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Tilbakeblikk
på sommeren 
Sommeren, konfirmasjonsundervisningen og leirlivet er
tilbakelagt. Men snart er det innskriving for et nytt kull
konfirmanter. Se bilder fra årets leir, og les om det du kan
være med på under konfirmasjonstiden. Side 2-3 og 14-15 

Inviterer til valg
Menighetene inviterer til
valg av nye menighetsråd i
høst. Mens noen menigheter
sliter med å få folk til å stille
til valg, har Fana lyktes med
å få nok kandidater.

Side 10-11 og 14-15 

Har englene bil?
Daglig overrumpler barna
oss med vanskelige spørs-
mål. Vi tok med en 3-åring
til presten Bjarte Holme for
å få hjelp med de eksistensi-
elle spørsmålene. Side 8-9

Frivillig hos
Kirkens SOS
Pågangen på krisetelefonen
til Kirkens SOS er økende –
bare i Bergen besvares hun-
dre samtaler i døgnet. Ca-
milla Blokhus (31) er en av
de frivillige som sitter tele-
fonvakt. Side 6-7
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10. oktober er det innskriving
for neste års konfirmanter. 

De som tilhører Fana krets møter
opp på menighetssenteret kl 18. De
som tilhører Ytrebygda krets møter
på Ytrebygda skole kl 18. Husk å ta
med passfoto (og kopi av dåpsattes-
ten om du ikke er døpt i Fana kirke). 

Nytt av året er at konfirmanter kan
velge «squash-konfirmasjon». Det
vil bli sendt ut nærmere presenta-
sjon. Vi kan likevel antyde noe om
hva vi kan tilby i år:

Konfirmantene i Fana kan velge
mellom følgende tilbud:

■ Blessing Ten Sing. Følger i
stor grad Ten Sings semester-
plan med mandagsøvelser, kon-
serter og weekender. Deltar
også på alle obligatoriske felles-
arrangement for alle konfir-
mantene.

■ Squash/gudstjenestekonfir-
masjon: Annenhver onsdag
spille konfirmantene squash på
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God Helg, 4/05

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

Lokalredaksjon: 
Dag Vaula. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på e-post: 
fana.menighet@bkf.no. Bilder skannes
med høy oppløsning. Digitalkamera-
brukere bør velge høyeste oppløsning.
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Trykk: Grafisk Trykk, Straume
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AV GUNNAR NESSE

Sommeren er over. De fleste
er inne i den vante rytmen
igjen. Standardspørsmålet
etter ferien er: «Har du hatt
en fin sommer?» Og vi svarer
så godt vi kan: Hvor vi har
vært og hvordan været har
vært. Det virker nesten som
vi er mer interessert i hver-
andres liv om sommeren enn
resten av året. Hvorfor spør
vi ikke: Har du hatt en fin
høst – eller: har du hatt en
fin vinter? Er livet viktigere
om sommeren enn ellers i
året? Er det å ha fri og gjøre
andre ting viktigere enn å
være i det vante?

Ikke i utlandet
Jeg kan huske etter en som-
merferie – en av guttene
våre oppsummerte vår som-
mer slik: «Vi e’kje nokke
vi!»Vi ble litt paff og måtte
jo få en slags forklaring – og
den kom raskt: «Vi har’kje
vært i utlandet!» Vi prøvde
jo å overbevise gutten om at
vi hadde hatt en fin sommer
likevel, minnet ham om alt
vi hadde vært med på og
gjort som sikkert mange an-
dre aldri hadde opplevd. Og
etter hvert skjønte han at
det var mye spennende i vår
ferie på Vestlandet. 

Men viktigere enn å inter-
essere seg for sommeren og
ferieopplevelsene vi og an-

dre har hatt, er å interessere
seg for hverandres liv og
hverdag. Vi har alle behov
for å bli sett og verdsatt, og
vi trenger det hele året! Det
er kanskje lettere å spørre
hvordan sommeren og som-
merferien har vært enn å
spørre hvordan en har hatt
det i november. Men det er
kanskje viktigere å få fortelle
noen om november enn juli. 

Vis interesse
Mitt ønske for denne høsten
er at vi viser interesse for
hverandres hverdag. Livet er
viktig året rundt, og vi opp-
lever noe som er verd å for-
telle om hele tiden. Vi treng-
er noen som kan gi oss en
følelse av at livet vårt er in-
teressant også utenom som-
merferien. Det er ikke lenge
til neste sommer når mel-
lomrommet er fylt med me-
ningsfylt innhold. 

Mitt ønske for Fana menig-
het denne høsten er at de
som tar del i fellesskapet
skal få en følelse av at livet
deres har mening og inn-
hold. At de ser og oppdager
verdien av sine egne liv og at
de får et lite innblikk i hvor-
dan Gud verdsetter dem. Gud
er like interessert i en almin-
nelig hverdag som i en spen-
nende sommerferie. ●

Så fortell Gud om
hverdagene dine!  

For andre året på rad har
vi hatt konfirmantleirene
våre på Kvamseter, et
avsidesliggende, men
idyllisk sted, med gode
forhold for både
innendørs- og utendørs-
aktiviteter. Siste uken før
skolestart var det livlig på
Kvamseter, dag og natt. 

AV EIRIK R. MILLS

Hver dag ble både konfirmanter
og ledere vekket kl. 815 av vakker
morgensang. Deretter gikk det
slag i slag med undervisning og
lek. 

En god del av konfirmantun-
dervisningen var lagt til leirene,
og gjennomgangstema var kort
og godt Jesus.

Historisk og tidsaktuell
Vi hadde bibeltimer og kveld-
sandakter som på ulike måter
handlet om den historiske og
den tidsaktuelle Jesus. Flere av
konfirmantene gav uttrykk for at

det gjorde sterkt inntrykk da
ungdomslederne holdt person-
lige vitnesbyrd om hva Jesus be-
tyr for dem i hverdagen. 

Underholdende måltider
De sosiale aktivitetene er også
en viktig del av å dra på leir. I til-
legg til underholdningskvelde-
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Mitt ønske for denne høsten er at vi viser
interesse for hverandres hverdag. Livet er
viktig året rundt…

Konfirmantle
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Sandsli Sportssenter. Tre lørdager
skal de ha gudstjenesteverksted, og
forberede hele gudstjenesten på-
følgende søndag. Helgetur til Voss
17.-19.3, deltar sammen med andre
konfirmanter på obligatoriske fel-
lesarrangement og gudstjenester.

■Sommerleirkonfirmasjon:Mø-
tes til undervisning enkelte man-
dager eller torsdager gjennom
året. Sommerleir i august, deltar
på alle obligatoriske fellesarrang-
ement og gudstjenester.

Konfirmantene i Ytrebygda kan
velge mellom følgende tilbud:

■ Ytrebygda Ten Sing: Følger i stor
grad Ten Sings semesterplan med
mandagsøvelser, konserter og we-
ekender. Deltar på obligatoriske
fellesarrangement for konfirman-

tene.
■ Ungdomsklubben Tilflukten:
Klubbkvelder på Ytrebygda skole
hver onsdag og eventuelle helgetu-
rer.  Deltar på alle obligatoriske fel-
lesarrangement for konfirmantene.

■ Ungdomsklubben Yngres: Følger
Yngres semesterplan med sammen-
komster på bedehuset i Blomsterda-
len annenhver fredag, og eventuelle
helgeturer.  Deltar også på alle obli-
gatoriske fellesarrangement for alle
konfirmantene.

■Sommerleirkonfirmasjon:Møtes
til undervisning enkelte torsdager
gjennom året.  Drar på sommerleir i
august, og deltar på alle obligatoris-
ke fellesarrangement og gudstjenes-
ter. ●

Konfirmasjonsdager for årets

ne og måltidene (som også til ti-
der kan være nokså underhol-
dende) hadde vi ulike aktiviteter
som fotball, volleyball, «Norwe-
gian golf», kanotur og bading. 

