 81 10

En hjelp 
i sorgen

GOD HJELP: -Mange
har opplevd grupper
som en stor hjelp i ti-
den etter et dødsfall,
sier diakon Tone Tot-
land. Hun er en av in-
itiativtakerne bak til-
budet om felles
sorggrupper i prosti-
et. 

FOTO: SVEIN-ARNE 
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13              august 2004 

Vakthavende prest
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . . 957 50 878

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

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

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

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

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 30 81 45

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

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

Undervisningsutvalget
Midlertidig kontakt  . . . . . 55 59 32 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voksenlaget, KFUK-KFUM:
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 09.00-13.00 • Gironummer 3411.30.76.803

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

 

KNUTSEN BENSIN OG SERVICE AS

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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14 august 2004                 

Fana,lørdag 11. sept 
kl 11.30
Alexander Klevedal Madsen
Amanda Bernsen
Ana Maria Addington
Anders Grasdal
Anders Mjanger
Andre Flesland
Anne Haveland Førland
Benedicte Bartz-Johannesen
Brun
Bengt Andre Nødtvedt
Caroline Langfeldt Carlsen
Erlend Waagbø
Heidi Rydland
Helena Skei Mo
Joachim Hervik Olsen
Jørgen Skaathun Ivarsen
Jørgen Øvrebø
Karijanne Aarbakkke
Lars Myntevik
Lene Revheim Sandal
Marielle Smedsvik
Morten Nøst
Ove Andre Hamre Tysse
Ross Illingworth Kobbeltvedt
Serine Merethe Nordvik
Silje J.Skavhellen
Susanne Yndestad Svendsen
Synne Jensen Bleiklie
Thomas Aaning Hordnes
Tina Helen Kaland Rød

Ytrebygda, lørdag 11. sept 
kl 13.30
Andreas Kårstad Berge
Christian E. Berg-Hansen
Eirik Bjørnerud
Henriette Skaathun
Henrik Skålnes Vabø
Hilde Lyngbø
Jan Christian Hjellestad
Jørgen Fjeldsbø Ænes
Jørn Magnus Johnsen
Kristoffer Ellefsen
Lasse Flesland
Lene Jakobsen
Malin H.Bergesen
Maria Lina Andvik
Martin Totland Hjortland
Monica Strandborg
Regine Johnsen
Robin Johannessen Bauge
Sondre Storhaug
Tonje Nordhus
Tor-Henrik Wiland Vange
Vegar Kolle

Fana, søndag 12. sept.
kl 10.30
Andrea Rosseland Haugland
Beate Nygaard
Benedicte Hjelle Størksen
Cathrine Seppola Grimseid
Cato Nordvik Hatlestad
Cecilie Schjøtt Hannevig
Charlotte Liseth Berge
Fredrik Kristoffer Bru
Jan Tore Krokli
Jeanette Michelsen
Kim Andre Rokkonæs
Kjetil Silden Fredheim
Kristine Samdal Smaadal

Marita Knappen
Martin Moe
Miriam Søviknes
Monica Haugland
Remi Sunde
Silje Samdal
Silje Vevle Nordtvedt
Sofie Henneli
Stein Olav Hagen Davidsen
Tommy Lerøen
Tor Eirik Herfindal

Ytrebygda,søndag 12. sept 
kl 12.30
Andre Haugs
Charlotte Eliane Christiansen
Dennis Rene Skjerping
Elisabeth Sandtorv
Espen Liland
Helge Bjørn Hansen Meyer
Hilde Visthoff Drange
Ine Birgitte Frøysland
Iselin Torkildsen Johnsen
Kamilla Berven Bischof
Kristin Liland
Kristin Mjåtvedt Standal
Lene Vikan
Line Wickman
Marie Birkeland Moe
Merete Alnæs
Mette Haglund
Mia Askeland
Monica Meling Hartvedt
Ole Kristian Sæløen Førsund
Regine Sandbakk Aasheim
Stine Liland Halvorsen
Sunniva Sørhus
Sunniva Valland Sekse
Susanne Oppedal Berle
Turi Lokøen Knudsen

Ytrebygda, lørdag 18. sept 
kl 11.30
Amanda Johansen
Ann Helen Veivåg Haagensen
Benjamin Ottesen Broch
Carl Eduardo Strand
Caroline Holthe Skibenes
Christina Flesland
Espen Eikemo Hansen
Fredrik Andersen
Gina Hauge
Helene Oestreich
Ina Lønningen
Jørgen Wollert Hjellestad
Kaja Birkeland Theis
Marie Elise Fonnes
Marius Nesse Persson
Martin Høgøy Bjørkbom
Mats W. Johannessen
Sandra Hope Hansen
Selma Tufteland
Stian Fjæreide
Tim Andre Solheim
Tina Sandsbakk
Tore Veland