Nå er konfirmantleirene og
mesteparten av konfirmanttiden
tilbakelagt. Vi håper at ungdom-
mene har fått en positiv opplevel-

se av miljøet og aktivitetene knyt-
tet til Fana menighet, og at våre
veier fortsatt vil krysses regel-
messig på klubbkvelder, Gospel
Nighter, gudstjenester med mer.
Det er i hvert fall plass til hver en-
kelt av dem, hvis de fortsatt vil
være med i ungdomsarbeidet et-
ter konfirmasjonstiden.  ●
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De mest kjente aktivitetene
innen Fana KFUK/KFUM er nok

Ten Sing-korene Blessing og Ytre-
bygda. Men Fana KM har også

barnekor, speider, ungdomsklubb
og et aktivt voksenlag. KM er 
menighetens største ressurs 

innen barne- og ungdomsarbeid
og ledes av et hovedstyre. 

Ny ungdomsprest i KM
Med Jørn-Henning Theis
som ny formann og Anne
Marthe Ulvik (bildet) som
nyansatt sekretær/
ungdomsprest satser KM
på sterk innsats i
høstsemesteret!

AV DAG VAULA

Anne Marthe er allerede i full gang i sin nye jobb som for-
eningssekretær/ungdomsprest. Hun er utdannet
cand.theol på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

-Hvilke forventninger har du til stillingen? 
-Jeg ser frem til å jobbe både med og for barn og ung-

dom. Som ung prest er det spennende å kunne ha 100
prosent fokus på aldersgruppen. Jeg håper å kunne være
en ressurs og veileder for unge ledere, og gleder meg til å
bli kjent med de ulike enhetene. Jeg vil også fokuserer på
å inkludere barn og unge i de kirkelige handlinger.

-Har du jobbet med ungdommer før?
-Ja, både før, under og etter studiene. Som ganske ung

var jeg konfirmantleder i ungdomsklubben på Storetveit,
og nå er jeg med i styret for STORM-prosjektet. Jeg har
også hatt prestevikariater der mitt ansvarsområde blant
annet har vært konfirmantarbeid. 

-Hva slags forhold har du til Fana?
-Jeg har hørt mye positivt om ungdomsarbeidet, og

har jobbet som vikarprest i Fana et halvt år. Dessuten har
jeg vokst opp på Nordås som jo tilhørte «gamle» Fana. Nå
flytter jeg inn i en leilighet på Fanaflaten. Dermed blir
det bare en kort spasertur til kontoret på Menighetssen-
teret.

-Er det noe du spesielt vil prioritere i jobben din?
-Et godt fellesskap for unge ledere er svært viktig, både

for personlig utvikling og for rekruttering av nye ledere.
Det er også viktig at ungdommen føler tilhørighet til kir-
ken, og jeg vil bidra til at de kan kjenne seg hjemme her. ●

Hva skjer i høst?
Felles: 14-16/10: 125-årsjubileum for Norges KM. 
Se annonser og KMs nettsider! Voksenlaget: 22/9: Tema-
kveld om senil demens v/Marianne Munch. Se egen an-
nonse! 28/10: Tema ikke fastlagt, men kvelden starter
som vanlig i kirken kl 19.30. 18/11: Jubileumsfest (10
år) i prestegården! TenSing: Søndag 25/9: Gospelnight.
Søndag 13/11: Gospelnight. Nytt familiekor: Se egen
annonse!
Ledersamlinger: Tirsdag 6/9: Hovedledersamling.
30/9-2/11: Lederweekend på Kvalesund. Onsdag 2/11:
Ledersamling. ●

d: Mange tilbud planlegges

FOTO: DAG VAULA

leirene
Over: Prester tåler vel en spøk? 
Under: Kanokos eller kanokaos? 

De sosiale aktivitetene er også en viktig del av leirlivet. ALLE FOTO: THOMAS LIE NYGAARD 
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Bli med på bibeltimer
Denne høsten har vi gleden av å invi-
tere deg til flere alternative bibel-
samlinger i Fana menighet.

Etter et vellykket Alpha-kurs i vinter øn-
sker vi å fortsette med tilsvarende bibel-
samlinger. Vi ønsker derfor velkommen
til følgende samlinger denne høsten.

■ Seminar om Nådegavene 
Foredragsholder: Per Fimreite, fre 16.
sept. kl 1830-2130 og lør 17. sept. kl
1000-1600. Fredag vil vi starte med
enkel kveldsservering, varm lunch lør-
dag. Tomasmesse i kirken søndag kl.
20.00. Dette vil være en fin avslutning
på en spennende og lærerik helg. På-
melding: Fana menighetskontor tlf. 55
59 32 50 

■ Formiddagsamling i menighetssa-
len følgende torsdager kl. 12.00-14.00:
8. sept., 6. okt., 3. nov.og 1. des. Her
inviterer vi til bibeltime med mulighet
for samtale rundt bordene. Ta med mat-
pakke, vi serverer te og kaffe. De som
trenger transport må gi beskjed til me-
nighetskontoret på tlf. 55 59 32 50.  

■ Kveldssamlinger i menighetssalen
følgende torsdager kl. 18.30 til 21.30.
20. okt. og 17. nov. Kveldene vil ha
samme opplegg som Alpha-kurset. Vi
starter med en enkel kvelds før lovsang,
bibeltime og gruppesamling. 

Mer informasjon om alle disse samling-
ene  vil du finne i en folder som ligger i
våpenhuset. Ta gjerne også kontakt
med menighetskontoret eller Ronny Sø-
vik på tlf. 413 00 126. ●

Utvalget for misjon og økumenikk i
menigheten tok initiativ til å danne en
gruppe der folk fra ulike land kunne
møtes til kveldsmat, prat, sang og sam-
tale om Guds ord. 

Torsdag er samlingsdagen, og det har
vært 3-4 samlinger i semesteret.

Samlingene har vært lærerike og hyg-
gelige for både utlendinger og nord-
menn. 

Alle bringer med litt mat til kvelds-
måltidet og forteller noe om den maten
de bringer med. Dermed blir vi kjent

med ulik matkultur og -tradisjon. Vi har
fått oppleve nasjonal musikk, dans og
folkedrakter og fått kunnskap om de
land som deltakerne kommer fra.

Gruppen har rom for mange! Inviter
naboer og bekjente og bli med på Inter-
nasjonal samling!

Første samling høsten 2005 er 1.
september kl. 19.00. De neste sam-
lingene er: 13. oktober, 10. november
og 1. desember Alle samlingene be-
gynner kl. 19.00 og varer ca to timer.●

HØGSETEVEGEN
ELDRESENTER FANA
Lokaler til leie for møter og
familiesammenkomster

Tlf. 55 91 59 05

Misjonsutvalget i Fana menighet inviterer til
den årlige misjonssamling torsdag 15. sep-
tember kl. 19.00. Dette året er stedet for fes-
ten Fana menighetssenter, og misjonsofferet
går til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlan-
det. Kretssekretær Knut Rønnestad vil holde
festtalen og fortelle om arbeidet som pågår
på kirkene rundt om i verden. Det blir under-
holdning med sang og enkel bevertning.

Festen markerer starten på et nytt semester i
de ulike misjonsforeningene i Fana menig-
het. Disse årlige festene har samlet medlem-
mer i alle aldre fra misjonsforeninger for uli-
ke misjoner, og det har vært inspirerende og
oppbyggende å være sammen i festlig lag!
Derfor håper vi at årets fest vil samle riktig
mange misjonsvenner! ●

Hjertelig velkommen!

Misjonssamling i Fana menighetssenter

Internasjonal gruppe
Høsten 2005 er det ett år siden Den internasjonale gruppen
startet opp sine samlinger i Fana menighetssenter.

VENNSKAP knyttes rundt matbordet FOTO: KIRSTI SYDNES
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- Kirkegården er gjerne ikke
det enkleste stedet å foto-
grafere. Det var en utfordring
å få til bildet, sier Magne
Åhjem, vinner av foto-
konkurransen «Minnenes 
park – tidens stille hage».