Fana, lørdag 18. sept 
kl 13.30
Alexander Fatin
Alexander Garvik Merkesdal
Cecilie Bjørkelund
Charlotte Heldal

Daniel L. Sivertsen Håland
Eva Camilla Eikaas Stalheim
Gøran Stavang Skage
Henny Ohm
Håkon Rydland
Håkon Sandven
Ingrid Hetland
Ingrid Hæve Sedal
Jens Egenberg
Kathrine Nordvik
Lars Erik Næss
Linn Cecilie Rong
Lise Lund Bjånesøy
Mads Jørgensen
Marianne Revheim Sæle
Mette Lise Dørum Jakobsen
Monica Nordås
Ole Henrik Dyrkolbotn
Thomas Børhaug

Ytrebygda, søndag 19. sept
kl 10.30
Anita Elise Johnsen Midtøy
Anne Mari Dumben
Benedikte Torgilstveit Larsen
Christel Tveit Thue
Daniel Christoffer Nordvik
Ingelinn M. Gundersen
Jeaneth Helen Bjørndal
Kim Steffen G. Kleivedalen
Kristoffer K. Thorbjørnsen
Linn Kringstad
Marius Benserud
Morten Nagelsen
Peter Christian Jebsen
Ruben Ryberg Pedersen
Sandra Helen Rønning
Sandra Namdal
Siren Kristin Rosenlund
Stephan Andrew Aase
Stephen Larsen
Veslemøy Aarseth Mjelde
Victor Bendixen

Fana, søndag 19. sept 
kl 12.30
Adrian Revheim Askeland
Aleksander Krokeide
Andreas Kvammen
Andreas Sandvik
Bjarte Hustveit
Camilla Jøsang Botnevik
Camilla M. Bartz-Johannesen
Cathrine Ekren
Dagfinn Aarhus Braseth
Daniel Simpson
Espen Andre Ulvatn
Fredrik Opdahl
Glenn Torsvik Arntzen
Helle Øvstedal Aanonsen
Kristin Myrseth
Kristina Jøsang Botnevik
Lene Flesland Andersen
Madelen Varden Skaflestad
Maia Sognefest
Marius Christensen
Preben Andre Hansen Tveit
Robert Sandvik
Simen Fredheim Aronsen
Torbjørn Midttun
Trinelise Addington Strand 

Konfirmantene i Fana høsten 2004 En fast sommertradisjon for
hele Fana prosti er Olsok-
feiringen i Fana kirke og på
Hordamuseets grønne enger. I
år var den minst like velykket
som tidligere, sies det. Men
korgafesten i Fana amfi etter
prostigudstjenesten 31. mai
og dåpsgudstjenesten på
kirketomten 13. juni er også
gode sommerminner å ta med
seg når bladene faller og
høstmørket senker seg...

Sommer, 

FOTO: DAG VAULA

FOTO: BJARNE ANDERSEN
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Alpha-kurs
Fana menighet setter i gang ALPHA-
kurs fra høsten 2004. Der tas de viktig-
ste temaene i vår kristne tro opp på en
enkel måte. En ALPHA-kveld består av
både kveldsmat, mye fellessang, gode
historier, undervisning og samtale-
grupper. 

På ALPHA-kursene er det plass for
alle - både erfarne og uerfarne, troende
og tvilende, undrende og spørrende.
Kurset består av 15 samlinger - inklu-
dert weekendsamling. 

De første kurskveldene
er følgende tirsdager: 
■ 12 oktober, 26 oktober, 9 november,
23 november, 7 desember. Resten av
kurset er i januar, februar og mars 2005. 

Kurset foregår i Fana menighetssen-
ter og begynner hver gang med kvelds-
mat kl. 19.00. Menighetens prester og
andre inviterte vil ta seg av undervis-
ningen på de ulike kurskveldene. 

Mer informasjon får en ved henven-
delse til Fana menighetskontor, tlf 5559
3250. Informasjonsbrosjyre sendes til
dem som ber om det. De som ønsker in-
formasjon på mail, kan be om dette ved
å sende mail til guness@online.no. 

Kursdeltakerne betaler for kursmate-
riell (ca 40,-), mens kostnader til
kveldsmat dekkes ved kollekt. Vi ønsker
ikke at kursavgiften skal hindre noen i
å være med på kurset! 

Selv om det er mulig å følge deler av
kurset, ønsker vi at alle i størst mulig
grad følger hele kurset. 

Weekenden i februar bli lagt til Fana
menighetssenter. ●

970 78 787

, søndag og Olsok

FOTO: BJARNE ANDERSEN

FOTO: BJARNE ANDERSEN
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Gudstjenester

29. august – 13 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ prost Per
Barsnes. Dåp og nattverd. Offer. Kir-
kekaffe. Søndagsskolen starter opp!