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg synes det var et spennende tema
og en flott tittel på en konkurranse.
Derfor ville jeg prøve meg, sier Magne
Åhjem. Han er ansatt som fotograf i
Sjøforsvaret og er nå den heldige vin-
ner av Bergen kirkelige fellesråds foto-
konkurranse og 5000 kroner rikere.

Motiver fra kirkegårdene
Det var i forbindelse med den inter-
nasjonale kirkegårdsuken i juni at
Bergen kirkelige fellesråd inviterte til
fotokonkurranse. Folk og fotografer
ble oppfordret til å sende inn motiver
fra kirkegårdene i Bergen og juryen
fikk over 250 bidrag å bedømme. 26
bilder ble plukket ut til utstillingen i
Korskirken. Femten av dem ble dess-
uten premiert. 

- Det hender jeg må fotografere i
begravelser eller på kirkegårder i em-
bets medfør. Det er mange flotte kir-

kegårder i Bergen og mange fine foto-
motiv. Men det er et sted man må til-
nærme seg med respekt, sier Åhjem.

Fange øyeblikket
Vinnerbildet ble tatt en søndag i april
på Solheim. 

- Været stemte. Det var en stille fin
stund. Jeg ønsket å få med et mennes-
ke på bildet, men plutselig dukket den
svarte katten opp og bildet satt! Jeg sy-

nes det ble komposisjonsmessig fint.
Det er jo også noe symbolikk i svarte
katter, sier fotografen. 

Åhjem var tilstede på prisutdeling-
en og fikk også med seg utstillingen.

- Det var mange flotte bilder. Noen
var morsomme med barn som lekte
med springvann. Det var portrett av
sørgende og skulpturer. Prangende
parkanlegg og enkle blomster, fortel-
ler han. ●

Svart katt på vinnerbildet

«Skapte er me te bera,
letta børene for kvarandre»
JAN-MAGNE BRUHEIM

Hvert år er det noen som tar sitt eget liv.
Kanskje en av dem bodde i ditt nabolag,
var kollega med deg eller var en i din fa-
milie? De som står igjen bærer mye smer-
te og lever med en ond sorg. Siden høsten
1999 har Kirkens Bymisjon i Bergen gitt
tilbud om sorggrupper til etterlatte etter
selvmord. I disse årene har over 50 perso-
ner fått hjelp til å sette ord på noe av det
onde som følger med når en av ens kjære
velger å ta sitt eget liv. Nye sorggrupper
starter opp høsten 2005. Vi inviterer
kvinner og menn fra ca 20 år og oppover
til å delta i sorggruppe. Det kan være kort
tid siden selvmordet fant sted (en, to eller
tre måneder siden), eller det kan være
lengre tid siden (opptil flere år kanskje
tre, fem, sju eller mer ...). Vår erfaring er

at de med en helt ny sorg og de som har
levd med sorgen en stund har mye å gi til
og lære av hverandre.

Sorggruppene holder til på Kafe Magda-
lena på Bymisjonssenteret, Kong Os-
carsgt. 5, 5017 Bergen. Gruppekveldene
er annenhver tirsdag kl 1900-2045. Vi
starter med informasjonsmøte tirsdag 13.
sept kl 1900. Denne kvelden har nestor i
selvmordsforbyggende arbeid i Horda-
land: Målfrid Litlere innledning om sorg
og selvmord. I tillegg blir det gitt praktis-
ke opplysninger om sorggruppene høs-
ten/vinteren 2005-06. De som har opp-
levd selvmord i nær familie eller venne-
krets er hovedmålgruppen vår denne kvel-
den. Informasjonskvelden er også åpen
for andre interesserte. VELKOMMEN

For mer informasjon: Kontakt Kirkens By-
misjon i Bergen tlf. 55 21 50 80 eller sorg-
gruppeleder Åse Madsen tlf. 55 97 96 57.

Sorg etter selvmord: Kirkens Bymisjon i Bergen

VINNERBILDET: Magne Åhjem vant BKFs fotokonkurranse i juni. FOTO: FRODE HØYTE
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-Noen historier er virkelig
vonde. Enkelte samtaler
glemmer jeg ikke. Men det
føles godt når jeg hører at
den som ringer inn roer seg
ned, forteller Camilla
Blokhus (31), frivillig
medarbeider i Kirkens SOS.

TEKST: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Camilla Blokhus har tent tre stearinlys
på pulten, der Kirkens SOS i Bjørgvin
holder til. På veggen henger et krusifiks
og noen notater til hjelp ved krevende
samtaler - så som ved akutt fare for selv-
mord. 

- Det hender vi får samtaler hvor du
skjønner at personen er i ferd med å ta
sitt eget liv. Da må vi varsle ambulanse
hvis innringer velger å identifisere seg,
sier Camilla. 

Kirkens SOS har 13 sentre i landet, og
kan ha 28 telefonlinjer åpne. Pågangen
på krisetelefonen er stor – bare i Bergen
besvares hundre samtaler i døgnet. 

- Særlig kveld går det i ett. Da sitter en
gjerne alene med tid til å tenke. På dag-
tid får vi særlig telefoner fra ensomme,
forteller fungerende daglig leder, Karl
Dag Bærug og legger til: - Det er en ut-
fordring for SOS-tjenesten hvis pågang-
en fortsetter. Vi trenger flere frivillige!

Kan stenge linjene
Kirkens SOS startet i Oslo for vel 30 år si-
den som en ren prestetjeneste. Den
gang het det ”Kirkens natt-tjeneste”.
Mange prester hadde fått telefoner
hjem på natten og fant det belastende.
Det ble organisert en turnustjeneste. 

- Tjenesten har endret seg veldig siden
den gang. De fleste som sitter vakt i dag
er lekfolk. Vi tror at vi vanlige mennes-
ker er fullt kapable til å møte et annet
menneske i krise. Det handler i stor grad
om å være til stede og lytte, sier Karl Dag
Bærug: - Vi er ikke her for å gi råd. Hvis vi

blir for ivrige kan det ødelegge proses-
sen for den andre. Den som ringer inn
klarer oftest å velge neste steg selv. 

I kveld er det som vanlig to på vakt på
kontoret i Bergen. De skal ikke være ale-
ne. Hvis det kommer tøffe historier, kan
de stenge linjene for å prate sammen et-
terpå. Det er også alltid en bakvakt i Kir-
kens SOS som man kan kontakte. Til an-
dre har de frivillige absolutt taushets-
plikt.

- Vi har ikke lov å gjenfortelle noe
hjemme. Vi tar ikke sjansen på at histo-
rier skal komme ut og at noen kjenner
seg igjen. Men til hverandre kan vi lufte
det som er vanskelig. Vi skal ikke gå fra
vakt uten å ha snakket om det som er
tungt, sier Camilla og tilføyer: - En del av
samtalene handler om dagligdagse

ting, men så klart er det og mange vonde
historier, ganger det virkelig berører
deg, du kjenner smerten inni deg. Men
det kjennes godt når jeg hører at den
som har ringt inn roer seg. Jeg tror imid-
lertid at de samtalene som kanskje ikke
virker så viktige der og da, nettopp er de
som virker forebyggende når det gjelder
psykiske lidelser og selvmord., sier Ca-
milla. 

Ber for de som ringer 
Det som er spesielt med Kirkens SOS, er
at den som ringer inn kan be om for-
bønn over telefon. 

- Vi evangeliserer ikke, og krisetelefo-
nen er slettes ikke bare for de kristne.
Men det er en fordel at vi kan snakke om
tro, og be for innringer.. Det er mange

-Godt å være tilstede
På telefonvakt 
i Kirkens SOS

FRIVILLIG I KIRKENS SOS: Camilla Blokhus (31) har vært telefonvakt i Kirkens SOS i syv år. – Det er godt å kunne b
skap blant oss som jobber her, sier hun.
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som også ringer inn med åndelige be-
hov. Vi har en formulert bønn vi kan be,
men man kan og velge å be fritt. Det
trenger ikke være så veldig ordrikt – bare
det å legge et menneske i Guds hender
kjennes godt, sier hun.

Camilla har 5-timers vakt hver 12. dag.
Hver tredje vakt er om natten – gjerne
fra elleve om kvelden til fire om morge-
nen. Neste mann som overtar midt på
natten har en seng å sove i hos Kirkens
SOS.

- Det er ikke noe selvsagt at en natte-
vakt er tyngre enn dagvakt. Det er bare
andre typer samtaler, gjerne fra de som
ikke får sove, eller de som er påvirket av
rus, sier Camilla. Hun er lærer, men pas-
ser på å få nattevakter i helgene, slik at
hun slipper å gå trøtt på jobb. 

- Det er fleksible vaktordninger her.
Jeg har aldri følt at tjenesten i SOS har
kommet i konflikt med arbeidet mitt,
sier Camilla. 

Hun har vært medarbeider i syv år og
har ingen planer om å gi seg.

- Vi får enormt god oppfølging. Vi mø-
tes i grupper, får veiledning og input på
kurs. Det er et godt fellesskap blant de
som jobber her, og jeg lærer mye.,sier
hun.

Camilla hadde vært med i en for-
bønnsgruppe i menigheten Betlehem
da hun bestemte seg for å stille opp for
Kirkens SOS. Andre har meldt seg hos
Kirkens SOS etter egne kriser.

- Mange har nok egne historier som
har gitt dem syn for at arbeidet vårt er
viktig. Men avstand til egne kriser er vik-
tig når en skal lytte til andre. En må takle
å møte lignende historier på telefon, sier
Karl Dag Bærug og tilføyer: 

- Det handler om ikke å ta på seg for
mye. Vi må også ta vare på de frivillige. ●

Temakveld om
hukommelses-
problem
Torsdag 22. september ar-
rangeres det temakveld
om demens i Fana menig-
hetssenter. 

Undersøkelser viser at 20 prosent av
de over 80 år utvikler demens. De
fleste hjemmeboende personer med
demens får tilsyn og hjelp av pårø-
rende, enten de bor alene eller sam-
men med andre. Rundt 250 000 på-
rørende er berørt av å ha en person
med demens i familien. Det er en
stor utfordring både for den som
rammes og for pårørende eller andre
som kommer i kontakt med mennes-
ker med demens.

Voksenlaget i Fana vil i samarbeid
med Fana Diakonat arrangere en te-
makveld fordi vi tror at åpenhet og
kunnskap om dette temaet er viktig.

Vi har derfor tatt kontakt med Ma-
rianne Munch, geriatrisk sykepleier
og undervisningsleder, med lang er-
faring fra demensomsorgen i kom-
munehelsetjenesten. Hun har i
mange år drevet med ulike kompet-
anseutviklings-metoder, i samar-
beid med Utviklings programmet om
aldersdemens, nå Nasjonalt kom-
petansesenter for aldersdemens og
som prosjektleder for undervis-
ningsavdelingen ved NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus, Askøy,
Hordaland. ●

■ Fana menighetssenter torsdag
22. september kl 18.30-21.30 

e for et medmenneske
Kirkens SOS trenger flere frivil-
lige medarbeidere, og starter
nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering i septem-
ber. Kurset går på mandags-
kvelder med kursstart 19. sep-
tember 2005. Medarbeiderne
har vakt ca. hver 12. dag, og

får støtte og veiledning så
lenge de er med i tjenesten.

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

Velkommen til en viktig og
meningsfull tjeneste og et
godt fellesskap! Ring oss på
tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller
480 35 841 kveld og helg. ●

Du finner mer informasjon
på www.kirkens-sos.no 

unne bety noe for andre. Dessuten er det et veldig godt felles-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
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Hva svarer vi barna når de
stiller spørsmålene det er
umulig å svare på? Vi
utfordret sokneprest Bjarte
Holme med spørsmål fra
barn. 

TEKST OG FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Midt i aftenbønnen «Når jeg legger meg
til hvile, tretten engler om meg står», av-
brøt treåringen: - Mamma! Har englene
bil når de kommer og passer på meg?

Mor ble stum i minst femten sekunder.
Det var ikke lett å svare! 

Som forelder til små barn blir man satt
på prøve hver dag. Spørsmålene vil ingen
ende ta – enten det handler om hvorfor
hestene står når de sover, hvorfor en mor
har melk og ikke vann i puppen – eller
hvorfor pappaen ikke kan løfte en hest
slik som Pippi kan! 

Ikke sjelden kommer de eksistensielle
spørsmålene i de mest uventede situa-
sjoner - helst i køen på Rimi. Barn har lik-
som en egen evne til å overrumple, og
som voksen famler man lett etter svar.

Vi samlet noen viktige og vanskelige
spørsmål fra nabolaget og tok dem med
til Bjarte Holme, sokneprest i Store-
tveit.Her er hans forslag til svar:

■Hvorfor kan vi ikke se Gud?
-Selv om jeg er prest, synes jeg spørsmålet
er umulig å svare på. Derfor vil jeg svare at
det vet jeg ikke, og så lagt vekt på at om jeg
ikke kan se Gud, så vet Gud om meg og vil
være med meg og passe på meg - verne
om mitt liv. Jeg vil vise til at Bibelen fortel-
ler hvordan Gud er. Ikke minst vil jeg lese
fortellinger om Jesus og hans møte med
mennesker og si Jesus har vist oss hvem
Gud er, og hvordan han er. Der finnes

-Hvorfor kan vi 
ikke se Gud? 
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gode bøker med bibelfortellinger og teg-
ninger til. Alt etter alder og modenhet vil
barn kunne komme med en rekke til-
leggsspørsmål. Et godt mål for svar på
disse spørsmålene er å gi hverandre an-
ledning til å være i undringen og til å
være det sammen. Av undringen kan tro-
en på en Gud som er nær og samtidig
mye større enn vi kan forstå, vokse.

■ Har englene bil når de kommer 
og passer på meg?

Spørsmålet gir grunn til voksnes smil,
men uttrykker samtidig hvordan små
barn tenker konkret. Å bli ledd av når en
spør, er ikke alltid kjekt – i alle fall ikke når
spørsmålet er alvorlig ment. Her kan fan-
tasien få utløp. Målet må hele tiden være
å få fram at meningen med englene er at
de skal passe på en. En rekke englebilder
er det mulig å få tak i som uttrykker det
samme uten ord. Selv hadde jeg et slikt
bilde over sengen da jeg var liten. Det for-
bandt jeg med trygghet.

■ Hvorfor må alle dø?
Når dette spørsmålet kommer, kan Bibe-
len med skapelsesberetningen og syn-
defallsberetningen være til hjelp. Der
kommer det til uttrykk at en gang var alt
godt, men at mennesket ble fristet til å
gjøre det Gud ikke ville. Det førte til at det
som er leit og trist, stygt og ondt skjer, og
at døden gjelder alle. Som kirke har vi et
budskap fra Gud om at døden ikke har
det siste ordet – at kjærligheten Gud har
til oss er sterkere enn døden. Å si dette til
små barn kan bli for abstrakt, men å lese

fortellingen om Jesu død og oppstandel-
se fra en av barnebøkene med bibelfor-
tellinger kan være et godt hjelpemiddel.

■ Hvem skal sove i sengen min når 
jeg dør?

Spørsmålet virker tydelig og kan vekke
såre og vare følelelser. Samtidig er det
ikke sikkert hva barnet mener med
spørsmålet. Derfor ville jeg prøvd å få tak
på tankene barnet har som gjør at spørs-
målet stilles. Bak spørsmålet kan der lig-
ge ulike følelser og tanker som er vel så
viktig å få tak på som direkte svar på
spørsmålet. Hvis det da skulle være be-
hov for å gi et svar, så er det viktig å svare
ærlig og så sant det er mulig, konkret.

■ Hvor skal vi være når vi dør?
Barna har gjerne vært på en kirkegård og
sett gravene – de har gjerne vært med i
en begravelse og sett kisten. Derfor må
vi svare at den som dør, kommer i en kis-
te og senere i en grav. Å være åpen for
barna på dette gagner langt mer enn å
ikke svare og vri seg unna å svare. For når
barna spør, og vi har fått tak på hva de
spør om, er de modne for svar. Jeg glem-
mer ikke hva en psykolog sa til meg en
gang jeg skulle være sammen med noen
barn som skulle se sin døde onkel: «Hvis
barna spør om hvor onkelen kommer
når han er død, så kan du som er prest si
at han kommer til Jesus til himmelen –
for det hjelper.» 