5. september – 14 s e pinse
11.00 Fana. Dåpsgudstj. v/ res.kap.
Gunnar Nesse. Takkoffer til dåp-
soppl. i Fana. Søndagsskole.
13.00 Fana. Høymesse v res.kap. G.
Nesse. Nattverd. Offer. Kirkekaffe.
16.00 Kristborg. Familiesamling v/
res.kap. Gunnar Nesse.

11. september – lørdag.
11.30 Fana. Konfirmasjonsgudstj. v/
res.kap. G. Nesse. Offer: Barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.
13.30 Fana. Konfirmasjonsgudstj.
v/res.kap. G. Nesse. Offer: barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.

12. september – 15 s e pinse
10.30 Fana. Konfirmasjonsgudstje-
neste v/kap. Mills. «Kor é Vi» synger.
Offer: Barne- og ungdomsarb. i me-
nigheten. Søndagssk. til vanlig tid, kl.
11.00, direkte i menighetssenteret
11.00 Ytrebygda skole. Høymesse
vprost Barsnes
12.30 Fana. Konf. gudstj. v/kap. E. R.
Mills. «Kor é Vi» synger. Offer: Barne-
og ungdomsarb. i menigheten. 

18. september – lørdag.
11.30 Fana. Konfirmasjonsgudstj. v/
kap. Eirik R. Mills. Offer til barne- og
ungdomsarb. i menigheten.
13.30 Fana. Konfirmasjonsgudst. v/
kap. Eirik R. Mills. Offer til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.

19. september – 16 s e pinse
10.30 Fana. Konfirmasjonsgudstj.
v/Eirik R. Mills. Offer : Barne- og ung-
domsarb. i men. Søndagssk. starter til
vanlig tid, kl. 11.00, direkte i menig-
hetssenteret. Blessing tensing.
12.30 Fana. Konfirmasjonsgudstj.
v/res.kap. G. Nesse. Offer: Barne- og
ungdomsarb. i men. Blessing tensing.
11.00 Blomsterd. Fam. gudstj. v/prost
P. Barsnes. Offer: Misjonssamb.

26. september – 17 s e pinse
11.00 Fana. Visitasgudstjeneste v/
biskop Hagesæther, prost Barsnes og
res.kap. Nesse. Høsttakkefest. Offer:
Menighetsarb.. Kirkekaffe.
19.00 Fana. Høsttakkekonsert. Se
egen omtale! Kollekt ved utgangen.

3 oktober – 18 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ prost Per
Barsnes. Nattverd. Fana kyrkjekor
synger. Takkoffer til Kirkens SOS.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
13.00 Fana. Dåpsgudstj. v/ prost P.
Barsnes. Offer: dåpsoppl. i Fana.
16.00 Kristborg. Familiesamling v/
prost Per Barsnes.

10 oktober – 19 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ kap. Eirk R.
Mills. Dåp og nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
20.00 Fana. Tomasmesse v/ kap. Eirik
R. Mills og diakon Ronny Søvik.

17 oktober – 20 s e pinse
11.00 Fana. Familiegudstjeneste v/
kap. Eirik R. Mills. Søndagssk. dag og
utdeling av Min kirkebok til 4-åringe-
ne. Barnekoret AKS. Takkoffer til me-
nighetsarb. Kirkekaffe.
19.00 Fana. Gospelnight v/ kap. Eirik
R. Mills og foreningssekr. Mari Kris-
toffersen. Fana KFUK-KFUM. Natt-
verd. Offer: Fana KFUK-KFUM.

24 oktober – 21 s e pinse
11.00 Fana. Presentasjonsgudst. for
konfirmanter fra Fana v/ kateket og
res.kap. G. Nesse. Offer: Barne- og
ungdomsarbeidet i Fana. Søndagssk.
11.00 Ytrebygda skole. Familiegudstj.
13.00 Fana. Presentasjonsgudstj. for
konfirmanter fra Ytrebygda v/ kate-
ket og kap. Eirik R. Mills. Offer: Bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.
19.30 Fana. Konsert v/Fana kammer-
orkester.

31 oktober – Bots-og bededag
11.00 Fana. Bots- og bededagsguds-
tjeneste v/prost Per Barsnes. Allment
skriftemål. Offer til menighetsarb.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste v/
prost Per Barsnes. Takkoffer til dåps-
opplæringen i Fana.

Formiddagstreff/eldretreff 

Dato Tid Sted
07.09 kl. 11.30 Helgatun
07.09 kl. 15.30 Hordnestunet
14.09 kl. 11.30 Høgseteveien
21.09 kl. 16.00 Hatlestad
28.09 kl. 15.30 Blomsterdalen
05.10 kl. 11.30 Helgatun
05.10 kl. 15.30 Hordnestunet
12.10 kl. 11.30 Høgseteveien
19.10 kl. 16.00 Hatlestad
26.10 kl. 15.30 Blomsterdalen
02.11 kl. 11.30 Helgatun
02.11 kl. 15.30 Hordnestunet
09.11 kl. 11.30 Høgseteveien
16.11 kl. 16.00 Hatlestad
30.11 kl. 15.30 Blomsterdalen
07.12 kl. 11.30 Helgatun
07.12 kl. 15.30 Hordnestunet
14.12 kl. 11.30 Høgseteveien

Også andakter på Mildeheimen. Disse
vil bli kunngjort ved oppslag. 