■ Hvor var jeg da du var liten?
Et artig spørsmål hvor svaret likevel må

være at barnet ikke var til da mor og far
og andre voksne var små. 

■ Hvordan kommer babyen inn i 
magen?

Et spørsmål barna undrer seg på før eller
siden. Prinsippet om at barna er modne
for svar når de stiller spørsmålet, tror jeg
også gjelder her. Men da er det viktig å
vite hva de egentlig spør om. Historien
om gutten som spurte foreldre om hvor
han kom fra kan være illustrerende. For-
eldrene tenkte at nå var tiden å fortelle
hvordan det hele går til fra samleiet til
fødselen. Den lille gutten hørte etter.
Men da foreldrene var ferdige med å for-
klare, sa han: «Det var da voldsomt. Bort
i gaten var der en som sa han var fra Ri-
sør.» Å ha en barnebok om dette emnet,
kan være til god hjelp. Da er der et ut-
gangspunkt for å samtale om emnet.

■ Hvorfor ler vi egentlig?
Enda et artig hvorfor–spørsmål hvor det
igjen kan være tjenlig å høre hva som
menes. For barnet kan ha opplevd å bli
ledd av – altså den sårende latteren. Men
latteren kan avgjort være god, og da vil
jeg svare at latter er en Guds gave – at det
er sunt å le – at latter gjør livet lysere og
lettere.

■ Hvor er natten når det er dagen?
På dette spørsmålet er det å bruke na-
turfagkunnskapene våre og forklare så
godt vi kan om universet, solen, plane-
tene... Barnets modningstrinn avgjør
hvordan vi skal svare. ●

AV BJARTE HOLME

Å kunne svare på barns spørsmål er til tider
en krevende utfordring. Som voksne kan vi
bli stilt til veggs fordi vi får spørsmål vi selv
ikke har svar på, eller fordi vi ikke helt vet
hvordan vi skal svare. Når barna spør vanske-
lig, tror jeg ikke det avgjørende er å ha svar
på alle spørsmålene. Langt mer avgjørende er
på hvilken måte vi engasjerer oss og involve-
rer oss i deres spørsmålsverden.

Barn tar ikke skade av at vi ikke har svar på
alle spørsmål, når de opplever vi tar deres

spørsmål på alvor og selv kan leve med spørs-
mål ubesvart. Det viktigste er at vi tar spørs-
målene på alvor, lytter til barna, gir tid og får
tak på hva de egentlig spør etter. Barnas
spørsmål er ikke alltid ment slik vi oppfatter
dem. Derfor er det grunnleggende å få klar-
het i hva de spør om, når de spør.

Når barna stiller sine ulike spørsmål om Gud
og tro – om død og sorg, er de gjerne ekstra
utfordrende fordi vi blir utfordret på hva vi
selv står for. Og så kan spørsmålene være så
vanskelige at vi ikke vet hvordan vi skal svare.
Her skal menigheten med sine ansatte være

til hjelp. Det skjer at menighetskontoret får
henvendelser om slike spørsmål. Slike hen-
vendelser er gledelige og meningsfylte, og
kan lede til flotte samtaler. Så vær bare frimo-
dig med å gjøre slike henvendelser!

Jeg har fått noen spørsmål som kan tjene
som eksempler på vanskelige spørsmål. Noen
ekspert på å svare er jeg ikke. Likevel gjør jeg
et forsøk på å svare og gi tanker rundt svarene.
Svarene kan selvsagt diskuteres og samtales
videre om. Skjer det, er det flott. Lykke til med
å svare når barna spør vanskelig! De fortjener
at vi tar dem på alvor når de spør. ●

Hva gjør vi når barna stiller de vanskelige spørsmålene?
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

En liten spørrerunde til menighetene i
Fana prosti viser nemlig at flere menig-
heter har det samme antall kandidater
på valg som det trengs til å fylle plasse-
ne i menighetsrådet – både faste med-
lemmer og vararepresentanter inklu-
dert. Dette gjelder blant annet Fana,
Bønes og Storetveit menigheter. Der-
med er alle kandidatene som stiller til
valg garantert en plass, enten du som
velger stiller opp på valgdagen eller ei!

Kun halvparten
- Vi hadde et mål om å få fatt i dobbelt

så mange kandidater som vi trenger,
men foreløpig har vi bare fått tak i halv-
parten av kandidatene som trengs, sier
Guri Westfal-Larsen, formann i menig-
hetsrådet i Storetveit menighet. 

Hun legger til: - Det er greit nok at vi
setter opp en liste med dem som skal
velges, men noe valg kan vi ikke kalle
det. Derfor er det i grunnen litt rart å
invitere folk til valg. Egentlig er det vi

som spør kandidater om å stille, som
tar valget!

Utspilt sin rolle?
I Storetveit er det ingen av de tolv nå-
værende medlemmene som stiller til
gjenvalg. De fleste tok gjenvalg ved for-
rige valg og har allerede sittet i menig-
hetsrådet i åtte år.

-Det er et kjempeproblem å få folk til
å si ja. Vi spør og spør, men folk svarer
nei, sier Westfal-Larsen. -I og med at
det er skrekkelig vanskelig å få folk til å
stille, spørs det om man ikke skal finne
en annen måte å lede menighetene på.
Kanskje ved allmannamøter? foreslår
Westfal-Larsen.

Samtidig ser hun at det er et enormt
behov for frivillige medarbeidere i kir-
ken ettersom de kommunale bevilg-
ningene skrumper mer og mer inn og
det kuttes i stillinger. 

-Jeg er nokså bekymret. Vi trenger fri-
villige krefter. Men det bør tenkes nytt
med hensyn til hvordan menighetsråd
skal velges. Det er ikke noe særlig å be
personer om å gjøre en innsats for me-

nigheten ved å be dem sitte i menig-
hetsrådet, men når det kommer til
stykket blir de likevel ikke valgt. Det er
lite nok takk for strevet som det er, sier
Westfal-Larsen. 

Hun presiserer at menighetsarbeidet
er givende til tross for at hun som for-
mann ikke alltid ser hode og hale... 

Bevisst valg i Bønes
Valgkomiteen i Bønes har hatt en lettere
jobb med å få fatt i folk som er interes-
sert i å sitte i menighetsrådet enn Store-
tveit, men selv i Bønes menighet som er
kjent for å ha god dugnadsånd, teller
ikke listen mer enn dem som må til for å
fylle plassene i rådet – tretten personer.
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Valg av nye menighetsråd:

Ikke store
valgkampen
i kirkene
Menigheter landet rundt inviterer i høst til valg av nye menighets-
råd. I flere av menighetene i Fana prosti er imidlertid alle
kandidatene som stiller til valg garantert en plass i rådet!

Visste du at…
■ Det er 21. gang det holdes menighets-

rådsvalg etter at rådene ble lovfestet i 
1920.

■ 9000 faste medlemmer og 6500 vara-
representanter velges på landsbasis.

■ Mange menigheter har fra i år senket 
stemmerettsalderen fra 18 til 15 år.

■ Kandidatene er satt opp i prioritert 
rekkefølge på stemmeseddelen. Du kan
kumulere navn, tilføye navn, stryke 
navn, eller endre rekkefølgen på navn 
ved å endre nummer foran navnene

eller endre plassen på stemmes-
eddelen du får i valglokalet.

■ Valget foregår i de fleste menigheter 
mellom 9. og 16. oktober. Skjold har 
valg samme dag som stortingsvalget –
12. september. ●
Se www.kirken.no/valg og www.bkf.no
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- Vi har bevisst ikke satt opp en liste
med flere enn dem som skal velges. Vi
synes ikke noe om å spørre folk om å
gjøre en innsats, for så å takke nei til
deres frivillige arbeid etterpå, sier le-
der av valgkomiteen i Bønes, Inger Jo-
hanne Haaland Wang og tilføyer: 

-Enten måtte vi skaffe tretten navn –
akkurat de representantene vi trenger
– eller veldig mange. Vi har vært vâr på
at det ikke er noe ok å ha to personer
på listen som ikke blir valgt. 

Urealistisk 
Og å skaffe mange navn til valget har

vært en urealistisk drøm – også for Bø-
nes. 

- Men det har vært artig å være med
å spørre folk om å stille til valg. Det er
gøy å være med å spre engasjement.

Jeg har hatt mange lange, fine samta-
ler med folk. Når jeg har ringt rundt
har jeg tenkt meg selv som en «stats-
minister» som ringer rundt til kom-
mende statsråder. Det er jo en god
mulighet til å få folk med på å bygge
den menigheten de ønsker seg, sier
Haaland Wang og legger til: 

- Jeg opplever ikke at folk står i kø for
å stille til valg, men folk har stor re-
spekt for jobben.

Utfordringen har vært å finne dem
som venter på å bli spurt. Mange set-
ter faktisk pris på å bli tenkt på, på å bli
sett. Andre igjen synes det blir for syn-
lig å stå på en liste, forteller Haaland
Wang.

Faste eller vara
- Men kan man kalle det valg når vi i

praksis ikke har noen å velge mel-
lom?

- Det blir et valg mellom dem som
skal være hovedmedlemmer og dem
som skal være vara, sier Steinar Moen,
som også er med i valgkomiteen i Bø-
nes. 

Men noen stor forskjell på vara re-
presentanter og faste medlemmer er
det ikke. Alle medlemmer møter i ut-
gangspunktet på alle møter, men va-
rarepresentantene har ikke stemme-
rett dersom det er nok faste medlem-
mer til stede. Men kampkvoteringer
foregår likevel sjelden og alles syns-
punkter blir hørt. En vararepresen-
tant kan heller ikke bli valgt til for-
mann – for øvrig er det liten praktisk
forskjell på å være fast medlem og
vara medlem i menighetsrådene. ●

MENIGHETSRÅDSMØTE PÅ BØNES: - Vi har
det gresselig gøy! og er veldig stolte av flere
av vedtakene vi har gjort i menighetsrådet i
Bønes, sier Inger Johanne Haaland Wang
(t.h) og Steinar Moen. Begge sitter i valgko-
miteen i Bønes og har sammen med to andre
hatt ansvar for å få nye kandidater til å stil-
le til valg i menighetsrådet. – Folk står ikke
akkurat i kø, men det har likevel vært given-
de å ringe rundt for å få folk til å stille, sier
Haaland Wang.
Bildet er fra et møte i juni. Menighetsrådet
på Bønes har ikke lange stunden sammen
igjen. Fra januar 2006 skal et nytt menig-
hetsråd være på plass – akkurat som i alle
menighetene rundt om i landet. 

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

!
Vil du bli
kandidat har
du fremdeles
sjansen. Ta
kontakt med
ditt lokale
menighets-
kontor

Dette bestemmer rådet:
■ Hva skal det brukes penger på og 

hvordan skal driften av kirken 
finansieres?

■ Hvem skal det samles inn penger til 
under gudstjenesten?

■ Hva slags menighet vil vi ha?
■ Hvordan skal det lokale kirkehuset 

brukes?
■ Skal menigheten vår ha en «grønn 

profil»?
■ Hva slags tilbud skal menigheten ha 

til barn og unge, og til eldre?

■ Hvordan skal en møte åndelig lengsel 
i vår tid?

■ Hva slags profil skal det være på guds
tjenestene i menigheten? ●

KILDE: KIRKEN.NO/VALG
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

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

Bursdagen skal feires i Bergen
helgen 14.-16 oktober, og
alle som har lyst til å være
med, er invitert! 

Det blir et manfoldig pro-
gram, og dersom du har lyst til
å vite mer om dette, kan du gå
inn på www.kfuk-kfum.no Men
ingen feiring uten latter og
sang, og det blir det når
KFUK/KFUM feirer seg selv og
Gud tre dager til ende.

Vi i Fana KFUK/KFUM skal stå
for organisering/ innkvartering
på Nordnes skole, og vi trenger
noen som kan være med å stille
litt opp disse dagene. Så enten
du vil feire og/eller gi en hjel-
pende hånd: Ta kontakt med
Fana menighetskontor.

En by, en kake, en helg,
1000 KFUK-KFUMere og en
bursdag å feire. Ta med fami-
lie, venner og kom! ●

Fana Prosti inviterer
etterlatte til et
seminar om sorg. 
Det har vært holdt slikt se-
minar tidligere, med gode
erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet. Sorg berø-
rer oss på mange måter, og
du er velkommen til semi-
naret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Tid og sted: Lør. 22. okt,
kl. 1030-1400, peisestuen,
Skjold Kirke.

Program
■ Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss? Ved sok-
neprest i Storetveit Menig-
het, Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/ spørsmål
■ Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana Prosti.

Sorggrupper
Det er i prostiet etablert
sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorg-
gruppe i løpet av høsten.

Det blir invitert spesielt til
dette på seminaret, men
du kan like gjerne melde
deg på sorggruppe uten å
ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske
om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorg-
seminaret (under). ●

Påmelding eller spørsmål til 
diakon Tone Totland, tlf. 55 36
22 85/915 32 323, diakon Lene 
Merete Gunnarson, tlf 55
597110 eller sokneprest Jorunn
M. Johnsen: Tlf 55 59 71 50 

En by, en kake, en helg
Norges KFUK-KFUM fyller 125 år, og inviterer
til kjempebursdagsfest!

Inviterer til sorgseminar for etterlatte

felles  4-05.qxp  25.08.05  13:40  Page 12



13             august 2005 

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

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

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

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

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

Ungdomsprest Anne Marthe Ulvik Te-
lefon  . . . . . . . . . . . . . . . .55 59 32 60
Epost . . . . .anne.marthe.ulvik@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . .92 43 50 96

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

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

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

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

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

Kirkegårdsleder Paul Martinussen
Kontortid hver dag  . . . . . 09.00-12.00
Telefon  . . . . . . . . . . . . . . 55 30 81 45

UTVALGENE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hvem-hva-hvor i Fana menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 32 50 • Faks 55 59 32 59 • Epost: fana.menighet@bkf.no
Kontortid: Man-fre 09.00-13.00 • Gironummer 3411.30.76803

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

 

KNUTSEN BENSIN OG SERVICE AS

Fanatorget Blomster A/S
Daglig utkjøring

Sandsli.Tlf. 55 22 65 10
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Vi oppfordrer alle som ønsker en
god framtid for Fana kirke og
Fana menighet til å delta i val-
get! 

■ Soknerådet i Fana består av ti faste
medlemmer og fem varamedlemmer. I
praksis deltar alle disse i styringen og
utviklingen av menighetens virksom-
het, bl.a. gjennom utvalgene for guds-
tjeneste, undervisning, diakoni,
misjon.

■ Soknerådet er menighetens folke-
valgte styringsorgan, og alle voksne
medlemmer av Den norske kirke som
bor i Fana har stemmerett. 

■Valgdager for Fana sokn:
Søndag 9. okt: Etter gudstjenesten på

bedehuset i Blomsterdalen fram til kl.
14.00. Søndag 16. okt.: Etter guds-
tjenesten i Fana kirke fram til kl. 14.00.
Det kan også avgis stemme på Fana
menighetskontor: Tirsdag 11. okt. kl.
17.30 – 19.00, onsdag 12. okt. kl. 09.00 –
13.00 og torsdag 13. okt. kl. 09.00 –
13.00

■ Forhåndsstemmegivning:
Dersom du er bortreist på valgdagen,
kan du avgi din stemme på forhånd.
Det kan skje i uke 38 og 39 på Fana
menighetskontor mandag til fredag kl.
09.00-13.00.