Indremisjonsmøter 
på Kristborg

Velkommen til møter i bedehuset på
Kaland kl 19.30 hver dag 8., 9. og 10.
september. Møtene er i regi av Midt-
hordland indremisjon med Kurt Ur-
haug som hovedtaler.

Christoffer Jordal Moe
Endre Stene
Benjamin Lien Larsen
Håvard Magnus Natland
Sindre Hvoslef-Andersen
Markus Emil Eriksson
Herman Nygaard
Karsten Johan Moholt
Adrian F. Balean Guaita
Sigurd Husom
Christoffer Andreas N. Kjeilen
Jørgen Nyhus
Stian Nyhus
Philip Marcel Gundersen-
Demmink
Elias Juell Andersen
Emil Milde
Robin Christoffer Bahus
Jonas Ebbesen
Jamie Hermitage Hamre
Julian Flesland
Filip Bjørnestad Hamre
Gard Bertin Albriktsen
Nikolas Gundersen Sabaghi
Lukas Henriksen Kornbakk
Ulrik Dalland
Adrian Eide Breistein
Kim Andrè Økland
Thomas Olsen Ørevik
Peder Totland Olsen
Even Johannessen
Mads Johannessen
Christoffer Tysse
Karoline May Riisnæs
Caroline Bontveit
Maria Pedersen
Susanne Auganes Hjellestad
Charlotte Lund
Helene Hersvik
Marie Pryme Hystad
Marie Berge Trætteberg
Nora Emile Hem
Elina Ask Glenjen
Marie K. Bruvoll Midtun
Maria Aga Nordli
Martin Mortensbakke Berge
Kari Matilda Børve
Kristina Grostøl
Ingeborg Synnøve Bortne
Høegh-Krohn
Helen Hove Rosenlund
Vida Dybevåg Tveit
Ingeborg Skretting Solberg
Elisa Sofie Bolann Håland
Liz-Helen Nordvik Bjørndal
Maja Geitanger Haraldsen
Annceline Bru Nilsen
Linn-Elizabeth Nordvik
Andrea Birkeland Johnsen

Andre Egenæs Pedersen – 
Beathe Bjerke
Ivar Nødtvedt –
Inger Anne Austevoll

Einar Brekke – Nina Lyngbø
Ketil Krantz – 
Karianne Helen Svanevik
Trygve Stabrun – 
Ingrid Elsabeth Sæthre
Ulf Erlandsen – 
Janicke Pettersen
Bjørn Rohde – Jill Foldnes
Endre Holmefjord – 
Cecilie Storetvedt
Arne Sveen – Marte Larsen
Helge Blindheim – 
Kristina Fjelltveit
Stig Olav Ottestad – 
Merete Bratten
John K. Olsen – 
Karen Økland
Thor Bjarne Berg –
Benedikte Lothe
Donald Murdo Mackay – 
Anita Krokeide
Ståle Viken – Monica Mjøs
Eirik Strømme Hansen –
Kristine Melsbø
Erik Fristad – 
Monica Romslo
Morten Eliassen – 
Unni Revheim
Kenneth Berge – 
Ingrid Husebø
Tor-Erik Borlaug – 
Vivian Bjordal
Rune Walle – Janne Hanøy
Bjørn Klæbo Einarsen – 
Trude Grimstveit
Pål Hermod Bakka –
Torhild Nilsen Bakka
Tore Nordtveit –
Cecilie Aasehaug Hatlestad
Svein Bernt Botnevik – 
Elin Olaug Hansen
Robert Hansen – 
Siv Wenche Hansen
Terje Torgilstveit – 
Silje Sørnes
Terje Økland – Virginia Vargas

Ole Andreas Tangen f.1913
Frithjof N. Sigvathsen f. 1921
Ole Steintor Helle f. 1948
Johan Sletten f. 1914
John G. Sjøstrand f.1937
Oddmund Røen f.1931
Hjalmar Ekeland f. 1917
Hans G. Rosendahl f. 1922
Frode Helgesen f. 1950
Aagot Jensen f. 1929
Anna Helene Sædal f. 1914
Kirsten Nydal f. 1932
Gerd Margot Hafstad f.1922
Olga Birgitte Flesland f. 1908
Ingebjørg Sylta f. 1923
Ingrid Løtveit f. 1937
Rigmor Eidsvik f.1921
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