■ Manntallet for Fana sokn:
Manntallet legges ut til ettersyn på
Fana menighetskontor 5.- 23. septem-
ber. Kontoret vil være åpent mandag til
fredag kl. 09.00-13.00. 

■ Kandidatene til soknerådet i
alfabetisk rekkefølge: De ti kandidatene
som får flest stemmer, blir faste
medlemmer, de øvrige blir vara. ●

Navn Bosted Alder
Dag Eikeseth Rådal 60
Martin Fjelltveit Haugsdal 51
Arne Godal Fana 59
Ingvar Henne Rådal 44
Mona S Henriksen Blomsterdalen 42
Torhild Krokeide Fana 50
Sissel Lundhaug Fana 59
Marianne Nordby Nordvik 45
Christer Olsen Fana 27
Roy Helge Stavland Fana 44
Ronny Søvik Fana 48
Per Johnny Vik Blomsterdalen 48
Ruth S. Waagbø Fana 45
Hallstein Aadland Blomsterdalen 50
Oddvar Aadland Blomsterdalen 65

Fana kyrkjekor har en fast tradisjon med en
utenlandstur hvert tredje år. Første uken i
oktober setter ca 40 glade sangere og 12 ek-
tefeller kursen mot Toscana. Der skal koret
synge i berømte byer som Firenze og Siena
og forhåpentlig absorbere litt italiensk re-
nessansekultur. 

Slike turer bidrar både til økt innsats og
høyere korkvalitet samtidig som trivsel og
samhold øker. Koret tar med glede mot flere
sangere, kanskje du blir med neste gang? Ta
kontakt! Utdrag av korets turneprogram kan
du høre på en gratis kveldskonsert onsdag
28.9. kl 19.30. ● FOTO: AUDUN DAHL

Valg av nytt sokneråd – når, hvor og hvem

Kyrkjekoret turnerer i Toscana

Glimt fra sommerens stor
Festgudstjenesten
og folkefesten i
Fana kulturpark
12. juni, innledet
den bergenske
unionsmarkeringen
som fortsetter
utover høsten. 
Olsokfeiringen 
29. juli, med
Olavsmesse i
kirken og korga-
fest på Horda-
museets grønne
voller er blitt en
fast tradisjon med
økende opp-
slutning.

Babysang igjen!
Fana menighet startet i vår med ba-

bysang, og ønsker nå å fortsette

suksessen ved å invitere til en ny

runde fra 23. august. Babysang er

utfoldelse til musikk i form av rytme,

glede og lek. Samtidig skapes det

trygghet og nærhet mellom barn og

voksen.
Babysang er et tilbud til alle baby-

er i alderen 0-12 md med foreldre el-

ler andre omsorgspersoner!

Vi holder til i Fana menighetssen-

ters ungdomslokaler (i kjelleren),

hver tirsdag kl. 1100-1200, dørene

er åpne fra kl. 1000. Det er tilrette-

lagt for amming/matlaging og stell,

samt muligheter for en kopp

kaffe/te og litt lett servering for de

voksne. Babysangen er et gratis til-

bud, hvor du ikke trenger å melde

deg på, men har du spørsmål kan du

ta kontakt med Renate Olsen på te-

lefon 901 27 068 eller e-post: 

satnohacop@hotmail.com ●

Vel møtt!

fana  4-05.qxp  25.08.05  14:14  Page 14



15               august 2005 

Vi starter familiekor!
Har du lyst til å være med å synge? Vi skal
øve 23. september, 7. oktober og 25. no-
vember, og opptre under gudstjenestene
25. september, 10. oktober og 27. no-
vember. Øvelsen blir i Fana Menighets-
senter fra kl. 17:30 til 19:30. Vi synger,
har en liten andakt og spiser kvelds sam-
men. Meld deg på til Elisabeth M. Jonas-
sen 55 91 58 83 eller Grethe Aalerud 55
91 75 61, innen 15. september, så vet vi
hvor mange vi blir. Alle er velkommen,
foreldre, besteforeldre, tanter og onkler
med store eller små barn! ● Fana KFUK-
KFUM/Fana menighet

Barneklubben på Rød
Starter opp igjen 31. august kl 17.30.
Neste klubb blir 14. september og deret-
ter annenhver torsdag (29/9, 13/10
osv). Vi synger, leker, baker, hører bibel-
fortellinger m.m. Barn fra 4 til 12 år er
velkommen. Sted: Krokeidevegen 407B
(rødt hus). ●

For mer informasjon, kontakt Elisabeth
Jonassen, tlf. 55915883.

Nytt om nærkirken
Det har i lengre tid vært arbeidet med
kjøp av to mindre parseller for å sikre
adkomsten fra kirketomten ned mot
sentrum av Blomsterdalen. Med stor
glede kan Ytrebygda Kyrkjelag nå med-
dele at disse parsellene er kjøpt, og vi
sender en takk til Magne Pedersen og
Odd Kvamsøy for salget.  Varsel om regu-
leringsarbeidet på kirketomten er sendt
ut i dagspressen og fristen for merkna-
der gikk ut den 10.august. Regulerings-
området er større enn selve kirketomten
for å sikre tilstrekkelig buffersone om-
kring kirken. Sammen med prosjektleder
fra Kirkevergen og konsulenten hos Sø-
vik AS arbeides det nå med konkurranse-
programmet for den nye kirken. Pro-
grammet skal legges frem for Bergen
Kirkelige Fellesråd i november. Og så hå-
per vi arkitektkonkurransen kan starte
seinere i samme måned. ●

For Byggekomiteen, Arne Grostøl

AV EIRK R. MILLS. FOTO: DAG VAULA

Han har hatt spesielt ansvar for admi-
nistrasjon og undervisning av konfir-
mantene.  Thomas la ned en betydelig
innsats i blant annet konfirmantpro-
sjektet og konfirmantleirene. Det er i
stor grad hans fortjeneste at de ble så
vellykkete. 

Thomas er en utadvendt og sosial
person som gjennom dette året har
blitt en sentral del av ungdomssfelles-
skapet så vel som stabsfellesskapet.

Gjennom sitt store engasjement for
både ungdom og kristentro, har han
fått være et tydelig kristent forbilde for
konfirmantene og de andre ungdom-
mene våre. 

Thomas vil fortsette å jobbe med det
han brenner for. Han slutter her i Fana
menighet for å jobbe fulltid som lærer
og inspektør ved Adventkirkens ung-
domsskole. 

Vi takker Thomas for godt arbeid og
godt vennskap, og ønsker ham lykke
til videre. ●

970 78 787

ore begivenheter i Fana

Takk til 
Thomas
Siden september i fjor har Thomas
Lie Nygaard (bildet) vikariert i 50
prosent stilling som kateket i
menigheten. 

NASJONALSANG på norsk og svensk
i Fana amfi (t.v). FOTO: GRETHE REIMERS

OLSOK. Allsang og matkorger i sol-
bakken (over). FOTO: OLAV DAHL

FANASODD ser ut til å smake regje-
ringskameratene.FOTO: GRETHE REIMERS

DANS. Vals eller pols – svingom ved
bålet (Til høyre) FOTO: OLAV DAHL
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Jonathan Larsen
Johan Theodor Råen Odfjell
William Nikolai Fossmark
Sander Alnes
Adrian Johan Nilsen
Dennis John Goode
Lauritz Noss Nordvik
Henrik Bartholomay Knudsen
Fredrik Krempig Nygaard
Viljar Bratting Albrigtsen
Tomas Alsaker
Gisle Lillebø
Knut Andreas Tyssen
Linus Andresson Vik
Robin Nesbø
Lars Magnus Saue Bolstad
Maren Angell Høivik
Karen Juliet Aarland
Michelle Renèe Akinyi Ibenfeldt
Eline Klodvik-Loddengaard
Elise Skage-Nilsen
Pernille Bartholomay Knudsen
Oda Sofie Bråthen Machin
Ingrid Bratland Jensen
Ulricke Opheim Allers
Ingrid Meyer-Lampe
Lisabeth Villemo H. Eriksen
Amine Solheim Sletten
Tina Emilie Revheim
Josefine Rosenlund 
Mariell Olsen-Hauge
Isabel Håland Nilsen
Iselin Kolltveit
Thea Andrea Stangeland Sæle
Pia Malene Jørgensen
Martine Revheim Eliassen
Sara Kristiane Fjellhaug Horn
Maria Rundgren Sivertsen
Sofie Falch Revheim
Sunniva Hatlestad Sæterlid
Mariell Strøm
Julie Leren Ellingsen

Tone Taraldset – 
Børre Hanchen Michelsen
Veronica Johansen Høgmo – 
Lasse Lassesen Breivik
Tone Håvardstun – Trond Opedal
Miriam Birkeland – Niklas 
Sunnhordland
Beate Botnevik – Michael David
Eickhoff
Hanne Solfrid Gjeraker – Fredrik
Lande Andersen
Benedicte Lind – 
Harald Bjørland
Vivian Milde – Eivind Samdal
Jannicke Kvalheim – 
Tom Gildernes
Jeanette Håvardstun – 
Thor-Birger Olseth
Ragnhild Hartvedt – 
Petter Eldøen
Siren Vindheim – Thomas Berge

Siv Marian Lind – 
John Egil Davidsen
Cathrine Wold –
Karl Magnus Bakke
Annelin Haugland Knutsen –
Trygve Harris
Synnøve Olset –
Ove Erik Sellevåg
Linda Skrede – 
Oddbjørn Kallmyr
Hilde Dalland – Tore Angelskår
Merethe Huseklepp- 
Dag Klevedal
Bente Grytøyr – 
Jan-Erik Erichsen
Lene Nesse Sælen – 
Svein Jarle Vonli
Berit Johnsen – Pål Joachimsen
Kirsten Stensaker – Trond Skage
Kari Ytreland –
Christian Bergflødt
Tine Samuelsson –
Kjetil Svendsen
Wenche Linn Ramberg Aadland
– Arild Valdersnes Hamre
Lene Annet Borge –
Thorbjørn Husebø
Kristina Lampe Broz – 
Jean Roger Birungi Mugiraneza
Cecilie Lavik – Johnny Kolltveit
Hilde Heggernes Varpe – 
Jon Vegar Bjune
Stine Anronsen Stubbmo – 
Stian Fitje
Cathrine Hatlestad Olsen – 
Lars Espen Carlsen
Helene Kråkenes – 
Bjørn Henrik Hammer
Mari Pleym – Stian Grønhaug

Ragnar Haugland f. 1945
Peder Andreas Djupvik f. 1918
Inge Anker Haveland f. 1942
Tor Opdahl f. 1914
Ove Espeland f. 1929
Bjarne Arvid Øverdal f. 1926
Annfinn Heggernes f. 1920
Harald Aase f. 1949
Ivar Hjellestad f. 1922
Anna Wilhelmina Jordal f. 1936
Inger Johanne Kobbeltvedt f. 1916
Aaslaug Alvdis Holmelid f. 1941
Maria Grimseid f. 1925
Birgit Heggernes f. 1919
Ann-Mari Nagelgaard f. 1913
Randi Franciska Steen f. 1924
Aslaug Irgens f. 1914
Gerda Fauskanger f. 1924
Lilly Jensen f. 1917
Kaia Gunvor Botnevik f. 1925

3.september – lørdag
11.00 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/res.kap. Gunnar
Nesse og kateketvikar Thomas

Lie Nygaard. Takkoffer til barne-
og ungdomsarbeidet i Fana.
13.30 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/res.kap. Gunnar
Nesse og kateketvikar Thomas
Lie Nygaard. Takkoffer til barne-
og ungdomsarbeidet i Fana.

4.september – 16 s e pinse
11.00 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ res.kap. Gunnar
Nesse og kateketvikar Thomas
Lie Nygaard. Takkoffer til barne-
og ungdomsarbeidet i Fana.
Søndagsskole.
13.30 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v res.kap. Gunnar
Nesse og kateketvikar Thomas
Lie Nygaard. Blessing. Takkoffer
til barne- og ungdomsarbeidet i
Fana. 1 Kong 17,8-16; Gal 5,25-
6,5; Matt 6,24-34

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

11.september – 17 s e pinse
11.00 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ kap. Eirik R.
Mills. Kor é Vi. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.
Søndagsskole. 
13.30 Fana. Konfirmasjons-
gudstjeneste v/ kap. Eirik R.
Mills. Kor é Vi. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.
Joh 11,17-27.37-44; Hos 6,1-3; 2
Tim 1,9-12a

18.september – 18 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ prost
Per Barsnes, prest Jørn-Henning
Theis og res.kap. Gunnar Nesse.
Dåp og nattverd. Innsetting av
ungdomsprest Anne Marthe Ul-
vik. Takkoffer til menighetsarbei-
det.
16.00 Kristborg. Familiesaml.
20.00 Fana. Tomasmesse v/
res.kap. Gunnar Nesse og diakon
Ronny Søvik. Takkoffer til Fana
Diakonat. Mark 2,18-28; Jes 1,12-
17; Rom 14,1-8

25.september – 19 s e pinse
11.00 Fana. Familiegudstje-
neste v/ prost Per Barsnes. Dåp.
Utdeling av Kirkeboka til 4-
åringene. Søndagsskolens dag.
Takkoffer til Søndagsskolen, Ber-
gen krets. Kirkekaffe.
11.00 Blomsterdalen. Høymes-

se v/ res.kap. Gunnar Nesse.
Nattverd. Takkoffer.
19.00 Fana. Gospelnight v/
ungdomsprest Anne Marthe Ul-
vik. Nattverd. Fana KFUK-M.
Takkoffer til Fana KFUK-M. Mark
12,28-34; Sal 73,23-28; 1 Kor 1,4-9

2.oktober – 20 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/ prost
Per Barsnes. Dåp og nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe. Mark 2,1-12; 1 Mos
15,1-6; Rom 4,1-8

9.oktober – 21 s e pinse
11.00 Fana. Høymesse v/res.
kap. G. Nesse. Nattverd. Takkof-
fer menighetsarb. Kirkekaffe.
13.00 Fana. Dåpsgudstjeneste
v/ res.kap. Gunnar Nesse. Tak-
koffer til dåpsopplæringen i
Fana.
11.00 Blomsterdalen. Høymes-
se v/ kap. Eirik R. Mills. Takkoffer.
Soknerådsvalg etter gudstjenes-
ten. Se egen omtale og oversikt i
God Helg og avisene.
16.00 Kristborg. Familiesam-
ling. Mark 10,2-9; 1 Mos 1,27-31;
1 Kor 7,29-35

16.oktober – 22 s e pinse
11.00 Fana. Familiegudstje-
neste v/ prost Per Barsnes. Dåp.
Høsttakkefest. Takkoffer til bar-
ne- og ungdomsarbeidet i Fana.
Soknerådsvalg etter gudstjenes-
ten. Se egen omtale og oversikt i
God Helg og avisene. Kirkekaffe. 
Apg 17,22-32; 2 Mos 3,11-15; Joh
12,44-50
19.00 Fana. Høsttakkekonsert.

23.oktober – 23 s e pinse
11.00 Fana. Presentasjons-
gudstjeneste nye konfirmanter
v/ kap. Eirik R. Mills. Takkoffer til
ungdomsarbeidet i Fana. Søn-
dagsskole.
13.00 Fana. Presentasjons-
gudstjeneste nye konfirmanter
v/ res.kap. Gunnar Nesse. Tak-
koffer til ungdomsarbeidet i
Fana. Matt 18,21-35; 1 Mos
50,15-21; Fil 1,6-11

30.oktober – Bots- og bededag
11.00 Fana. Bots- og bededags-
gudstjeneste v/ prost Per Bars-
nes. Allment skriftemål. Takkof-
fer til Kirkens SOS. Kirkekaffe.
Søndagsskole. Luk 18,1-8; Jes
59,1-4.8-9; Gal 5,16-24

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

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Fana Menighet
Fanaveien 320
5244 Fana

B
Fulldistribusjon
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